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P L E N Á R I O

ATA DA 002ª SESSÃO ESPECIAL DA
3ªSESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2005
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às quinze horas e quarenta e oito
minutos, achavam-se presentes os seguintes Srs.
Deputados: Afrânio Boppré - Altair Guidi - Ana
Paula Lima - Antônio Aguiar - Antônio Carlos Vieira -
Antônio Ceron - Celestino Secco - Cesar Souza -
Clésio Salvaro - Dionei Walter da Silva - Francisco
de Assis - Francisco Küster - Gelson Merísio -
Gelson Sorgato - Genésio Goulart - Herneus de
Nadal - João Henrique Blasi - Joares Ponticelli -
Jorginho Mello - José Carlos Vieira - Julio Garcia -
Manoel Mota - Nelson Goetten - Nilson Gonçalves -
Nilson Machado - Odete de Jesus - Onofre Santo
Agostini - Paulo Eccel - Pedro Baldissera - Rogério
Mendonça - Romildo Titon - Sérgio Godinho -
Simone Schramm - Vânio dos Santos - Wilson
Vieira.

Abrimos o prazo de dois minutos
para o registro das inscrições dos candidatos
ao cargo de segundo-vice-Presidente.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Só quero confirmar que, num acordo, a vaga é
do candidato do PSDB. Portanto, a nossa
posição é com a Bancada do PSDB.O Sr. Deputado Jorginho Mello - Pela

ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Por uma questão de praticidade, a
Presidência informa que não há necessidade
de encaminhamento de votação nem de apoio,
porque o voto será nominal. Cada Parlamentar
vai ter oportunidade de se manifestar na hora
que for chamado para votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Jorginho Mello.

O SR. DEPUTADO JORGINHO
MELLO - Eu quero, em nome da Bancada do
PSDB, fazer a indicação do nobre
Companheiro Nilson Gonçalves para que
continue sendo o nosso representante na
Mesa Diretora desta Casa.

Havendo apenas a inscrição do
Deputado Nilson Gonçalves, vamos proceder a
votação, de acordo com o Regimento Interno.

Portanto, em nome da Bancada do
PSDB, em nome do nosso Líder, é consenso o
nome do Deputado Nilson Gonçalves para a
segunda-vice-Presidência.

Solicito ao Sr. segundo-Secretário,
Deputado Pedro Baldissera, que faça a
chamada dos Srs. Deputados para a
votação, devendo o Deputado, ao ser
chamado, declarar o seu voto no microfone
de apartes, sendo que cada voto pro-
clamado por um Secretário será anotado
por outro. Pedimos a colaboração do Sr.
Deputado José Carlos Vieira, para, como
Secretário ad hoc, ajudar na votação.

SUMÁRIO
DEPUTADO JORGINHO MELLO (pela ordem) -
Indica o Deputado Nilson Gonçalves para o cargo
de segundo-vice-Presidente da Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - A Mesa registra a candidatura do
Deputado Nilson Gonçalves.DEPUTADO NILSON GONÇALVES (pela ordem) -

Agradece aos Srs. Deputados por sua eleição
para o cargo de segundo-vice-Presidente da
Mesa Diretora.

Até este momento só está registrada
a candidatura do Deputado Nilson Gonçalves.

Está encerrada a possibilidade de
inscrição dos candidatos ao cargo de segundo-
vice-Presidente.

Com a palavra o segundo-Secretário,
Deputado Pedro Baldissera, para proceder à
votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão especial que se destina
exclusivamente ao preenchimento do cargo de
segundo-vice-Presidente da Mesa, que se
encontra vago.

O Sr. Deputado Manoel Mota - Pela
ordem, Sr. Presidente. Está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Manoel Mota.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Afrânio Boppré?
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O SR. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ -
Eu voto “sim”, de acordo com a eleição do
Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO GELSON SORGATO
- Voto “sim” para o Deputado Nilson
Gonçalves.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Paulo Eccel?

O SR. SEGUNDO SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Altair Guidi?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Genésio Goulart?

O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL -
Voto no Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Este Deputado
também vota no Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI -
Sim, Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO GENÉSIO GOULART
- Voto “sim” para o Deputado Nilson
Gonçalves.O SR. SEGUNDO SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota a
Deputada Ana Paula Lima?

Como vota o Deputado Reno
Caramori?O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Herneus de Nadal?

O Sr. Deputado Joares Ponticelli
(Intervindo) - Sr. Secretário, quero só justificar
que o Deputado Reno Caramori sofreu um
acidente, como todos sabem, e que os
Deputados Valmir Comin e Lício Silveira estão
viajando. Portanto, quero apenas justificar a
ausência destes três Deputados da nossa
Bancada.

(Pausa)
A Deputada Ana Paula Lima não está

presente no momento.
(Pausa)
Como vota o Deputado João

Henrique Blasi?Como vota o Deputado Antônio Aguiar?
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -

Voto “sim” ao Deputado Nilson Gonçalves.
O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE

BLASI - Voto “sim”.
O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Antônio Carlos Vieira?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Joares Ponticelli?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Rogério Mendonça?O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS

VIEIRA - Respeitando o acordo, voto “sim” ao
Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - O Deputado Nilson Gonçalves
está ansioso desde ontem, mas como eu sou
um homem cumpridor de acordos e admiro-o
muito, o meu voto é para ele.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO
MENDONÇA - O meu voto é “sim”.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Antônio Ceron?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Romildo Titon?O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Jorginho Mello?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON -
Além das qualidades do candidato, há um
entendimento. Por estes dois motivos,
votamos no Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON -
Voto “sim” ao Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO JORGINHO MELLO -
Voto “sim” para o Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Sérgio Godinho?O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Celestino Secco?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado José Carlos Vieira?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO - O
meu voto é para o Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO CELESTINO SECCO
- Sr. Presidente, voto no candidato inscrito,
Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS
VIEIRA - Voto “sim”.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota a
Deputada Simone Schramm?O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado José Serafim?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Cesar Souza?

A SRA. DEPUTADA SIMONE
SCHRAMM - Na verdade, gostaria de ver fazer
parte da Mesa uma mulher, mas meu voto é
para o Deputado Nilson Gonçalves.

(Pausa)
O SR. DEPUTADO CESAR SOUZA - Sr.

Presidente, representando a classe dos
comunicadores na mesa da Assembléia
Legislativa, voto “sim” no Deputado Nilson
Gonçalves.

Como vota o Deputado Julio Garcia?
O SR. DEPUTADO JULIO GARCIA - O

meu voto é para o Deputado Nilson Gonçalves.
O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - A ausência do
Deputado Valmir Comin já foi justificada.O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Lício Silveira?

A Sra. Deputada Ana Paula Lima -
Pela ordem, Sr. Presidente.O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Clésio Salvaro?

(Pausa) O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, a
Deputada Ana Paula Lima.

Como vota o Deputado Manoel Mota?
O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO -

Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, o nosso voto é para que o
Deputado Nilson Gonçalves represente-nos na
Mesa, na vaga que o companheiro Deputado
Djalma Berger deixou para ocupar uma outra
função na Prefeitura Municipal.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Voto “sim” para o Deputado Nilson Gonçalves. A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -

Sr. Presidente, quero dizer que como a
Deputada Simone Schramm já falou, eu
gostaria de ver uma mulher representando as
mulheres catarinenses nessa Mesa.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Narcizo Parisotto?

(Pausa)
Como vota o Deputado Nelson

Goetten?
O meu voto é para o Deputado

Nilson Gonçalves.Queremos agradecer a todos os
Líderes pelo cumprimento deste acordo, já que
esta vaga é do PSDB!

O SR. DEPUTADO NELSON GOETTEN
- Eu voto com o Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Na ausência do
Deputado Vânio dos Santos, como vota o
Deputado Wilson Vieira?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Dionei Walter da Silva?

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Nilson Gonçalves? O SR. DEPUTADO WILSON VIEIRA -

Apesar de o Deputado Nilson Gonçalves não
ter pedido, o meu voto é para ele.

O SR. DEPUTADO DIONEI WALTER DA
SILVA - Sr. Presidente, em não havendo uma
“severina” candidatura, o meu voto é para o
Deputado Nilson Gonçalves.

(O Sr. Deputado Nilson Gonçalves
manifesta-se no sentido de que votará nele
mesmo.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Está encerrada a votação.Como vota o Deputado Nilson
Machado?O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Francisco de Assis?

Votaram 32 Srs. Deputados. Todos
votaram no candidato inscrito, Deputado Nilson
Gonçalves.

(Pausa)
Como vota a Deputada Odete de

Jesus?O SR. DEPUTADO FRANCISCO DE
ASSIS - Voto para o Deputado Nilson
Gonçalves.

Declaro eleito o Deputado Nilson
Gonçalves como segundo-vice-Presidente da
Assembléia Legislativa.

A SRA. DEPUTADA ODETE DE JESUS -
Representando todas as mulheres
catarinenses aqui nesta Casa Legislativa, eu
não poderia deixar de votar no colega e
brilhante Deputado Nilson Gonçalves, uma
pessoa altamente ética e que desempenha um
papel magnífico aqui nesta Casa. O meu voto é
“sim” e parabéns para a Bancada do PSDB
pela brilhante escolha.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Francisco Küster?

(Palmas)
Deputado Nilson Gonçalves, a

Presidência convida V.Exa. para tomar posse e
assumir seu lugar à mesa.O SR. DEPUTADO FRANCISCO

KÜSTER - Voto no Deputado Nilson Gonçalves. Esta Presidência, antes de encerrar
a presente sessão, consulta os Srs. Líderes e
também o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça para saber o horário
para o início da próxima sessão, quando
retornaremos às votações.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Gelson Merísio? O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO

(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Onofre Santo Agostini?

O SR. DEPUTADO GELSON MERÍSIO -
Voto com o Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. SEGUNDO-SECRETÁRIO
(Deputado Pedro Baldissera) - Como vota o
Deputado Gelson Sorgato?

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Voto no Deputado Nilson
Gonçalves.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Dentro de uma hora e meia a
duas horas, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - A Presidência pede que os Srs. Líderes
se entendam e ofereçam uma proposta.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. Presidente, temos muito
trabalho ainda para o dia de hoje, mas não
poderia deixar de me manifestar com relação a
essa eleição para a segunda-vice-Presidência
da Casa.

A Sra. Deputada Simone Schramm -
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, a
Deputada Simone Schramm.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Duas horas Sr. Presidente, ou
seja, às 18h. A SRA. DEPUTADA SIMONE SCHRAMM -

Sr. Presidente, só gostaria de lembrar que temos
uma sessão solene em comemoração aos 90
anos da Associação Comercial de São Francisco
do Sul hoje, às 19h.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Voltaríamos às 17h30min, Sr. Presidente.

Quero dizer a V.Exa. e também a
todos os colegas Deputados que a votação
unânime que obtive aqui me deixa muito
orgulhoso e com muita responsabilidade. Para
mim é motivo de muita honra poder participar
da Mesa Diretora, da qual V.Exa. é Presidente.
Agradeço a cada um dos Deputados presentes
que me confiaram fazer parte da Mesa
Diretora, especialmente ao meu Partido, o
PSDB, que me permitiu essa possibilidade.

O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL -
Sr. Presidente, temos várias matérias,
inclusive a LDO, portanto, devemos voltar
às 17h.

Portanto, a minha sugestão é para
que a próxima sessão seja às 17h.

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - A Presidência, antes de encerrar a
presente sessão convoca outra, extraordinária,
para as 17h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Nilson Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente! Está encerrada a sessão.

ATA DA 012ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2005

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às dezessete horas, achavam-se
presentes os seguintes Srs. Deputados:
Afrânio Boppré - Altair Guidi - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Antônio Carlos Vieira
- Antônio Ceron - Celestino Secco - Cesar
Souza - Clésio Salvaro - Dionei Walter da
Silva - Francisco de Assis - Francisco Küster
- Gelson Merísio - Gelson Sorgato - Genésio
Goulart - Herneus de Nadal - João Henrique
Blasi - Joares Ponticelli - Jorginho Mello -
José Carlos Vieira - Julio Garcia - Manoel
Mota - Nelson Goetten - Nilson Gonçalves -
Nilson Machado - Odete de Jesus - Onofre
Santo Agostini - Paulo Eccel - Pedro
Baldissera - Rogério Mendonça - Romildo
Titon - Sérgio Godinho - Simone Schramm -
Vânio dos Santos - Wilson Vieira.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Manifesta-se contrário à aprovação do
PL nº 0155/2005, que aprova a alteração da
Programação Físico-Financeira do Plano
Plurianual 2004-2007 e autoriza a abertura de
crédito especial em favor do Tribunal de
Justiça do Estado.

DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ - Discute o PL
nº 0150/2003, que institui o Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro.
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS (aparte) -
Coloca sua preocupação quanto à especulação
imobiliária na costa catarinense, em caso de
aprovação do PL nº 0150/2003.

DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI (pela
ordem) - Defende a aprovação do PL nº
0155/2005, baseado na autonomia dos
Poderes.

DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS - Discute o PL
nº 0150/2003, institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro.
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS (aparte) -
Sugere à Presidência o encaminhamento do PL nº
0150/2003 à Procuradoria da Casa para análise.

DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI (pela
ordem) - Em nome do PFL, encaminha
favoravelmente à aprovação do PL nº
0155/2005.

DEPUTADO SÉRGIO GODINHO (pela ordem) -
Apela pela retirada do PL nº 0150/2003 da
pauta para encaminhamento à Comissão de
Turismo e Meio Ambiente.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Manifesta-se favorável à aprovação do
PL nº 0204/2005, porque não se choca com a
legislação vigente.

SUMÁRIO DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS (pela
ordem) - Insiste no encaminhamento do PL nº
0150/2003 à Procuradoria para verificação da
sua constitucionalidade.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Solicita à Presidência a pauta da
Ordem do Dia para acompanhar a votação.

DEPUTADO ANTÔNIO CERON (pela ordem) -
Registra que na votação do PL nº 0121/2005
seu voto foi contrário.DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela

ordem) - Encaminha votação do PL nº
0078/2005, que trata da concessão de
redução da alíquota estabelecida para
programa de fomento às empresas prestado-
ras de serviço de telemarketing.

DEPUTADO NILSON GONÇALVES (pela ordem) -
Manifesta preocupação da Fatma quanto à
aprovação do PL nº 0150/2003.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Faz indagação acerca de sua emenda
ao art. 5º da MP nº 0117/2005, que concede
antecipação do vencimento aos servidores da
Secretaria da Saúde do Estado.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI (pela ordem) -
Solicita retirada da pauta da Ordem do Dia do
PL nº 0150/2003.

DEPUTADO GELSON MERÍSIO (pela ordem) -
Indaga da Presidência se a emenda modi-
ficativa apresentada ao PL nº 0078/2005 é de
sua autoria.

DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI (pela
ordem) - Presta esclarecimentos sobre a
indagação do Deputado Antônio Carlos Vieira,
acerca da MP nº 0117/2005.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA -
Discute o PLC nº 0006/2005, que modifica o
prazo para o pagamento das custas judiciais e
adota outras providências.

DEPUTADO PAULO ECCEL (pela ordem) - Pela
Bancada do PT, encaminha contrariamente à
aprovação do PL nº 0078/2005.

DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ (pela ordem) -
Solicita esclarecimentos acerca do teor das
emendas apresentadas à MP nº 0117/2005.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Indaga da Presidência acerca do PL nº
0237/2005, que autoriza a abertura de crédito
suplementar em favor da FCEE.DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI (pela

ordem) - Como Líder do Governo, encaminha
favoravelmente à aprovação do PL nº
0078/2005.

DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI (pela
ordem) - Pelo PFL, encaminha votação favorável
à MP nº 0117/2005.

DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI (pela
ordem) - Esclarece as dúvidas suscitadas pelo
Deputados Antônio Carlos Vieira acerca do PL
nº 0237/2005.

DEPUTADO PAULO ECCEL (pela ordem) - Em
nome da Bancada do PT, encaminha votação
pela rejeição do PL nº 0074/2005, que
autoriza a participação societária da Codesc na
Sapiens Parque SA.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI (pela ordem) -
Manifesta-se, em nome da Bancada do PP,
contrariamente à aprovação do PL nº
0078/2005.

DEPUTADO GELSON MERÍSIO (pela ordem) -
Manifesta posição favorável ao PLC nº
0010/2005, que altera a LC nº 281/2005
(art. 170).DEPUTADO CLÉSIO SALVARO (pela ordem) -

Encaminha a votação favorável ao PL nº
0078/2005, como Líder do PSDB.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI (pela ordem) -
Manifesta-se favorável ao PL nº 0074/2005. DEPUTADO HERNEUS DE NADAL (pela ordem)

- Em nome do Líder do Governo, encaminha
favoravelmente à aprovação do PLC nº
0010/2005.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Posiciona-se favorável à aprovação do
PL nº 0074/2005.

DEPUTADO ANTÔNIO CERON (pela ordem) -
Manifesta-se favorável à aprovação do PL nº
0078/2005, registrando que o Governo do
Estado deveria reduzir a alíquota de outros
tributos também.

DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI (pela
ordem) - Externa sua posição favorável ao PL nº
0074/2005.

DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA (pela
ordem) - Solicita a votação da LDO na sessão
do dia seguinte.
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DEPUTADO PAULO ECCEL (pela ordem) -
Esclarece que a Bancada do PT não coloca
óbice ao adiamento da votação da LDO.

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

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0098/2005.
Aprovada.DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI (pela

ordem) - Encaminha votação pela rejeição do
requerimento que solicita destaque para
emendas à LDO.

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0172/2005.Não há emendas à redação final.

Em votação. Não há emendas à redação final.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA (pela

ordem) - Reclama da truculência do Governo na
votação da LDO e encaminha votação favorável
ao requerimento de pedido de destaque às
emendas à LDO.

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

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0129/2005.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0176/2005.Não há emendas à redação final.DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Tece considerações sobre as
emendas de sua autoria à LDO e sobre o
parecer do Deputado Manoel Mota.

Em votação. Não há emendas à redação final.
Os Srs. Deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Alerta que a Emenda nº 95, de sua
autoria, à LDO foi omitida pela Presidência.

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0133/2005.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0202/2005.Não há emendas à redação final.DEPUTADO JOARES PONTICELLI (pela ordem) -
Registra sua inconformidade com a posição do
Governo na votação da LDO.

Em votação. Não há emendas à redação final.
Os Srs. Deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA (pela
ordem) - Sugere a votação dos requerimentos,
moções e pedidos de informação em sessão
extraordinária.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0136/2005.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0208/2005.Não há emendas à redação final.O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão extraordinária.

Em votação. Não há emendas à redação final.
Os Srs. Deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.As atas das sessões anteriores
serão lidas em uma das próximas sessões,
uma vez que ainda vamos fazer sessões
extraordinárias para votação de redação final.

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0141/2005.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0214/2005.Não há emendas à redação final.
Em votação. Não há emendas à redação final.Peço ao vice-Presidente, Deputado

Herneus de Nadal, que proceda à chamada
dos Srs. Deputados para iniciarmos o processo
de votação.

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

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0142/2005.
Aprovada.(Procede-se à chamada dos Srs.

Deputados.) Votação da redação final do Projeto
de Decreto Legislativo nº 0012/2005.Não há emendas à redação final.Há quórum para deliberação.

Em votação. Não há emendas à redação final.O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira
- Pela ordem, Sr. Presidente. Os Srs. Deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Vieira.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0143/2005.
Aprovada.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar nº
0008/2005, de procedência do Tribunal de
Justiça do Estado, que cria seis cargos de Juiz
de Direito Substituto de Segundo Grau, cargos
no Quadro de Pessoal da Secretaria, e adota
outras providências.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente, não nos foi entregue a
pauta da Ordem do Dia.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Solicito à assessoria que providencie
a distribuição da pauta da Ordem do Dia aos
Srs. Parlamentares, para que possam
acompanhar a votação.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0147/2005. Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho, de
Administração e de Serviço Público.

Não há emendas à redação final.O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Pelo menos isso, Sr. Presidente, para
que possamos acompanhar, porque para
decidir, tudo bem...

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Aprovada. (Pausa)O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - V.Exa. tem-se revelado um
acompanhador contumaz.

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0154/2005.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Não há emendas à redação final. Em votação.Vou fazer a leitura devagar e na
medida em que houver qualquer dificuldade os
Srs. Deputados solicitam e a Presidência
suspende a votação.

Em votação. Por se tratar de projeto de lei
complementar a votação será nominal.Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Os Srs. Deputados que votarem
“sim” aprovam o projeto e os que votarem
“não” rejeitam-no.

Aprovada.Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0055/2005. Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0156/2005. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ
DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim
DEPUTADO CESAR SOUZA
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim

Não há emendas à redação final.
Não há emendas à redação final.Em votação.
Em votação.Os Srs. Deputados que a aprovam

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

Aprovada.Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0070/2005. Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0162/2005.Não há emendas à redação final.
Não há emendas à redação final.Em votação.
Em votação.Os Srs. Deputados que a aprovam

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

Aprovada.Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0092/2005. Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0171/2005.Não há emendas à redação final.
Não há emendas à redação final.Em votação.
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DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO NILSON MACHADO
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim
DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA sim
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO sim
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN
DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS sim
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim

 Está encerrada a votação.

Aprovado. fiscal, faz a proposta no sentido de estabelecer
uma alíquota de 7%, através de autorizações do
Governo, do Secretário da Fazenda, de quem
estaria apto a receber tal favor.

Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei nº 0160/2005, de autoria da
Deputada Simone Schramm, que institui a
Semana de Defesa e Valorização da Língua
Portuguesa no Estado de Santa Catarina.

Quem sou eu para conduzir alguém a
votar, a ter a posição como eu penso, mas
gostaria de deixar bem claro que a proposição é
contrária, fere a Constituição e a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

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

encerramos sua discussão. Nós hoje ouvimos aqui que o PP agride
a Justiça. E neste projeto aqui, se aprovado,
estaremos agredindo a Constituição e a Lei de
Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Muito obrigado!
Discussão e votação em segundo turno

do Projeto de Lei nº 0179/2005, de autoria do
Deputado Cesar Souza, que concede o título de
Cidadão Catarinense ao Sr. Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Está encerrada a discussão.

O Sr. Deputado Gelson Merísio - Peço a
palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, Sr. Presidente.Conta com parecer favorável das

Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura e Desporto e de Trabalho,
Administração e de Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Gelson Merísio.Em discussão.

(Pausa) O SR. DEPUTADO GELSON MERÍSIO - Sr.
Presidente, gostaria de saber se a emenda que
consta como modificativa é a emenda que
apresentei, que alterava a territorialidade...

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Temos 28 votos “sim”, nenhum voto
“não” e nenhuma abstenção.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - É a emenda de V.Exa.Aprovado.
Discussão e votação em segundo turno

do Projeto de Lei nº 0038/2005, de autoria do
Deputado Paulo Eccel, que altera a Lei nº
12.570/2003, que dispõe sobre os benefícios
aos estudantes e menores de 18 anos para o
acesso a eventos culturais e desportivos.

Aprovado, com a abstenção dos
Deputados Paulo Eccel, Wilson Vieira, Ana Paula
Lima, Vânio dos Santos e Pedro Baldissera.

O Sr. Deputado Paulo Eccel - Peço a
palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, Sr. Presidente.

Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei nº 0300/2004, de autoria do
Deputado Celestino Secco, que altera a Lei nº
12.906/2004, que institui a data magna do
Estado de Santa Catarina, e adota outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Paulo Eccel.Conta com parecer favorável das

Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e
Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço
Público.

O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL - Sr.
Presidente, nos termos da manifestação que já
fizemos por escrito nos autos, encaminho em
nome da Bancada a votação contrária à aprovação
do projeto.

Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

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

encerramos sua discussão.
Em discussão. O Sr. Deputado João Henrique Blasi -

Peço a palavra, pela ordem, para encaminhamento
de votação, Sr. Presidente.

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

encerramos sua discussão.Os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado João
Henrique Blasi.

Em votação.
Aprovado. Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei nº 0126/2005, de autoria do
Deputado Herneus de Nadal, que denomina
unidade escolar de educação básica estabelecida
no Município de São João do Oeste.

Aprovado. O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Sr. Presidente, o nosso encaminhamento é
favorável à apreciação da matéria, que foi
longamente discutida na Comissão de
Constituição e Justiça, que a aprovou. Não há
nenhum vício de inconstitucionalidade. A matéria é
importante, vai gerar empregos para Santa
Catarina. Portanto, encaminho pela aprovação.

Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei nº 0078/2005, de procedência
governamental, que cria o Programa de Fomento
às Empresas Prestadoras de Serviço de
Telemarketing e altera dispositivos da Lei nº
10.297/96, que dispõe sobre o ICMS.

Ao presente projeto foi apresentada
uma emenda modificativa.

Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura e Desporto e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Ao presente projeto foi apresentada
uma emenda modificativa. O Sr. Deputado Joares Ponticelli - Peço

a palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, Sr. Presidente.

Conta com parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça.Em discussão.

(Pausa) Em discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Joares Ponticelli.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Em votação a emenda. O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI -

Sr. Presidente, o encaminhamento da nossa
Bancada, proposto pelo Deputado Antônio Carlos
Vieira, é contra a matéria.

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

Aprovada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da

emenda. O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação o Deputado Antônio
Carlos Vieira.

O Sr. Deputado Clésio Salvaro - Peço a
palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, Sr. Presidente.

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

Aprovado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Clésio Salvaro.

Discussão e votação em segundo turno do
Projeto de Lei nº 0153/2005, de autoria do Deputado
Rogério Mendonça, que denomina Evaldo Rosa o
ginásio de esportes da Escola de Educação Básica
Vereador Paulo França, da localidade de Cerro Negro,
no Município de Ituporanga.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente, esse projeto trata da
concessão de redução da alíquota que vai ser
estabelecida para um programa de fomento às
empresas prestadoras de serviço telemarketing.

O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO - Sr.
Presidente, a Bancada do PSDB encaminha pela
aprovação da matéria.O que rezam a Constituição Federal e a

Constituição Estadual? Esse tipo de não-
incidência, de redução da base de cálculo, de
redução da alíquota será através de convênios
firmados entre o Secretário da Fazenda e
Ministério da Fazenda, através do conhecido
Confaz.

Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura e Desporto e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

O Sr. Deputado Antônio Ceron - Peço a
palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Antônio Ceron.

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

encerramos sua discussão.
Inicialmente, o Confaz recebeu uma

proposta de São Paulo, no dia 1º de abril, para
conceder redução, estabelecendo a alíquota de
15%, mas o convênio foi rejeitado. E agora Santa
Catarina, querendo entrar num esteira de guerra

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON - Sr.
Presidente, só quero fazer um registro rápido. Vou
repetir o depoimento que fiz na Comissão de
Finanças.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
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Não tenho nenhum problema de votar
favorável a um projeto que reduz a carga tributária. Só
gostaria de dizer que o Governo deveria ter a mesma
sensibilidade quando se tratar de casos, por exemplo,
da luta nossa, Deputado Sérgio Godinho, aqui, no
Estado, de diminuir o ICMS sobre os pequenos
abatedouros de carne, pois isso vem prejudicando
muito o Estado.

Conta com parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Em nome da Bancada do PFL
encaminho o voto favorável ao projeto, haja vista
que os recursos pertencem ao Poder Judiciário.

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

encerramos sua discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - A matéria está encaminhada.
Consulto os Srs. Líderes se podemos

votar as duas emendas em conjunto.
Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.Com este registro, voto favoravelmente. (As Lideranças aquiescem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Em votação.
Em votação as Emendas nºs 1 e 4. Aprovada a matéria, com voto contrário

do Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira.Os Srs. Deputados que aprovam as
emendas permaneçam como se encontram.Vamos votar em primeiro lugar a

emenda modificativa de autoria do Sr. Deputado
Gelson Merísio.

Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei nº 0204/2005, de origem
governamental, que aprova a alteração da
Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual
2004-2007 e autoriza a abertura de crédito
especial em favor do Tribunal de Justiça do Estado
e do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, no
valor de R$ 815 mil e R$ 730 mil, respectiva-
mente.

Aprovadas as emendas.
Em votação o projeto, sem prejuízo das

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada a emenda por maioria. Aprovado em turno único o Projeto de

Lei nº 0123/2005.Agora vamos votar o projeto sem
prejuízo da emenda. Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei nº 0155/2005, de origem
governamental, que aprova a alteração da
Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual
2004-2007 e autoriza a abertura de crédito especial
em favor do Tribunal de Justiça do Estado
(R$6.820.000,00).

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

Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças e Tributação.Aprovado o projeto, sem prejuízo da

emenda, por maioria. Em discussão.
Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei nº 0089/2005, de procedência
governamental, que institui a Fundação Cultural
Badesc e adota outras providências.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças e Tributação.

O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira -
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa. Em discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Vieira.

Conta com parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças
e Tributação.

O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira -
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Vieira.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente, diferentemente do outro,
este não utiliza o superávit financeiro. Gostaria de
voltar a insistir que superávit financeiro não é igual
a sobra financeira, mas no caso deste Projeto de
Lei nº 0204/2005 eu voto favorável, porque não
se choca com a lei.

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

encerramos sua discussão.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS

VIEIRA - Sr. Presidente, com toda a vênia, com
todo o respeito ao Tribunal de Justiça, com todo o
respeito a esta Casa, com todo o respeito que se
possa ter no mundo pelo cumprimento da
legislação, eu diria que aqui há uma excrescência,
ou seja, está-se abrindo um crédito especial para
o Tribunal de Justiça com base no superávit financeiro
de 2004. O superávit financeiro de 2004 tem um
déficit de R$ 165 milhões. Portanto, só gostaria de
dizer que não houve superávit financeiro.

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

emenda modificativa permaneçam como se
encontram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Encerrado o encaminhamento de votação.

Aprovada por unanimidade a emenda
modificativa.

Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda. Aprovado.

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

Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei Complementar nº 0007/2005,
de origem governamental, que altera dispositivos
da Lei Complementar nº 0284/2005, que estabe-
lece modelo de gestão para a Administração
Pública Estadual e dispõe sobre a estrutura
organizacional do Poder Executivo.

Infelizmente, estão agindo como se
sobra financeira fosse superávit financeiro. O
superávit financeiro do Estado está na prestação
de contas aprovada pelo Tribunal de Contas, de
R$ 165 milhões negativos.

Aprovado.
Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei nº 0105/2005, de origem
governamental, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da lei orçamentária
para o exercício financeiro de 2006 e adota outras
providências.

Eu voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Continua em discussão.
Ao projeto foram apresentadas

emendas aditivas e uma emenda redacional.
Ao presente projeto foram apre-

sentadas as Emendas nsº 1 e 95 e as três
primeiras metas e prioridades acolhidas nas
audiências públicas regionais de 2005.

(Pausa) Conta com parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças
e Tributação, também, segundo o Deputado
Antônio Carlos Vieira.

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Consulto os Srs. Líderes se podemos

deixar essa matéria para o final.
O Sr. Deputado João Henrique Blasi -

Peço a palavra, pela ordem, para encaminhamento
de votação, Sr. Presidente.

Em discussão.
(Pausa)

(As Lideranças aquiescem.) Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei nº 0121/2005, de origem
governamental, que altera dispositivos da Lei nº
3.938/66, que trata de normas gerais de direito
tributário e estabelece outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado João
Henrique Blasi.

Em votação.
A votação será nominal pelo processo

eletrônico.
O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE

BLASI - Sr. Presidente, com todo o respeito que o
Deputado Antônio Carlos Vieira tem em torno da
matéria, é preciso deixar muito claro que o
Tribunal de Justiça detém orçamento e finanças
suficientes para arcar com o valor de R$ 6,82
milhões, que se destina à aquisição, como V.Exa.
diz, do prédio do Palácio Santa Catarina, que
serviu antigamente ao Governo do Estado.

Os Srs. Deputados que votarem “sim”
aprovam o projeto e os que votarem “não”
rejeitam o projeto.

Conta com o parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça.

Em discussão. Consulto aos Srs. Líderes se podemos
votar, concomitantemente, as emendas aprovadas
nas Comissões e o projeto. Votam as emendas e
o projeto.

(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em votação. (As Lideranças aquiescem.)
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Os Srs. Deputados que votarem “sim”

aprovam as emendas e o projeto, e os que
votarem “não” rejeitam as emendas e o projeto.

Nós temos que considerar um princípio
constitucional, que é o princípio da separação dos
Poderes e da autonomia do Poder Judiciário. Ora,
se o nosso Tribunal de Justiça detém orçamento e
recursos financeiros, não há como impedir que
seja concretizado o negócio.

Aprovado.
Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei nº 0123/2005, de origem
governamental, que disciplina o Programa de
Acordo de Resultados, através da avaliação de
desempenho institucional, da autonomia
gerencial, orçamentária e financeira, da aplicação
de recursos orçamentários provenientes de
economias com despesas correntes e ampliação
de arrecadação e receitas no âmbito do Poder
Executivo e estabelece outras providências.

(Procede-se à votação nominal pelo
processo eletrônico.)
DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ sim
DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim
DEPUTADO CESAR SOUZA
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Onofre Santo Agostini -

Peço a palavra, pela ordem, para encaminhamento
de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Onofre Santo Agostini.

Ao presente projeto foram apre-
sentadas as Emendas Modificativas nºs 1 e 4.
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DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim
DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO NILSON MACHADO sim
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim
DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO sim
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN

DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim
DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO NILSON MACHADO sim
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim
DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN

O SR. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ - Sr.
Presidente, apenas para confirmar, as emendas
possuem a mesma redação ou os mesmos
objetivos, ou seja, suprimir a atribuição do
Executivo em alterar o Orçamento por via de
decreto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Pedimos a confirmação do Deputado
Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Exatamente, as três emendas eliminam a
possibilidade de por decreto haver modificação
orçamentária.

O SR. DEPUTADO AFRÂNIO BOPRRÉ -
Muito bem, obrigado.

O Sr. Deputado Onofre Santo Agostini -
Peço a palavra, pela ordem, para encaminhamento
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Onofre Santo Agostini.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - O PFL vota favoravelmente, haja vista
que o Relator acatou a emenda de autoria deste
Deputado, do Deputado Celestino Secco e do
próprio Relator.

DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS si
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim

Temos 33 votos “sim”, nenhuma
abstenção, nenhum voto “não”. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Em votação as emendas e o projeto de
conversão da Medida Provisória nº 0117/2005.

DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS si
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim

O Deputado Sérgio Godinho registra
também o seu voto favorável. Então, temos 34
votos “sim”. O Srs. Deputados que aprovam as

emendas e o projeto permaneçam como se
encontram.

Consulto se todos os Srs. Deputados
exerceram o seu direito de voto.

Está aprovada a matéria.
Discussão e votação em turno único,

evidentemente com a concordância dos Srs.
Líderes, da Medida Provisória nº 0117/2005, que
concede aos servidores públicos estaduais ativos
e inativos, pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Saúde, antecipação do
valor do vencimento e estabelece outras
providências.

(Pausa) Aprovado por unanimidade.
Está encerrada a votação. Voltamos ao PL nº 0074/2005, que,

conforme foi acordado entre os Líderes, voltaria
nesta sessão.

Temos 32 votos “sim”, nenhum voto
“não” e nenhuma abstenção.

Registramos o voto favorável do
Deputado Joares Ponticelli.

Trata-se da autorização de participação
societária da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina, Codesc, na Sapiens
Parque.

O Sr. Deputado Antônio Ceron - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente. Há concordância dos Srs. Líderes para

a votação?O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Ceron.

Consulto os Srs. Líderes se há acordo
para não votar, uma vez que, em não havendo
acordo, a matéria está vencida e vai à votação.

(As Lideranças aquiescem.)
Em discussão.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON -
Gostaria que ficasse registrado, eis que no
momento não foi percebido, mas na votação do
Projeto de Lei nº 0121 eu votei contra o projeto.

(Pausa) Srs. Líderes, há acordo?
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.
O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE

BLASI - Não, Sr. Presidente.
Em votação. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Não havendo acordo, vamos discutir a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Não é possível retificar o voto, mas fica
registrada a manifestação de V.Exa.

O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira -
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Vieira.

Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 0074/2005, que autoriza a participação
societária da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina, Codesc, na Sapiens
Parque S.A. e adota outras providências.

Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei Complementar nº 0022/2005,
de origem do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que concede abono aos
servidores ativos e inativos do quadro de pessoal
da Secretaria do Tribunal de Justiça, do quadro de
pessoal da Justiça de Primeiro Grau no Estado de
Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Eu sugeri ontem ao Deputado João
Henrique Blasi uma emenda ao art. 5º. Se for feita
essa emenda, eu aprovo tranqüilamente a medida
provisória.

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

encerramos sua discussão.O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Eu solicito ao Relator da matéria na
Comissão de Constituição e Justiça que esclareça,
facilitando a votação.

A matéria foi aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça.

Em votação.
O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL - Sr.

Presidente, peço a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação.

Consulto os Srs. Líderes se podemos
votar. O Sr. Deputado João Henrique Blasi -

Pela ordem, Sr. Presidente.Em discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Paulo Eccel, Líder do Partido dos Trabalhadores.

(Pausa) O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado João Henrique Blasi.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação. O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Essa emenda sugerida pelo Deputado
Antônio Carlos Vieira foi aquinhoada de forma
tríplice: o Deputado Joares Ponticelli apresentou
uma emenda, o Deputado Afrânio Boppré
apresentou uma emenda e eu apresentei uma
emenda, que foram acatadas na Comissão.

O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL - Sr.
Presidente, ratificando o que falei ante-
riormente, esta matéria não possui parecer
aprovado por nenhuma das Comissões da
Casa! Nem da CCJ, nada. Não existe posiciona-
mento oficial.

Os Srs. Deputados que votarem “sim”
aprovam o projeto de lei complementar e os que
votarem “não” rejeitam a matéria.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ sim
DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim
DEPUTADO CESAR SOUZA
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim
DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim

Então, em função desse importante
detalhe, que não existe Comissão de mérito que
tenha analisado o projeto, nós encaminhamos o
voto da Bancada do PT contrário à aprovação do
presente projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Vamos colocar em votação a matéria e as
emendas, com a concordância dos Srs. Líderes.

As emendas que irão à votação são
aquelas aprovadas no relatório do Deputado João
Henrique Blasi, no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - As afirmações de V.Exa. são
verdadeiras.

O Sr. Deputado Afrânio Boppré - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente, para
encaminhamento de votação.

A Presidência esclarece, adicio-
nalmente, porém, que vencido o prazo, não tendo
os pareceres das Comissões, a matéria está apta
à votação, sem manifestação das mesmas.O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Afrânio Boppré.

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI -
Peço a palavra, pela ordem, para encaminhamento
de votação, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Joares Ponticelli.

O Sr. Deputado Afrânio Boppré - Sr.
Presidente, peço a palavra.

mento Costeiro, do Governo do Estado de Santa
Catarina, assinado por duas autoridades na área,
pelo engenheiro agrônomo Giampaolo Marchesine,
que é Diretor de Meio Ambiente da Secretaria, e
pelo Alexandre M. Mazzer, Coordenador do
Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro em
nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Para encaminhamento de votação, Sr.
Deputado, porque a discussão já está
encerrada.

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI -
Sr. Presidente, nós também pretendíamos
esclarecer, ainda, algumas questões com relação
a essa matéria.

Eu sou sempre acusado de ser muito
rápido. Desta vez fui lento a ponto de não captar a
inscrição do Deputado Afrânio Boppré, que vai
discutir a matéria. Democraticamente vai discutir a
matéria.

Diz o trecho:
Infelizmente, não houve tempo hábil

para que pudéssemos aprofundar a discussão.
Mas temos consciência do que representa o
projeto Sapiens Parque para Santa Catarina, um
projeto concebido ainda no Governo passado, que
está tendo continuidade neste Governo. E para
contraditar aqueles que dizem que nós estamos
aqui para fazer oposição por oposição, para
atrapalhar o Governo, nós vamos, mesmo sem ter
havido a discussão que pretendíamos, assim
mesmo, pela importância do projeto, votar
favoravelmente.

(Passa a ler)
(...)
“É extremamente temerário aprovar

uma lei generalista, no intuito de apenas,
aparentemente, cumprir o disposto do supracitado
art. 25 da Constituição Estadual, sem a devida
noção de que este marco legal, não avançando na
sua competência estadual e sem garantir as
devidas salvaguardas para a proteção dos
recursos da zona costeira catarinense, que são
extremamente importantes para o desenvol-
vimento turístico, aqüícola e portuário do Estado,
entre outros setores presentes na zona costeira,
apenas justificará abusos contra o patrimônio
natural de nossa zona costeira, ainda tão atraente
aos inúmeros turistas que aqui chegam.” (...)

A Presidência volta atrás e reabre a
discussão da matéria em homenagem ao
Deputado Afrânio Boppré, pela veemente
solicitação do Líder, Deputado Paulo Eccel.

Com a palavra o Sr. Deputado Afrânio
Boppré, que vai discutir a matéria por até dez
minutos.

O SR. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ - Sr.
Presidente, eu lhe agradeço a deferência, quero
apenas manifestar que no meu entendimento este
projeto de lei visa, sobretudo, regulamentar o art.
25 do dispositivo constitucional chamado Das
Disposições Transitórias da nossa Constituição
Estadual, o qual tivemos a oportunidade, inclusive,
de debater em audiência pública, pois já nos
estamos dedicando ao aprofundamento desta
discussão há um longo período. E a proposta origi-
nalmente apresentada pelo Deputado Joares
Ponticelli é uma proposta que nasceu de um
grande esforço do Governo anterior, no sentido de
debater com a sociedade uma proposta de
regulamentação do nosso litoral, seja a faixa
terrestre, seja a faixa marítima, conforme definição
constitucional.

O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira-
Pela ordem, para encaminhamento de votação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Antônio Carlos Vieira.

(Cópia fiel)
Este é um documento de um Diretor de

Meio Ambiente da Secretaria de Estado, dizendo
que não recomenda, que é temerário a aprovação
deste substitutivo global, e também do
Coordenador do próprio Programa Estadual de
Gerenciamento Costeiro, que era o responsável
pela construção de todo aquele esforço anterior
que culminou numa proposta que foi apresentada
pelo Deputado Joares Ponticelli. Porque a
proposta apresentada pelo Deputado Joares
Ponticelli é uma construção da sociedade, não é
conseqüência do estudo específico do próprio
Deputado, é um esforço que envolveu todas as
áreas técnicas, que envolveu várias audiências
públicas, num esforço muito grande de toda a
sociedade.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente e Srs. Deputados, não há
aqui, nesta Casa, nenhum Deputado que tenha
provocado tanto este assunto durante este
exercício de 2005. Por irregularidades ocorridas
em 2003 e 2004, este projeto sana, a partir de
agora, e convalida, homologa alguns procedi-
mentos incorretos para trás.

Mesmo que houvesse manifestação na
minha Comissão, eu seria favorável, porque,
inclusive, a elaboração deste projeto tem, sim, um
pouco da minha mão. Eu ajudei, inclusive, a
elaborar este projeto.

Há uma necessidade imperiosa, do
ponto de vista da lei, de regulamentar, sob
pena de não se poder definir a ocupação nas
duas faixas de forma menos restritiva do que
afirma a legislação em vigor. Portanto, este
dispositivo constrange uma definição da
ocupação na nossa costa para que houvesse
uma regulamentação. Até aí tudo bem. Ocorre
que nós tivemos a apresentação deste projeto,
que tem - não me recordo bem - mais de 80
artigos amplamente discutidos.

Por isso, sou favorável à aprovação,
porque vai legalizar definitivamente uma
ilegalidade que precisa, na forma da Constituição,
ser corrigida. Mesmo porque é pretensão do
Governo do Estado, e isto está na lei da reforma
administrativa, repassar através da nova empresa
de parcerias o outro terreno, que é do Estado,
para a Sapiens Parque.

Por isso quero aqui corroborar com o
teor deste documento e gostaria, inclusive, de
manifestar o meu posicionamento contrário.

O Sr. Deputado Francisco de Assis -
V.Exa. me concede um aparte?

E nesta semana nós fomos sur-
preendidos com uma proposta que visa,
sobretudo, um dispositivo global que reduz para
11 artigos e ainda do ponto vista genérico, que
não regulamenta efetivamente aquilo que se
pretende, tanto com a expectativa da legislação
federal, quanto com a expectativa da população
que participou de profunda discussão e empenho
nesse processo. Então, está sendo reduzido
apenas para 11 artigos genéricos, os quais não
são suficientes, em nosso modo de entender,
para dizer que temos para Santa Catarina um
Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.

O SR. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ -
Pois não!

Então, a partir deste momento, a
empresa vai ficar robustecida e em condições,
realmente, de tocar o seu desiderato, em
condições de tocar o seu objetivo, que é o
principal.

O Sr. Deputado Francisco de Assis -
Deputado Afrânio Boppré, apenas para colaborar
com o seu pronunciamento, quero dizer que ficarei
preocupado se a Assembléia Legislativa aprovar o
projeto do gerenciamento costeiro como está
proposto neste substitutivo global, por uma ques-
tão bastante simples: os exploradores de plantão
que visam apenas o lucro, construindo nas praias,
nos lugares onde não é permitido, vão, com
certeza, ter mais facilidade. Então, isso me
preocupa!

Muito obrigado!
O Sr. Deputado João Henrique Blasi -

Pela ordem, para encaminhamento de votação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado João
Henrique Blasi.

Infelizmente, esse substitutivo global
não pode levar esse nome, ou seja, não pode
ser chamado de Plano Estadual de Gerencia-
mento Costeiro. A proposta original, essa sim,
tem elementos técnicos, tem disciplinamento,
tem uma orientação, tem diretriz e pode ser
considerada, portanto, um Plano Estadual para
definir a ocupação na nossa costa. Mas esta
proposta que está sendo votada, este substi-
tutivo global, infelizmente, não pode levar este
título porque é genérico.

Em São Francisco do Sul, a Fatma fez
um excelente trabalho criando o Parque do Acaraí.
Mas também se percebe que as pessoas, não
conhecendo a eficácia desse projeto, podem ser
levadas a um outro lado, que é o lado da explo-
ração imobiliária.

O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Sr. Presidente, reconheço a participação
determinante do Deputado Antônio Carlos Vieira
para a consumação deste projeto, saúdo a atitude
republicana do Deputado Joares Ponticelli e
encaminho favoravelmente à aprovação do
projeto.

Então, se a Assembléia Legislativa não
tomar cuidado e se nós, Deputados, não
tomarmos cuidado também, vamos estar abrindo
uma possibilidade grande de exploração
imobiliária em áreas jamais permitidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Em votação.

Os Srs. Deputados que aprovam o PL nº
0074/2005 permaneçam como se encontram.

Então, assomo à tribuna para chamar a
atenção de V.Exas. para este debate, porque nós
estamos falando de uma regulamentação que vai
de Garuva até o Sul do Estado, Passo de Torres,
Praia Grande, que já perdeu a praia, etc. São 36
Municípios, que devem representar mais ou
menos 70% da população catarinense, dada a
densidade, a concentração populacional do nosso
litoral.

É esta a minha preocupação e é neste
sentido que alerto todos os Deputados e esta
Casa Legislativa, porque a sociedade catarinense
não vai nos perdoar. Não vamos permitir a esses
exploradores que usem uma brecha, uma lei apro-
vada por nós, nesta Casa, para explorar a costa
catarinense sem a devida preocupação ambiental.

Aprovado com os votos contrários dos
Deputados Paulo Eccel, Francisco de Assis, Wilson
Vieira, Afrânio Boppré, Dionei Walter da Silva, Ana
Paula Lima e Pedro Baldissera, todos da Bancada
do Partido dos Trabalhadores.

Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 0150/2003, de autoria do Deputado Joares
Ponticelli, que institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro.

Por isso, conclamo todos os Deputados
para não votarmos este projeto hoje, porque se
nós o aprovarmos vamos ter conseqüências muito
sérias no futuro.

Portanto, não é um projeto de lei que
considero que possa ser votado - este
substitutivo global - sem maiores discussões.
Ontem foi apresentado este substitutivo global
e hoje vai virar lei! Considero isso perigoso.

Essa matéria vai à discussão e votação
na forma do substitutivo global apresentado.

Eu quero aqui resgatar, Deputado
Afrânio Boppré, o excelente trabalho dos técnicos
do Governo do Estado, da Fatma, pessoas
preocupadas com o meio ambiente de Santa
Catarina, que estão lutando para que este projeto
não seja aprovado, assim como a Bancada do PT
está fazendo.

Em discussão.
(Pausa) E mais: chegou em nossas mãos o

Parecer nº 14, datado do dia 28, da Diretoria de
Meio Ambiente, Gerência de Planejamento
Ambiental, do Programa Estadual de Gerencia-

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
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O SR. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ -
Obrigado, Deputado Francisco de Assis. V.Exa.
preenche, inclusive, uma lacuna da minha
discussão, na medida em que coloca o
componente dos interesses econômicos que
estão por trás de uma regulamentação. É com
essa característica, muito generalista, que nós
sabemos que isso é uma cobiça, do ponto de
vista da especulação imobiliária, do capital que
tem interesse numa ocupação que lá na frente, no
futuro, nós vamos lamentar por termos feito uma
aprovação nesses termos.

Legislativa um documento da Fatma, a que o
Deputado Afrânio Boppré já se tinha referido,
colocando que é inaceitável este substitutivo
porque ele modifica, substancialmente, no
conteúdo todo um projeto debatido por vários
setores da sociedade catarinense, a partir da
iniciativa do Deputado Joares Ponticelli.

A Comissão de Constituição e Justiça
acha que temos que aprovar, com urgência
urgentíssima, um projeto de lei que não atingirá
apenas 80 mil pessoas, mas alguns milhares, e
que diz respeito a todo o Estado de Santa
Catarina. E não será afetada apenas a nossa
geração, mas a dos nossos filhos e dos nossos
netos, porque ninguém é dono do meio ambiente.Então, olhem a situação em que nós

ficamos! Algo que era para ser da iniciativa do
Executivo nasceu nesta Casa. Após diversas
contribuições, transformou-se num projeto
bastante profundo, sim, mas que efetivamente
poderia ser chamado, merecia o nome, de
Plano de Gerenciamento Costeiro do Estado de
Santa Catarina. Agora, descobrimos que ele é
inconstitucional e estamos aprovando uma
generalidade e remetendo-o de volta, Deputado
Francisco Assis, para que o Executivo, através
de decreto, possa então regulamentar todas
essas idéias, todo esse conteúdo, todo esse
arcabouço, todas as contribuições que várias
entidades e cidadãos trouxeram a esta Casa.

Mas não é só a questão ambiental,
Deputado Antônio Carlos Vieira. Não somos
contrários a um projeto de desenvolvimento,
porque ninguém pode segurar o progresso. Mas é
plenamente factível que esse desenvolvimento e
que esse crescimento possam ser sustentáveis e
compatíveis com o meio ambiente.

Por isso a minha estranheza profunda
pelo fato de aceitarmos, na Assembléia Legislativa
de Santa Catarina, um substitutivo global com
essas características nefastas ao interesse
público. Espero que lá na frente a própria socie-
dade condene todos aqueles que vão corroborar.

Quero dizer que me sensibilizei,
inclusive, com o Deputado Sérgio Godinho que,
como Presidente da Comissão de Meio Ambiente
desta Casa, pediu, encarecidamente, na reunião
de Líderes, para levar este projeto àquela
Comissão para ser debatido, porque é uma nova
matéria. São regras gerais que não levam em
consideração a especificidade do nosso litoral, da
nossa costa, do nosso povo, da nossa cultura e,
acima de tudo, afastam toda a rica contribuição da
sociedade catarinense para este Parlamento e
para as idéias de efetivamente termos, como era
o projeto inicial do Deputado Joares Ponticelli, um
Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.

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

Garcia) - Continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Vânio dos

Santos.
O Sr. Deputado Francisco de Assis -

V.Exa. me concede um aparte?
O SR. DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS -

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e
Deputado Francisco de Assis, confesso que não
acompanhei a tramitação de todo este projeto
porque assumi apenas em janeiro. Este projeto
está em debate, pelo que fui informado e pelo que
li nos seus autos, há dois anos nesta Casa e foi
objeto de cinco audiências públicas.

O SR. DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS -
Pois não!

O Sr. Deputado Francisco de Assis -
Deputado Vânio dos Santos, eu quero dizer a
V.Exa. que, mesmo assumindo há pouco tempo,
está muito bem informado, até pelo seu capricho,
pelo zelo com que trabalha no Parlamento. Por
isso, está tão inteirado deste assunto. Mas V.Exa.
toca numa questão que para mim passou a ser
fundamental, que é a questão da cons-
titucionalidade.

Parece-me que o Governo não se está
acertando internamente. A informação que nos
remeteram foi que o Governo do Estado estava
alinhado com o substitutivo e veio um documento
do seu órgão ambiental, a Fatma, que tem credibi-
lidade, sim, assinado pelo Diretor e pelo
Coordenador Estadual de Gerenciamento Costeiro
em Santa Catarina.

E eu, Sr. Presidente, ainda não
consegui descobrir quais as razões, qual a
consistência para se votar, em caráter de
urgência, uma matéria tão importante, de tanta
profundidade, como é o caso do Plano de
Gerenciamento Costeiro para o Estado de Santa
Catarina.

Recentemente, tive um projeto aqui
arquivado e encaminhado à Procuradoria desta
Casa porque tinha vício, tinha incons-
titucionalidade. Os Deputados sabem do projeto
de que estou falando, assim como o Deputado
Celestino Secco e o Presidente desta Casa,
Deputado Julio Garcia. E esse projeto, que
apresentava inconstitucionalidade, que foi objeto
de questão de ordem naquela sessão, foi
encaminhado à Procuradoria da Casa.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o
que estamos votando aqui é uma incons-
titucionalidade. O que está sendo apreciado aqui
não é um Plano de Gerenciamento Costeiro, mas
uma mudança brusca em tudo o que foi discutido
até aqui!

Por que a exigência deste Plano de
Gerenciamento Costeiro? Porque a lei federal
assim o determina. E essa lei federal é genérica
para que, pelo princípio de autonomia de cada
ente federativo, o Estado faça o seu detalhamento
e depois o Município o seu.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O que não se pode aceitar é que, após
dois longos anos, Deputado Joares Ponticelli,
realizadas cinco audiências públicas (e a última de
que participei, no Plenário desta Casa, contou com
a participação de órgãos ambientais, com diversas
entidades do setor econômico, com entidades
representantes de associações de moradores,
conselhos comunitários, Prefeituras, Câmaras
de Vereadores), ontem, na reunião da
Comissão de Constituição e Justiça, tenhamos
sido surpreendidos com um substitutivo global
que reduziu de 90 para 11 artigos, que fez
com que não se tenha mais um Plano de
Gerenciamento Costeiro.

Então, Sr. Presidente, eu proponho à
Mesa Diretora, ao Presidente, como este projeto
tem vício de origem, é inconstitucional, que use o
mesmo expediente daquele meu projeto e
encaminhe-o à Procuradoria desta Casa. Quero
fazer este apelo, porque é o que nos resta no
Plenário, para termos o mesmo peso, a mesma
medida e o mesmo tratamento que deram ao
projeto de minha autoria. Inclusive sugeriram que
eu aguardasse, que não teria problema. Então,
que se faça o mesmo com este projeto. Se o
projeto tem vício de origem, é inconstitucional, que
o encaminhemos para a Procuradoria da Casa
para resolvermos o problema. Não podemos fazer
diferente, hoje, daquilo que foi feito numa sessão
há poucos dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) -Continua em discussão.

(Pausa)
Não havendo mais oradores inscritos

para discutir, encerramos sua discussão.
Em votação.
O Sr. Deputado Sérgio Godinho - Pela

ordem, Sr. Presidente, para encaminhamento de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr. Deputado
Sérgio Godinho, por até cinco minutos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO -
Gostaríamos, Sr. Presidente, de fazer um apelo a
todos os Deputados para que possamos remeter
este projeto de lei para a Comissão de Turismo e
Meio Ambiente. Este projeto não pode passar da
maneira como está; estão atropelando a matéria -
e não sei quem irá se beneficiar com isso - não
permitindo que a Comissão discuta este projeto.
Nós temos de discuti-lo; a Comissão existe para
isto.

A sua proposta, Deputado Joares
Ponticelli, não existe mais. Existe um outro projeto
bastante diferente, cujo título pode ser um Plano
de Gerenciamento Costeiro, cujo conteúdo não
retrata aquilo a que nos propusemos, que era
nosso dever de fazer. E aí quero reconhecer, no
substitutivo, um argumento importante, para que
fique aqui registrado, que é o tal do vício de cons-
titucionalidade descrito no substitutivo do
eminente Deputado Celestino Secco.

Então, quero fazer este apelo, mas
peço já ao Presidente da Casa que tome a mesma
providência que foi tomada naquela sessão.

Obrigado, Deputado.
O SR. DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS

- Deputado Francisco de Assis, mas há uma
outra questão que quero lembrar a todos os
Deputados, notadamente aos Deputados
Herneus de Nadal, Jorginho Mello, Gelson
Sorgato, Gelson Merísio e Odete de Jesus. Nós
estivemos, em dez Deputados, participando da
audiência pública no Palácio do Governo,
quando V.Exas. solicitaram ao Governo Federal
que desse mais um prazo, porque a comuni-
dade da Mata Preta, dada a sua abrangência -
cerca de 80 mil pessoas -, merecia do Governo
Federal, mesmo tendo discutido durante dois
anos e meio, a sensibilidade de reabrir o
debate, refazer as audiências públicas. E
V.Exas., Deputado Sérgio Godinho,
argumentaram - e muito bem - para o Ministério
do Meio Ambiente que esse debate deveria ser
refeito para que todas as conseqüências
daquela medida pudessem ser avaliadas.

Fazemos um apelo para que este
projeto seja retirado e enviado à Comissão
para que possa ser discutido por uma série de
motivos. Um deles é devido ao apelo dos
técnicos. Eu, enquanto Secretário de Estado,
conheci os técnicos e sei que são pessoas
competentes que estão fazendo o apelo
veemente para que este projeto seja discutido
de maneira mais calma e que seja acatado e
respeitado o trabalho que eles fizeram por
meses e meses. De repente, vemos um
substituto global mudar totalmente o trabalho
efetivado, realizado por esses técnicos que
fizeram essas consultas populares.

Ora, se o relatório e o substitutivo
acusam um vício de inconstitucionalidade, porque
este projeto deveria ser de autoria do Executivo e
não de iniciativa de um Parlamentar, como pode
estar agora eivado de constitucionalidade um
substitutivo de natureza modificativa?

Estamos substituindo o inconstitucional
pelo inconstitucional! Estamos deixando de
exercer a prerrogativa de efetivamente termos um
disciplinamento do gerenciamento costeiro de 36
Municípios da costa catarinense, mas não apenas
deles, porque afeta o conjunto dos 293
Municípios do Estado de Santa Catarina.

E para não compreendermos ainda
mais, fomos informados, Deputado Cesar Souza,
de que havia um acordo do Governo sobre este
projeto, ou seja, que o Governo concordava com
este substitutivo. Mas como que o Governo
concorda? E chegou, hoje, na Assembléia

Portanto, fica aqui o apelo dos técnicos
e deste Parlamentar, que foi Secretário de Estado
e ora é Presidente da Comissão do Meio
Ambiente, para que este projeto possa ser
retirada da pauta de votações do dia de hoje.

Por que é agora que a base do Governo
do Estado, neste Parlamento, está usando dois
pesos e duas medidas? Muito obrigado!
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - A Presidência esclarece que, após os
encaminhamentos de votações, ainda vai
proceder, de acordo com o Regimento Interno, a
uma consulta ao Autor. Se S.Exa. concordar, a
matéria poderá ser retirada. A Presidência não tem
deliberação acerca da matéria. O encaminhamento
regimental que existe é esse.

O SR. DEPUTADO NILSON GONÇALVES -
...dizer aos meus colegas Deputados que eles
conseguiram atravancar a minha explanação aqui!

(Pausa)
Não havendo mais quem queira

discutir, encerramos sua discussão.
O Sr. Deputado Joares Ponticelli - Pela

ordem, Sr. Presidente.
Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam as

Emendas nºs 1 e 2 e o projeto votam “sim” e os
que votarem “não” rejeitam as emendas e o
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Joares Ponticelli, Autor do projeto, que talvez lhe
ofereça uma luz.O Sr. Deputado Francisco de Assis -

Pela ordem, para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI -

Sr. Presidente, havia muita gente reclamando o
voto para o Deputado Nilson Gonçalves. Alguns
pensando em recorrer ao Procon para pedir o voto
de volta.

DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ sim
DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA não
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim
DEPUTADO CESAR SOUZA sim
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim
DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO NILSON MACHADO sim
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim
DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para uma
questão de ordem, o Deputado Francisco de
Assis. Sr. Presidente, o objetivo da votação

deste projeto nunca foi de trazê-lo ao Plenário com
esta polêmica. Por isso, estamos há dois anos
discutindo-o; por isso oportunizamos à sociedade
catarinense participar ativamente da construção
desta matéria, tanto que realizamos cinco audi-
ências públicas; por isso, a participação efetiva do
Governo.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO DE
ASSIS - Sr. Presidente, insisto com V.Exa. para
consultar a Procuradoria desta Casa para ver
se o projeto é constitucional e se pode ser
votado. Faço este apelo porque, se não for
assim, vou-me sentir prejudicado naquele
projeto de minha autoria, que estava na mesa
para ser votado e sobre o qual recorremos à
Procuradoria desta Casa para sanar qualquer
tipo de inconstitucionalidade.

E aqui quero, mais uma vez, de público,
elogiar a atitude responsável que teve o Governo
durante toda a tramitação e discussão desta
matéria. Todos sabem da minha posição com
relação ao Governo neste Plenário, mas em
nenhum momento permitiu-se que as nossas
diferenças político-partidárias pudessem
influenciar nesta discussão. O Governo levou a
sério a discussão desta matéria junto com esta
Casa Legislativa.

Então, que se consulte a Procuradoria
desta Casa para saber se este projeto é cons-
titucional; depois desse parecer, o Plenário poderá
votá-lo. Não podemos votar uma matéria, se
estiver escrito que ela é inconstitucional ou tem
vício de origem, porque estaremos rasgando o
Regimento Interno, fugindo daquilo que
tradicionalmente esta Casa faz, que é procurar
seguir o que está escrito no Regimento.

Entendo que o substitutivo proposto
pelo Deputado Celestino Secco contempla aquilo
que carece o Estado de Santa Catarina, que é um
Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. Mas
em função da polêmica gerada por conta desta
carta, dada a visão diferente de alguns
Parlamentares e de acordo com aquilo que
acertamos com o Deputado João Henrique Blasi,
vamos, para não radicalizar, retirar a matéria da
pauta, com o compromisso de que até o dia 30 de
agosto ela volte para ser deliberada em Plenário.

Então, faço este apelo a V.Exa.!
O Sr. Deputado Nilson Gonçalves - Sr.

Presidente, pela ordem, para encaminhamento de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Deputado Nilson
Gonçalves.

O SR. DEPUTADO NILSON GONÇALVES -
Sr. Presidente, estou com o projeto em mãos e
confesso a V.Exa. a minha preocupação, até
porque tenho aqui o parecer do engenheiro
Giampaolo Marchesini, Diretor de Meio
Ambiente/Dima, e também do eminente Sr.
Alexandre Mazzer, Coordenador do Programa
Estadual de Gerenciamento Costeiro. Com certeza,
essas pessoas devem entender melhor do que eu
sobre gerenciamento costeiro, e o parecer deles -
e vou passá-lo para V.Exas. - diz assim, no seu
final:

Por isto, solicitamos a retirada da
matéria!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a retirada da matéria, vamos
submeter à discussão e votação em primeiro turno
o Projeto de Lei Complementar nº 0006/2005, de
procedência do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que modifica o prazo para o
pagamento das custas judiciais e adota outras
providências.

DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS si
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim
 Está encerrada a votação.

Temos 31 votos “sim” e 01 voto “não”.
Está aprovada a matéria.

Foram aprovadas as Emendas nºs 1 e
2.

Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei Complementar nº 0019/2005,
de procedência governamental, que autoriza a
Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC - a prorrogar o prazo do contrato
de professores colaboradores lotados no Centro
de Educação a Distância.

(Passa a ler)
(...) Em discussão.
“É extremamente temerário aprovar

uma lei generalista, no intuito de apenas,
aparentemente, cumprir o disposto do supracitado
art. 25 da Constituição Estadual, sem a devida
noção de que este marco legal, não avançando na
sua competência estadual e sem garantir as
devidas salvaguardas para a proteção dos
recursos da zona costeira catarinense, que são
extremamente importantes para o desenvol-
vimento turístico, aqüícola e portuário do Estado,
entre outros setores presentes na zona costeira,
apenas justificará abusos contra o patrimônio
natural de nossa zona costeira, ainda tão atraente
aos inúmeros turistas que aqui chegam.

O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira -
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra o Sr. Deputado Antônio
Carlos Vieira. Conta com parecer favorável da

Comissão de Constituição e Justiça.O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente, eu tentei melhorar este
projeto e fazer com que ele tivesse vida longa. Na
Comissão de Finanças, eu aprovei por
unanimidade a minha emenda, mas na Comissão
de Constituição e Justiça, infelizmente, até
membros que também fazem parte da Comissão
de Finanças foram contra. Então, veja como esta
Casa é ímpar: uma hora decide uma coisa e em
outra hora, outra.

Consulto os Srs. Líderes se a matéria
pode ir à votação.

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

encerramos sua discussão.
Por se tratar de projeto de lei

complementar, a votação será nominal.Desta forma” - está aqui no projeto,
Srs. Deputados -, “frisamos, a excessiva
simplificação” - vejam bem, excessiva
simplificação - “deste importante dispositivo legal
não contribuirá para a execução do Gerencia-
mento Costeiro do Estado, devido a não instituir
os instrumentos necessários para que o
GERCO/SC cumpra...” (...)

Mas a minha emenda, Sr. Presidente,
era uma autorização para que o Poder Judiciário,
até seis milhões por ano, pudesse pagar a
Defensoria Dativa através da OAB. O projeto
menciona somente o exercício 2005/2006. Eu
incluía somente o exercício, e como era
autorizativo, podia ser autorizativo até um ano, até
cinco meses. Mas nem mesmo assim os meus
Pares da Comissão de Constituição e Justiça
quiseram aprovar a minha emenda, que não tinha
absolutamente nenhum vício; era uma emenda
legal, constitucional, devida e merecida para o
próprio Poder Judiciário e a OAB.

Em votação.
Como há um defeito no painel de

votação, solicito ao vice-Presidente, Deputado
Herneus de Nadal, que proceda à chamada dos
Srs. Deputados para a votação nominal.

Os Srs. Deputados que votarem “sim”
aprovam o projeto de lei complementar e os que
votarem “não” rejeitam a matéria.(Cópia fiel)

(Pronunciamento interrompido por
término do horário regimental.)

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Herneus
de Nadal) -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia)(Faz soar a campainha) - O tempo de V.Exa.
está esgotado.

DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ sim
DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim

O Sr. DEPUTADO NILSON GONÇALVES -
V.Exa. me permite apenas...

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - V.Exa. tem 30 segundos para concluir!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Continua em discussão.
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DEPUTADO CESAR SOUZA
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim
DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO NILSON MACHADO sim
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim
DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO sim
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN

(As Lideranças aquiescem.) Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei nº 0124/2005, de autoria do
Deputado Jorginho Mello, que altera o art. 1º da
Lei nº 12.291, de 21 de junho de 2002, que
autoriza o Poder Executivo a utilizar-se do instituto
de permissão para delegar serviços públicos na
área de trânsito no Estado de Santa Catarina.

Com a concordância de todos os Srs.
Líderes, em discussão.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em votação o projeto e as emendas

simultaneamente. Conta com parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça.O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira -

Pela ordem, Sr. Presidente, para encaminhamento
de votação.

Há concordância para a votação, Srs.
Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Deputado Antônio
Carlos Vieira.

(As Lideranças aquiescem.)
Com a concordância dos Srs. Líderes,

em discussão.
(Pausa)

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente, só queria saber se este
projeto abre crédito especial por conta de dotação
de pessoal. Se eu não me engano, é este projeto,
e se for ele...

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - (Passa a ler)
Aprovado o projeto em primeiro turno.
Discussão e votação do Projeto de Lei

nº 0470/2004, de autoria do Deputado César
Souza, que reconhece o Município de Brusque
como Capital Catarinense dos Tecidos.

“Para efetuar alteração pretendida,
serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial de dotações orçamentárias.”

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Não, mas de quais dotações? Pessoal?
Isso fere a Lei Orçamentária! A Lei Orçamentária
proíbe que haja transferência de dotação orça-
mentária de pessoal para outro item que não seja
pessoal.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.

Srs. Deputados, há concordância para
votação?

(Os Líderes aquiescem.)
Em discussão.

DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS si
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - São diversas origens, Deputado Antônio
Carlos Vieira: auxílio alimentação, R$ 120 mil;
material de consumo, R$ 30 mil; outros serviços
de terceiros, R$ 110 mil.

(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Está encerrada a votação.
Em votação a emenda e o projeto,

simultaneamente.
Temos 33 votos “sim”. O Sr. Deputado João Henrique Blasi -

Pela ordem, Sr. Presidente, para esclarecer.
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.A matéria está aprovada.
Discussão e votação em primeiro turno

do Projeto de Lei nº 0161/2005, de autoria do
Deputado Francisco Küster, que concede o título
de Cidadão Catarinense a Roberto Rogério do
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
esclarecimentos, o Deputado João Henrique
Blasi.

Aprovados, com abstenção dos Srs.
Deputados João Henrique Blasi e Dionei Walter da
Silva.

Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 0146, de autoria da Deputada Simone
Schramm, que autoriza a doação de cordões
umbilicais no Estado de Santa Catarina e
estabelece outras providências.

O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Também neste caso, Sr. Presidente,
seguindo a sugestão do Deputado Antônio Carlos
Vieira, foi apresentada uma emenda que elimina
essa possibilidade de haver uma atitude contrária
ao Orçamento.

Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Relacionamento Institucional, Comunicação e do
Mercosul. Srs. Deputados, há concordância para

votação?Se os Líderes concordarem, poderemos
votá-la. No Projeto de Lei nº 0237/2005 há

uma emenda de minha autoria, e no Projeto de Lei
nº 0238/2005 há a do Deputado Celestino Secco,
eliminando essa questão agora suscitada em
Plenário pelo Deputado Antônio Carlos Vieira, que
reiterou o que havia dito, ontem, na reunião da
Comissão.

(Os Líderes aquiescem.)
(As Lideranças aquiescem.) Em discussão.
Com a concordância dos Srs. Líderes, o

projeto está em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

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

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

permaneçam como se encontram.Em votação. O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Estamos votando o Projeto de Lei nº
0237/2005.

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

Aprovado.
Discussão e votação do Projeto de Lei

nº 0145/2005, de autoria da Deputada Simone
Schramm, que autoriza a criação de Banco de
Sangue de Cordões Umbilicais e adota outras
providências.

Aprovado por unanimidade. Está esclarecido, Deputado Antônio
Carlos Vieira?Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei nº 0219/2005, de procedência
governamental, que aprova a alteração da
Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual
2004-2007 e autoriza a abertura de crédito
especial em favor da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira (R$
3.488.500,00).

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
VIEIRA - Eu só gostaria de saber se houve
emenda. Srs. Deputados, há concordância para

votação?O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Houve emenda, sim, a Presidência
anunciou.

(Os Líderes aquiescem.)
Em discussão.

Vamos votar a emenda e o projeto,
simultaneamente.

(Pausa)
A Presidência consulta os Srs. Líderes

se podemos votar a matéria.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.Em votação.
(As Lideranças aquiescem.) Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.

Com a concordância dos Srs. Líderes,
colocamos a matéria em discussão.

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

(Pausa) Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei nº 0238/2005, de procedência
governamental, que autoriza abertura de crédito
suplementar em favor do Corpo de Bombeiros
Militar e Fundo de Melhoria do Corpo de
Bombeiros Militar (R$ 1.544.000,00).

Aprovado.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Discussão e votação do Projeto de Lei

nº 0468/2005 de autoria do Deputado Mauro
Mariani, que estabelece a inclusão da carne suína
na merenda escolar das unidades educacionais do
Estado de Santa Catarina.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. O projeto também possui emenda. Srs. Deputados, há concordância para

votação?Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei nº 0237/2005, de procedência
governamental, que autoriza a abertura de crédito
suplementar em favor da Fundação Catarinense
de Educação Especial (R$ 800.000,00).

Em discussão.
(Pausa) (Os Líderes aquiescem.)
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em discussão.
(Pausa)

Em votação a emenda e o projeto
simultaneamente.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.O projeto possui emendas aprovadas

na Comissão. Os Srs. Deputados que aprovam
permaneçam como se encontram.

Em votação.
Consultamos os Srs. Líderes se

podemos votar o projeto.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada a matéria.

DIVISÃO DE ANAIS  - Processo Informatizado de Editoração



01/07/2005 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 5.449 13

Aprovado. Deputados Jorginho Mello, Herneus de
Nadal e este Deputado, e prevê limite
mínimo de 30% para 2006, 40% para 2007
e 50% para 2008. Dentro da emenda que eu
havia proposto, há uma pequena diferença
de percentual, de 25 para 30%, e no final
daria um semestre de diferença.

votarmos a LDO amanhã, pela manhã.
Discussão e votação do Projeto de

Lei nº 0249/2005, de autoria do Sr.
Deputado João Henrique Blasi, que deno-
mina Walter Vicente Gomes a Rodovia SC-
408, entre São João Batista à Major
Gercino.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Só com a concordância dos Srs.
Líderes! E para tanto consulto os Srs.
Líderes.

(Pausa)
Não havendo concordância,

prosseguimos com a votação da matéria.Em discussão. Por isso, o encaminhamento que
fazemos é pelo acordo, pela aprovação.
Ele atende ao interesse dos educadores e
também dos acadêmicos do Oeste, das
universidades e também dos alunos. Por
isso, o nosso encaminhamento é pelo
voto favorável, e penso que a Bancada do
PFL encaminha pela aprovação.

(Pausa) (Procede-se à votação por pro-
cesso eletrônico.)Não havendo quem o queira dis-

cutir, encerramos sua discussão. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ sim
DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim
DEPUTADO CESAR SOUZA sim
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim
DEPUTADO DJALMA BERGER sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim
DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO NILSON MACHADO sim
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim
DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO sim
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN
DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS sim
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim
Está encerrada a votação.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação do Projeto de

Lei nº 0253/2005, de autoria do Sr.
Deputado Afrânio Boppré, que declara de
utilidade pública o Grupo Hércules de Apoio
a Portadores de Hepatite “C”

O Sr. Deputado Herneus de Nadal -
Pela ordem, Sr. Presidente, para encaminha-
mento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr.
Deputado Herneus de Nadal.

Com a concordância dos Srs.
Líderes, em discussão.

Em discussão. O SR. DEPUTADO HERNEUS DE
NADAL - Sr. Presidente, Deputado Julio
Garcia, por delegação do Líder do Governo,
Deputado João Henrique Blasi, quero fazer a
manifestação e o encaminhamento com
relação a esta matéria.

(Pausa)
Não havendo quem o queira dis-

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

permaneçam como se encontram. Para destacar o grau de maturi-
dade dos Srs. Parlamentares que permitiram
fazer com que esta matéria pudesse ser
deliberada na tarde de hoje, com a
compreensão do Sr. Deputado Paulo Eccel,
do Sr. Deputado Gelson Merísio, com a
compreensão e o trabalho do Relator,
Deputado Jorginho Mello, e de todos os
Líderes, é possível que encontremos o
caminho para atender às expectativas da
classe estudantil com relação à concessão
de bolsas de estudo.

Aprovado.
Discussão e votação do Projeto de

Lei nº 0252/2005, de autoria do Sr.
Deputado Afrânio Boppré, que declara de
utilidade pública a Associação de Moradores
Toca da Onça, de Blumenau.

Com a concordância dos Srs.
Líderes, em discussão.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira dis-

cutir, encerramos sua discussão. Portanto, o encaminhamento é
favorável.Em votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Em votação.

Aprovado. Srs. Deputados, por se tratar de
projeto de lei complementar, a votação será
nominal.

Discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº 0010/2005, de
autoria do Deputado Paulo Eccel, que altera
a Lei Complementar nº 281, de 20 de
janeiro de 2005, e adota outras providên-
cias.

Os Srs. Deputados que votarem
“sim” aprovam o projeto de Lei
Complementar nº 0010/2005, de autoria do
Deputado Paulo Eccel.

Este projeto é relativo ao art. 170 -
bolsa de estudo.

Foram apensados os projetos de
autoria dos Deputados Gelson Merísio e
Herneus de Nadal. Fruto de um entendi-
mento entre os Srs. Deputados, conseguiu-
se chegar a um substitutivo, que já está em
votação neste momento.

Votaram 35 Srs. Deputados.
Temos 35 votos “sim’, nenhum

voto “não” e nenhuma abstenção.Com a concordância dos Srs.
Líderes, em discussão. Aprovado.

(Pausa) Discussão e votação do Projeto de
Lei nº 0105/2005, de procedência go-
vernamental, que trata da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Não havendo quem o queira dis-
cutir, encerramos sua discussão. O Sr. Deputado Dionei Walter da

Silva - Peço a palavra, pela ordem, para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

Em votação.
O Sr. Deputado Gelson Merísio -

Pela ordem, Sr. Presidente, para encaminha-
mento de votação.

O Sr. Deputado Paulo Eccel - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
uma questão de ordem, o Sr. Deputado
Dionei Walter da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Paulo Eccel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Deputado
Gelson Merísio.

O SR. DEPUTADO DIONEI WALTER
DA SILVA - Sr. Presidente, a próxima votação
será a LDO?

O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL -
Sr. Presidente, por parte do PT não há pro-
blema algum de votarmos a LDO amanhã.O SR. DEPUTADO GELSON

MERÍSIO - Sr. Presidente, esse projeto foi
fruto de entendimento dos quatro Deputados
que tinham projetos da mesma natureza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Só temos pendente para votar, em
primeiro turno, a LDO. Depois vamos votar
em segundo turno e a redação final das
matérias, em duas rápidas sessões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Deputado Paulo Eccel, existe um
acordo pela unanimidade dos Líderes, e
para revermos esse acordo, precisa-se
também unanimidade. Como não há una-
nimidade, o acordo não é possível.

O projeto de minha autoria, que foi
protocolado na mesma dada do projeto de
autoria do Deputado Paulo Eccel, previa o
limite mínimo em 25%, sendo aplicado os
50% para os acadêmicos que ingressassem
a partir de janeiro de 2005. Esse projeto
redundou de um acordo coordenado pelos

O SR. DEPUTADO DIONEI WALTER
DA SILVA - Sr. Presidente, pela importância
da sessão solene que teremos em seguida,
inclusive o pessoal de São Francisco do Sul
já está presente, solicito a V.Exa. para

Sobre a mesa, requerimento
assinado por diversos Srs. Deputados, na
forma regimental, pedindo destaque para a
discussão e votação de diversas emendas.
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Primeiramente vamos votar o
requerimento e se ele for aprovado a
Presidência relacionará emenda por emenda
para propor a votação.

Há ainda algumas emendas, de
autoria do Deputado Antônio Carlos Vieira, de
relevância, emendas do texto redacional; deste
Relator, há emendas para discutir o índice
tanto do Tribunal de Contas, do Tribunal de
Justiça e do Ministério Público, quanto da
Udesc - todas emendas sumariamente
rejeitadas pelo Relator de vistas, Deputado
Manoel Mota, e aprovadas, hoje, na Comissão.

Gostaria de carimbar com V.Exa.,
Deputado Manoel Mota, o compromisso de que
essas quatro emendas, não como emendas,
mas como obrigação do Governo, prestarão as
informações à sociedade catarinense.Em votação o requerimento para

destaque de diversas emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Em votação o requerimento.
O Sr. Deputado João Henrique

Blasi - Peço a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, Sr. Presidente.

Os Srs. Deputados que aprovam o
requerimento (aprovando-o vamos discutir
emenda por emenda), permaneçam como se
encontram, e os Srs. Deputados que rejeitam o
requerimento manifestem-se.

Sr. Presidente, há algumas em-
endas, inclusive, de autoria do Deputado
Antônio Aguiar, que são específicas para a sua
região de Canoinhas, de Mafra e de outras
cidades, como Major Vieira, que no entendi-
mento deste Relator são importantes para o
desenvolvimento regional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr.
Deputado João Henrique Blasi.

Está rejeitado o requerimento.
Vamos votar a Lei de Diretrizes

Orçamentárias na forma do parecer do
eminente Relator, que fez um trabalho
competente, já exaltado pelo Deputado Antônio
Carlos Vieira.

O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Sr. Presidente, o encaminhamento é no
sentido de que haja aprovação pelo Plenário da
LDO na forma como foi aprovada pela
Comissão de Finanças e Tributação, na esteira
do parecer do eminente Deputado Manoel
Mota, qual seja, acolhendo as emendas
decorrentes do chamado Orçamento
Regionalizado; uma emenda da Assembléia
Legislativa decorrente de entendimento havido
pelo Poder Executivo e, não havendo possibi-
lidade, a nosso entender, esse é o encaminha-
mento da aprovação de outras emendas.

Então, em nosso entendimento,
deveríamos votar favorável ao requerimento e,
lógico, depois do encaminhamento, votar
favorável às emendas. O Relator acolheu a Emenda nº 1;

acolheu as três primeiras metas e prioridades
acolhidas nas audiências públicas regionais de
2005. Então, vai à votação o parecer do
Relator, que acolhe...

O Sr. Deputado Antônio Carlos
Vieira - Peço a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Vieira.

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

VIEIRA - Sr. Presidente, o Sr. Deputado Dionei
Walter da Silva foi o Relator na Comissão de
Finanças e Tributação; seu relatório foi
rejeitado, mas o meu voto foi favorável, e foi
aprovado, com o meu voto contrário, o parecer
do Deputado Manoel Mota.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
uma questão de ordem, o Sr. Deputado
Antônio Carlos Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Pelo encaminhamento contrário ao
requerimento o Sr. Deputado João Henrique
Blasi.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO
CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente, V.Exa.
esqueceu a Emenda nº 95. No documento
não é nº 1,95, é a nº 1 e a nº 95; a nº 095
é de minha autoria!

Eu apresentei cinco emendas
redacionais, uma delas acatada pelo
Deputado Manoel Mota, a de nº 95.

O Sr. Deputado Dionei Walter da
Silva - Peço a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, Sr. Presidente.

Diz o Deputado Manoel Mota em
seu relatório:

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o Sr.
Deputado Dionei Walter da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Não! Se V.Exa. recorrer à
taquigrafia e à gravação, verá que a
Presidência pelo menos tentou expressar as
emendas nºs 1 e 95.

(Passa a ler)
“As emendas de nºs 92, 93, 94 e

96, do eminente Deputado Antônio Carlos
Vieira, são rejeitadas porque dependem da
finalização do sistema de informação -
SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento
de Gestão Fiscal de Santa Catarina. Todos
os dispositivos sugeridos serão contem-
plados no programa SIGEF e o Poder
Executivo já está adaptando o sistema à Lei
de Responsabilidade Fiscal. Conjuntamente
aos Poderes, conforme termo de
cooperação técnico assinado em anexo, o
Poder Executivo e o Tribunal de Contas
estão implementando o sistema e
informação, E-SFINGE, que integrará as
informações fiscais e orçamentárias de todo
o Estado de Santa Catarina, dando publicidade
à sociedade catarinense.”

O SR. DEPUTADO DIONEI WALTER
DA SILVA - Sr. Presidente, a cada ano a
máquina governamental está mais
truculenta. No ano passado nós consegui-
mos, pelo menos, votar as emendas! Todas
foram rejeitadas, mas votamos. Agora nós
não vamos nem aprovar o requerimento para
discutir as emendas. Mas tudo bem!

Em votação o parecer do eminente
Deputado Manoel Mota.

Os Srs. Deputados que aprovam o
parecer permaneçam como se encontram, e
os que se manifestarem votam contra.

Aprovada a Lei de Diretrizes
Orçamentárias na forma do parecer do
Deputado Manoel Mota, por maioria de
votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Há uma precipitação de V.Exa.,
porque nem votamos o requerimento. O Sr. Deputado Joares Ponticelli -

Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.O SR. DEPUTADO DIONEI WALTER DA
SILVA - Sim, mas já há um encaminhamento
contrário ao requerimento!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Joares Ponticelli.Nós temos, Sr. Presidente, destaque

de 247 emendas e dentre essas emendas
estão as do Orçamento Regionalizado, que
foram discutidas e que nós precisamos incluir,
sob pena, inclusive, de desacreditarmos esse
instrumento, o instituto do Orçamento
Regionalizado.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Eu não sei qual será a
inovação para a votação do Orçamento, se
na votação da LDO já foi assim. E o Governo
seduzindo cada vez mais, agora nem
requerimento se permite votar para tentar
discutir emenda não aprovada. Realmente,
isso não é mais trator, já é uma máquina de
esteira revolucionária!

(Cópia fiel)
Primeiramente, gostaria de cum-

primentar o Deputado Manoel Mota, porque
S.Exa. está entendendo muito de orçamento
financeiro e planejamento. Em segundo lugar,
quero colocar um carimbo, porque S.Exa. não
discorda absolutamente dessas minhas quatro
emendas, as de nºs 92, 93, 94 e 96. Diz que
elas serão aprovadas e estarão no Sigef.
Então, eu concordo com S.Exa. se concordar
com o que está escrito, de que quando o Sigef
estiver instalado, a sociedade será contem-
plada com as informações indicadas nessas
quatro emendas.

Temos ainda algumas emendas que
foram apresentadas por diversos Srs.
Deputados e que eu transformei, porque havia
muitas emendas. Por exemplo - inclusive do
Deputado Nelson Goetten e do Deputado
Onofre Santo Agostini -, de auxílio a unidades
de assistência em saúde conveniadas para um
ou outro Município. E nós fizemos para cada
Regional essa rubrica, com algum recurso
depois a ser colocado do Orçamento, para
empréstimos do Fundo de Desenvolvimento
Rural, para a questão de moradias populares,
para a assistência em saúde conveniada com o
SUS, auxílio a entidades assistenciais de saúde
sem fins lucrativos, centros de referências
regionais em diagnóstico e terapia. São várias
emendas que procuram, efetivamente,
trabalhar na lógica da descentralização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Requerimento de autoria do
Deputado Gelson Sorgato para votação do
Projeto de Lei n.º 0199/2005, que autoriza
a aquisição de imóvel no Município de São
Lourenço do Oeste para construção de um
ginásio de esportes.

Mas, de qualquer maneira, quero
cumprimentar S.Exa., porque quando leu
parte do seu relatório na Comissão de
Finanças e Tributação não estava tão claro
quanto está aqui. Parece-me que eu, a partir
deste momento, também terei um grande
Par para discutir sobre matéria econômica,
financeira e orçamentária, o que realmente
é muito importante.

Há concordância dos Srs. Líderes
para votação?

(Os Líderes aquiescem.)
Em discussão.
Não havendo quem o queira dis-

cutir, encerramos sua discussão.
Em votação.
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Os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

O Sr. Deputado Antônio Carlos
Vieira - Peço a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - A Presidência coloca em votação, a
pedido de V.Exa., ao final da votação da
redação final.

Aprovado.
Srs. Deputados, logo em seguida

haverá uma sessão solene, se houver a
colaboração de todos, em questão de 15
minutos poderemos votar em segundo turno as
matérias que dependem de segundo turno e as
matérias da redação final, cumprindo o acordo
de Líderes celebrado hoje, pela manhã. Serão
mais duas rápidas sessões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Vieira.

Encerramos a presente sessão
convocando outra, extraordinária, às
19h24min, para votação de matérias em
segundo turno e redação final.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO
CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente, eu me
permitiria sugerir também que as
indicações, as moções e os pedidos de
informação fossem rapidamente aprovados.

Está encerrada a sessão.

ATA DA 013ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2005

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às dezenove horas e vinte e quatro
minutos, achavam-se presentes os
seguintes Srs. Deputados: Afrânio Boppré -
Altair Guidi - Ana Paula Lima - Antônio
Aguiar - Antônio Carlos Vieira - Antônio
Ceron - Celestino Secco - Clésio Salvaro -
Dionei Walter da Silva - Francisco de Assis -
Francisco Küster - Gelson Merísio - Gelson
Sorgato - Genésio Goulart - Herneus de
Nadal - João Henrique Blasi - Joares
Ponticelli - Jorginho Mello - José Carlos
Vieira - Julio Garcia - Manoel Mota - Nelson
Goetten - Nilson Gonçalves - Nilson
Machado - Odete de Jesus - Onofre Santo
Agostini - Paulo Eccel - Pedro Baldissera -
Rogério Mendonça - Romildo Titon - Sérgio
Godinho - Simone Schramm - Vânio dos
Santos - Wilson Vieira.

Projeto de Lei Complementar nº
0019/2005, de origem do Governo do Estado,
que autoriza a Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina, Udesc, a prorrogar o
prazo de contrato dos professores
colaboradores lotados no Centro de Educação
a Distância;

DEPUTADO PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SÉRGIO GODINHO sim
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM sim
DEPUTADO VALMIR COMIN
DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS sim
DEPUTADO WILSON VIEIRA sim

Consulto se todos os Srs. Deputados
votaram.

Projeto de Lei Complementar nº
0010/2005, de autoria do Deputado Paulo
Eccel, que altera a Lei Complementar nº 281,
de 2005, e adota outras providências (bolsas
de estudo - referente ao art. 170). (Pausa)

Se houver a concordância dos Srs.
Líderes, votaremos em bloco os cinco projetos.

Esta encerrada a votação. Colho o
resultado.

(Pausa) Temos 31 votos “sim”, nenhum voto
“não”, nenhuma “abstenção”.Com a concordância de todos,

vamos votar em bloco. Estão aprovadas as matérias em
segundo turno.A votação é no painel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão.

Os Srs. Deputados que votarem
“sim” aprovam as matérias. Os Srs. Deputados
que votarem “não” rejeitam-nas.

Vamos à votação agora dos projetos
de lei, em segundo turno também.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei nº 0161/2005, de
autoria do Deputado Francisco Küster, que
concede o Título de Cidadão Catarinense ao
cidadão Roberto Rogério do Amaral.

A votação é em segundo turno. Está
aberto o processo de votação.As atas serão lidas em sessões

subseqüentes.
Passaremos à Ordem do Dia. DEPUTADO AFRÂNIO BOPPRÉ sim

DEPUTADO ALTAIR GUIDI sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CELESTINO SECCO sim
DEPUTADO CESAR SOUZA
DEPUTADO CLÉSIO SALVARO sim
DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA sim
DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS sim
DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GELSON SORGATO sim
DEPUTADO HERNEUS DE NADAL sim
DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI

Faremos a votação no segundo turno
de matérias que foram votadas na sessão
anterior. São cinco projetos de lei
complementar.

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

encerramos sua discussão.
Consulto os Srs. Líderes da possibi-

lidade de votarmos em bloco.
Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.A Presidência faria a leitura dos
projetos. Votaremos só se houver concor-
dância. Ganharíamos tempo em favor da
realização da sessão solene.

Aprovado.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei nº 0124/2005, de
autoria do Deputado Jorginho Mello, que altera
o art. 1º da Lei nº 12.291, de 21 de junho de
2002, que autoriza ao Poder Executivo a
utilizar-se do instituto da permissão para
delegar serviços públicos na área de trânsito
no Estado de Santa Catarina.

Para esclarecimento:
Projeto de Lei Complementar nº

0007/2005, de origem governamental, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
0284, de 2005, que estabelece modelo de
gestão para a administração pública estadual
e dispõe sobre a estrutura organizacional do
Poder Executivo;

DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO sim
DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA sim
DEPUTADO JOSÉ SERAFIM
DEPUTADO JULIO GARCIA sim
DEPUTADO LÍCIO SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NELSON GOETTEN sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO NILSON MACHADO sim
DEPUTADA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI sim
DEPUTADO PAULO ECCEL sim

Em discussão.
(Pausa)

Projeto de Lei Complementar nº
0022/2005, de origem do Tribunal de Justiça,
que concede abono aos servidores ativos e
inativos do quadro de pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça e do quadro de pessoal da
Justiça de Primeiro Grau do Estado e Santa
Catarina;

Não havendo quem queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei nº 0470/2004, de
autoria do Deputado Cesar de Souza, que
reconhece o Município de Brusque como
Capital Catarinense dos Tecidos.

Projeto de Lei Complementar nº
0006/2005, de origem do Tribunal de
Justiça, que modifica o prazo para o paga-
mento das custas judiciais e adota outras
providências; Em discussão.
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(Pausa) turno do Projeto de Lei nº 0145/2005, de
autoria da Deputada Simone Schramm, que
autoriza a criação do banco de sangue de
cordões umbilicais no Estado de Santa
Catarina e estabelece outras providências.

Os Srs. Deputados que aprovam
permaneçam como se encontram.Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão. Aprovado.
Em votação. Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei nº 0249/2005, de
autoria do Deputado João Henrique Blasi, que
denomina Walter Vicente Gomes a rodovia SC-
408, entre São João Batista e Major Gercino.

Os Srs. Deputados que aprovam
permaneçam como se encontram. Em discussão.

Aprovado, com a abstenção do
Deputado Dionei Walter da Silva e do Deputado
João Henrique Blasi.

(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão. Em discussão.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei nº 0146/2005, de
autoria da Deputada Simone Schramm, que
autoriza doações de cordões umbilicais no
Estado de Santa Catarina e estabelece outras
providências.

Em votação. (Pausa)
Os Srs. Deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.
Aprovado. Em votação.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei nº 0468/2004, de
autoria do Deputado Mauro Mariani, que
estabelece a inclusão da carne suína na
merenda escolar das unidades educacionais
do Estado de Santa Catarina.

Os Srs. Deputados que aprovam
permaneçam como se encontram.

Em discussão. Aprovado.
(Pausa) Estão aprovadas todas as matérias

em segundo turno.Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão. A Presidência antes de encerrar a

sessão, convoca outra, extraordinária, para as
19h29min, para a votação da redação final de
todas as matérias que foram votadas no dia de
hoje.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.Aprovado.
Discussão e votação em segundo Em votação. Está encerrada a sessão.

ATA DA 014ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2005

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às dezenove horas e vinte e nove
minutos, achavam-se presentes os seguintes
Srs. Deputados: Afrânio Boppré - Altair Guidi -
Ana Paula Lima - Antônio Aguiar - Antônio
Carlos Vieira - Antônio Ceron - Celestino Secco -
Clésio Salvaro - Dionei Walter da Silva -
Francisco de Assis - Francisco Küster - Gelson
Merísio - Gelson Sorgato - Genésio Goulart -
Herneus de Nadal - João Henrique Blasi -
Joares Ponticelli - Jorginho Mello - José Carlos
Vieira - Julio Garcia - Manoel Mota - Nelson
Goetten - Nilson Gonçalves - Nilson Machado -
Odete de Jesus - Onofre Santo Agostini - Paulo
Eccel - Pedro Baldissera - Rogério Mendonça -
Romildo Titon - Sérgio Godinho - Simone
Schramm - Vânio dos Santos - Wilson Vieira.

DEPUTADO WILSON VIEIRA (pela ordem) -
Parabeniza a Associação Comercial e Industrial
de São Francisco do Sul pelos 90 anos e a
Deputada Simone Schramm pela iniciativa da
realização da sessão solene.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada, com o voto contrário do

Deputado Antônio Carlos Vieira.DEPUTADA ODETE DE JESUS (pela ordem) -
Parabeniza a Deputada Simone Schramm pela
iniciativa da realização da sessão solene.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar nº 0019/2005.

Não há emendas à redação final.O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a sessão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.Passaremos à Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar nº 0010/2005.
Votação da redação final da Medida

Provisória nº 0117/2005.
Não há emendas à redação final.Não há emendas à redação final.

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO ANTÔNIO CERON (pela ordem) -
Encaminha voto contrário à redação final do PL
nº 0121/2005.

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

Aprovada.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0105/2005.
DEPUTADA SIMONE SCHRAMM (pela ordem) -
Saúda o Prefeito de São Francisco do Sul, os
Vereadores, a Presidente da Associação
Comercial e Industrial, os empresários e os
comerciantes presentes.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar nº 0008/2005.

Não há emendas à redação final.Não há emendas à redação final.
Em votação.Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.DEPUTADO PAULO ECCEL (pela ordem) -
Registra que a Deputada Federal Luci
Choinacki foi indicada para o Prêmio Nobel da
Paz.

Aprovada.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei nº 0078/2005.
Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar nº 0007/2005.
Não há emendas à redação final.Não há emendas à redação final.DEPUTADO VÂNIO DOS SANTOS (pela ordem) -

Justifica sua ausência na sessão solene. Em votação.Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA (pela ordem)
- Cumprimenta toda a delegação de São
Francisco do Sul. Aprovada.Aprovada.

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0089/2005.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar nº 0022/2005.

DEPUTADO MANOEL MOTA (pela ordem) -
Agradece a todos que colaboraram na ela-
boração do seu parecer sobre a LDO. Não há emendas à redação final.Não há emendas à redação final.

Em votação.Em votação.DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS (pela
ordem) - Saúda a comitiva de São Francisco do
Sul.

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

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

Aprovada.Aprovada.DEPUTADA ANA PAULA LIMA (pela ordem) -
Parabeniza Jaqueline de Azevedo Gamper e
agradece a presença de John Mayer.

Votação da redação final do Projeto
de Lei nº 0121/2005.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar nº 0006/2005.
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Não há emendas à redação final. Não há emendas à redação final. Não há emendas à redação final.
O Sr. Deputado Antônio Ceron -

Pela ordem, Sr. Presidente.
Em votação. Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
o Deputado Antônio Ceron.

Aprovada. Aprovada.
Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0219/2005.
Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0124/2005.O SR. DEPUTADO ANTÔNIO
CERON - Sr. Presidente, este é o projeto
que fiz o registro. Solicito a V.Exa. que
leia o art. 1º dessa lei.

Não há emendas à redação final. Não há emendas à redação final.
Em votação. Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - (Passa a ler) Aprovada. Aprovada.

“Art. 1º - A Lei nº 3.938, de 26
de dezembro de 1966, passa a vigorar
com as seguintes alterações:”

Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0237/2005.

Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0470/2005.

Não há emendas à redação final. Não há emendas à redação final.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO

CERON - É o primeiro.
Em votação. Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Foi o que V.Exa. pediu para ler. Aprovada. Aprovada, com a abstenção dos

Deputados João Henrique Blasi e Dionei
Walter da Silva.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO
CERON - Então, eu pediria que V.Exa.
lesse o segundo.

Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0238/2005.

Não há emendas à redação final. Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0146/2005.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Julio Garcia) - (Passa a ler)
Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Não há emendas à redação final.

“Art. 20-A. - A autoridade admi-
nistrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finali-
dade de dissimular a ocorrência do fato
gerador de tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação
tributária.”

Em votação.
Aprovada. Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0038/2005. Aprovada.

Não há emendas à redação final. Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0145/2005.Em votação.

Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.

Não há emendas à redação final.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO

CERON - Só um comentário rápido: pelo
que eu entendi, ou eu não entendi bem, a
autoridade administrativa pode anular
uma decisão judicial.

Em votação.
Aprovada. Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0126/2005. Aprovada.

Não há emendas à redação final. Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0468/2004.É um absurdo o que nós esta-

mos votando nesta Casa. Por isso, eu
voto contra.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Não há emendas à redação final.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Em votação.

Aprovada . Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0153/2005.Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.

Aprovada.
Não há emendas à redação final. Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0249/2005.Aprovada, com o voto contrário
do Deputado Antônio Ceron.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Não há emendas à redação final.

Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0199/2005.

Em votação.
Aprovada. Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.Não há emendas à redação final. Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0160/2005.Em votação. Aprovada.

Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.

Não há emendas à redação final. Srs. Deputados, temos diversas
indicações, diversos requerimentos e
diversas moções.

Em votação.
Aprovada. Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0123/2005.

Consulto os Srs. Parlamentares
para saber se V.Exas. concordam que a
votação da matéria seja feita em bloco.
Caso contrário, vamos votar uma a uma.

Aprovada.
Não há emendas à redação final. Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0179/2005.Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Não há emendas à redação final. (As Lideranças aquiescem.)
Em votação. Com a concordância de todos os

Srs. Líderes, votaremos as Indicações
nºs: 251, 252, 253, 254 e 255; os
Requerimentos nºs: 868, 869, 870, 871,
872 e 873; as Moções nºs: 149, 150,
151, 152, 153, 154 155 e 156 e os
Pedidos de Informação nºs: 114, 115 e
116.

Aprovada. Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0155/2005. Aprovada.
Não há emendas à redação final. Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0253/2005.Em votação.
Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.
Não há emendas à redação final.
Em votação.

Aprovada, com o voto contrário
do Deputado Antônio Carlos Vieira.

Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.

Em votação.
Os Srs. Deputados que os apro-

vam permaneçam como se encontram.Votação da redação final do
Projeto de Lei nº 0204/2005.

Aprovada.
Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0252/2005.
Aprovados.

Não há emendas à redação final. Não há mais matéria na Ordem
do Dia.Em votação. Não há emendas à redação final.

Os Srs. Deputados que a apro-
vam permaneçam como se encontram.

Em votação. A Sra. Deputada Simone
Schramm - Pela ordem, Sr. Presidente.Os Srs. Deputados que a apro-

vam permaneçam como se encontram.Aprovada, com o voto contrário
do Deputado Antônio Carlos Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela
ordem, a Sra. Deputada Simone
Schramm.

Aprovada.
Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0074/2005.
Votação da redação final do

Projeto de Lei nº 0161/2005.
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A SRA. DEPUTADA SIMONE
SCHRAMM - Sr. Presidente, eu gostaria
de saudar o Prefeito de São Francisco do
Sul, os nossos Vereadores, a Presidente
da Associação Comercial, os empresários
e os comerciantes, que estão presentes
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
o Deputado José Carlos Vieira.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO DE
ASSIS - Sr. Presidente, quero saudar os
companheiros, os amigos de São
Francisco do Sul, o Prefeito e toda a
comitiva; saudar os membros da
Associação comercial e parabenizá-los
pela passagem dos 90 anos, e dizer que
já tínhamos marcado na agenda um
compromisso para as 19h30min, no
Município de Itapema. Estamos até um
pouco atrasados, mas vamos pedir ao
Deputado Dionei Walter da Silva que
represente toda a Bancada do nosso
Partido, enaltecendo a Associação
Comercial.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS
VIEIRA - Sr. Presidente, aproveito este
momento para cumprimentar toda a
delegação de São Francisco do Sul, que
aqui está presente, empresários, Prefeito
Municipal, Vereadores, autoridades,
lideranças, e para dizer que combinei com
o Deputado Nilson Gonçalves que ele fará
o pronunciamento em homenagem, aliás,
uma justa homenagem, à Associação
Comercial e Industrial de São Francisco
do Sul, que completa 90 anos de idade,
uma vez que eu já tinha um compromisso
agendado anteriormente e não poderei
estar presente nessa sessão.

Teremos uma sessão solene
pela passagem dos 90 anos dessa
Associação e gostaria de convidar todos
os Deputados para estarem aqui
presentes. Tivemos um dia difícil, hoje,
nesta Casa, de muito trabalho, mas eu
pediria que ficassem conosco por mais
uma hora. Creio que é o tempo que vai
durar esta sessão solene. Gostaria, também, de parabe-

nizar a Deputada Simone Schramm por
esta sessão solene.

Muito obrigada.
O Sr. Deputado Paulo Eccel -

Pela ordem, Sr. Presidente. Mas quero também dizer que
dedico o voto que dei há pouco para a
continuidade do contrato dos professores
da Udesc naquela região de São
Francisco do Sul, em homenagem a essa
data tão importante que a Assembléia
Legislativa presta à Associação Comercial
e Industrial de São Francisco do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Srs. Deputados, quanto
mais rápido encerrarmos a sessão, mais
cedo começaremos a sessão solene.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
o Sr. Deputado Paulo Eccel.

O SR. DEPUTADO PAULO ECCEL -
Sr. Presidente, só gostaria de informar
que no dia de hoje 52 mulheres
brasileiras foram indicadas para o Prêmio
Nobel da Paz e dentre elas uma
catarinense: a Deputada Federal Luci
Choinacki.

A Sra. Deputada Ana Paula Lima
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
a Deputada Ana Paula Lima.Parabéns, Prefeito. Parabéns,

comunidade de São Francisco do Sul. A SRA. DEPUTADA ANA PAULA
LIMA - Sr. Presidente, quero parabenizar a
Deputada Simone Schramm, que vai
presidir a próxima sessão solene, em
homenagem à Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - A Presidência, antes de
encerrar a presente sessão, lembra a
todos os Srs. Parlamentares que amanhã
teremos uma sessão ordinária às 9h.

Então, aproveito para fazer este
registro e para cumprimentar a Deputada
Federal por essa importante homenagem,
ou seja, ser uma das brasileiras
indicadas para concorrer ao Prêmio Nobel
da Paz.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Pela ordem, Sr. Presidente.

Também gostaria de dar os
parabéns à Presidente Jaqueline Gamper
e agradecer ao John Mayer, Presidente da
Associação das Micro e Pequenas
Empresas de São Francisco do Sul, pela
sua presença nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - É merecida essa indicação
para a Deputada Luci Choinacki, que teve
uma brilhante passagem pela Assembléia
Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
o Deputado Manoel Mota.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA
- Sr. Presidente, quero agradecer ao
Deputado Antônio Carlos Vieira por estar
aqui presente e por elogiar o meu
relatório, pois ele é uma pessoa que
conhece profundamente o assunto.

Sejam bem-vindos e o Deputado
Dionei Walter da Silva representará a
Bancada do Partido dos Trabalhadores.

O Sr. Deputado Vânio dos
Santos - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
o Sr. Deputado Vânio dos Santos.

O Sr. Deputado Wilson Vieira -
Pela ordem, Sr. Presidente.

Quero agradecer, também, a
toda a Comissão que hoje de manhã,
num ato importante para o Governo do
Estado de Santa Catarina, conseguiu
reverter o processo do parecer do
Deputado Dionei Walter da Silva e colocar
o meu parecer. De igual forma, agradeço
ao Deputado Gelson Merísio, que ajudou
muito nesse processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
o Deputado Wilson Vieira.

O SR. DEPUTADO VÂNIO DOS
SANTOS - Sr. Presidente, primeiramente,
gostaria de dar as boas-vindas a todo
pessoal de São Francisco do Sul que está
aqui presente.

O SR. DEPUTADO WILSON VIEIRA
- Sr. Presidente, quero também enaltecer
a Deputada Simone Schramm pela sua
iniciativa, dar os parabéns à Associação
Comercial pelos seus 90 anos e
agradecer, principalmente, aos membros
da Comissão de Finanças pelo trabalho e
empenho que tiveram nesse primeiro
semestre do Poder Legislativo, de tal
forma que ajudaram a contribuir na
votação acelerada dos projetos de lei.

Em segundo lugar, gostaria de
dizer que neste momento a Caixa
Econômica está inaugurando uma agência
nova em Campinas, aqui perto, no
Município de São José. Por isso gostaria
de justificar que não poderei estar aqui
presente nessa sessão solene. Como em-
pregado da Caixa Econômica Federal, não
poderia faltar a essa inauguração. Mas
quero me juntar a esta homenagem que
toda a Assembléia irá fazer.

Por isso acho que nesse
primeiro semestre a Assembléia
Legislativa está de parabéns pelo
trabalho extraordinário que foi
apresentado por todos os Parlamentares,
tanto do Governo quanto da Oposição. A Sra. Deputada Odete de Jesus

- Pela ordem, Sr. Presidente.Agradeço a V.Exa., Sr.
Presidente, pelo seu trabalho, pois tem
dado uma demonstração de coerência e
de democracia nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela ordem,
a Deputada Odete de Jesus.

Eu só vou ficar até o final da
votação, porque este é o nosso dever
primeiro como Parlamentar. O SR. PRESIDENTE (Deputado

Julio Garcia) - Deputado Manoel Mota,
V.Exa. sabe do profundo conhecimento
que tem o Deputado Antônio Carlos
Vieira. Esse elogio e reconhecimento ao
seu trabalho realizado na Comissão de
Finanças, sem dúvida alguma, tem muito
valor.

A SRA. DEPUTADA ODETE DE
JESUS - Sr. Presidente, também quero
parabenizar a minha Colega Simone
Schramm por fazer essa homenagem
tão justa à Associação Comercial dessa
tão querida cidade de São Francisco do
Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Julio Garcia) - A Presidência opta por ficar
na sessão solene e pede a V.Exa. que
represente a Assembléia Legislativa na
inauguração da agência da Caixa.

O SR. DEPUTADO VÂNIO DOS
SANTOS - Assim o farei, Sr. Presidente.

Muito obrigada e parabéns a
todos os que compareceram.O Sr. Deputado Francisco de

Assis - Pela ordem, Sr. Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Muito Obrigado, Deputado
Vânio dos Santos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Esta Presidência, antes de
encerrar a presente sessão, convoca
outra, solene, para hoje, às 19h47min.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Julio Garcia) - Com a palavra, pela
ordem, o Sr. Deputado Francisco de
Assis.

O Sr. Deputado José Carlos
Vieira - Pela ordem, Sr. Presidente. Está encerrada a sessão.
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ATA DA 019ª SESSÃO SOLENE DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2005
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às vinte horas, achavam-se pre-
sentes os seguintes Srs. Deputados: Dionei
Walter da Silva - Genésio Goulart - Herneus
de Nadal - João Henrique Blasi - Jorginho
Mello - Julio Garcia - Manoel Mota - Nilson
Gonçalves - Nilson Machado - Odete de
Jesus - Simone Schramm - Wilson Vieira.

Sr. Giovane Lemos, Secretário-
Executivo da Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul;

Convido a Sra. Deputada Simone
Schramm para fazer uso da palavra, na
qualidade de autora do requerimento que
ensejou a presente sessão.Sra. Clara Amélia Costa Pereira,

que representa neste ato o Sr. Ernesto
Santiago, Tesoureiro da primeira diretoria da
ACISFS;

A SRA. DEPUTADA SIMONE
SCHRAMM - Meu boa-noite a todos.
Também gostaria de pedir escusas pelo
atraso do início da nossa solenidade.SUMÁRIO Sr. Dorlei João Antunes, Vereador

do Município de São Francisco do Sul;DEPUTADA SIMONE SCHRAMM - Elogia a
figura de Carl Hoepcke, empreendedor do
Município de São Francisco do Sul e presta
homenagem às autoridades e ao povo
francisquense pela passagem dos meritórios
90 anos da Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul.

Quero cumprimentar o excelen-
tíssimo Presidente desta Casa, Deputado
Julio Garcia; nosso querido Prefeito de São
Francisco do Sul, Odilon Ferreira de Oliveira;
Vereador Joel Rosa, vice-Presidente da
Câmara de Vereadores de São Francisco do
Sul; Sra. Jaqueline de Azevedo Gamper,
Presidente da Associação Comercial
Industrial de São Francisco do Sul; Sr.
Tenente Coronel Celso Doriam de Oliveira,
neste ato representando o Comandante-
Geral da Polícia Militar de Santa Catarina;
Deputados Nilson Gonçalves, Herneus de
Nadal, João Henrique Blasi, Genésio Goulart,
Manoel Mota, Dionei Walter da Silva e Odete
de Jesus.

Sr. Rui Sérgio dos Santos,
Vereador do Município de São Francisco do
Sul;

Sr. Rid Garcia dos Santos,
Vereador do Município de São Francisco do
Sul;

Sr. João Batista Gurgel Pismel
Neto, Vereador do Município de São
Francisco do Sul;

DEPUTADO NILSON GONÇALVES -
Homenageia a Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul - ACISFS -
, pela passagem dos 90 anos de existência. Sr. Vilson Reichert, Vereador do

Município de São Francisco do Sul;JAQUELINE DE AZEVEDO GAMPER -
Procede a uma explanação dos trabalhos
desenvolvidos pela Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul, principal-
mente durante a sua gestão.

Sr. John Mayer, Presidente da
Associação das Micro e Pequenas Empresas
de São Francisco do Sul;

Sr. Clóvis Ferreira, Presidente da
Fampesc; Meus cumprimentos também a

todos que estão presentes aqui e que
desenvolvem a economia de São Francisco
do Sul - empresários, comerciantes; aos
funcionários desta Casa, ao nosso Coral, à
imprensa, às senhoras e aos senhores.

DEPUTADO NILSON GONÇALVES - Faz reti-
ficação quanto à nominata da diretoria da
ACISFS.

Sr. Nilson Ricardo Gamper,
Delegado do Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros dos Estados do Paraná e Santa
Catarina;

DEPUTADO JULIO GARCIA - Tece elogios ao
trabalho desempenhado pela ACISFS para o
desenvolvimento do Município de São
Francisco do Sul.

Sra. Márcia Otília Moritz, Diretora
de Marketing, neste ato representando o
Secretário de Turismo do Município de São
Francisco do Sul;

(Passa a ler)
“É uma honra, nesta noite, prestar

esta justa homenagem à Associação
Comercial e Industrial de São Francisco do
Sul que, ao completar seus 90 anos,
acompanha passo a passo o delineamento
da sociedade francisquense com decisões
que contribuíram - e contribuem - para
sedimentar nosso presente e nosso futuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão solene.

Sr. Fernando Braga, representando
o excelentíssimo Deputado Federal Edson
Bez de Oliveira;Convido os Srs. Deputados Genésio

Goulart e Simone Schramm para conduzirem
até o Plenário as excelentíssimas autoridades
que irão compor a mesa e que serão
nominadas a seguir.

Sr. jornalista Roger Alexandre, que
representa neste ato o Deputado Estadual
Wilson Vieira, que já justificou sua ausência.

Registramos também a presença
dos Deputados Manoel Mota, Dionei Walter
da Silva, João Henrique Blasi, Herneus de
Nadal, eminente vice-presidente da
Assembléia Legislativa, e da Deputada
Odete de Jesus.

Na última segunda-feira tivemos
nesta Casa uma das mais emocionantes
sessões solenes, homenageando os em-
presários do nosso Estado com a Medalha
de Mérito Carl Hoepcke, do qual muitos de
vocês ouviram falar através de seus famili-
ares, pois foi ele um grande empreendedor
em São Francisco do Sul.

Excelentíssimo Sr. Odilon Ferreira
de Oliveira, Prefeito Municipal de São
Francisco do Sul;

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves,
segundo-vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, que já se encontra conosco na
mesa;

Sras. autoridades e demais con-
vidados, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação da eminente
Deputada Simone Schramm e visa a ho-
menagear a Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul, pela
passagem dos seus 90 anos de
fundação.

Em 1863, partiu do porto de
Hamburgo, Alemanha, a bordo do navio
Urânia, e era então apenas mais um pas-
sageiro de um meio de transporte o qual ele
não sabia ainda que, anos mais tarde, viria
a implementar na terra distante, além de
sedimentá-lo como uma das bases do
império que viria a construir.

Sr. Vereador Joel Rosa, vice-
Presidente da Câmara Municipal, que neste
ato representa a Câmara de Vereadores do
Município de São Francisco do Sul;

Sra. Jaqueline de Azevedo Gamper,
Presidente da Associação Comercial e
Industrial do Município de São Francisco do
Sul;

A Presidência se sente no dever de
agradecer pela compreensão de todos os
convidados e homenageados e de pedir
escusas em função do atraso para o início
da presente sessão, uma vez que foi com-
provado por todos que estavam aqui que
havia processos de votações importantes da
Assembléia.

Foi em São Francisco do Sul, no
ano de 1903, que esse grande empresário
instalou a sede da primeira filial Carl
Hoepcke & Cia., que atuava com navegação.
Os depósitos onde armazenava madeira,
erva-mate e mercadorias em geral,
despachadas de navio para outros pontos
do Brasil e exterior, hoje são ocupados
confortavelmente pelo Museu do Mar,
atração para inúmeros turistas em nosso
São Chico.

Tenente Coronel Celso Doriam de
Oliveira, que neste ato representa o
Comandante-Geral da Polícia Militar, Sr.
Bruno Knihs;

Convidamos, ainda, para compor a
mesa a eminente Deputada Simone
Schramm, que é a autora do requerimento
que ensejou a realização da presente
sessão solene.

Convidamos a todos para, de pé,
ouvirmos o Hino Nacional, interpretado pelo
Coral da Assembléia Legislativa, sob a
regência do maestro Reginaldo da Silva.Registramos a presença das

seguintes autoridades: (Procede-se à execução do hino.)
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A coragem desse homem visionário e
empreendedor, aliado à de outros empresários
de São Francisco do Sul, foi também
responsável por tornar a cidade uma das mais
importantes de Santa Catarina, conhecida
mundialmente pela qualidade de vida de sua
população, por suas belezas naturais e
também por abrigar o quinto maior porto
brasileiro em movimentação de containeres e o
melhor porto natural do Sul do País. A cidade
também se destaca na liderança do PIB per
capita no Estado.

Tenham a certeza de que sou uma
parceira e de que suas reivindicações são
acolhidas por mim com determinação e
muito carinho, Prefeito Odilon. Nossa
principal bandeira é por um sistema portu-
ário cada vez mais equipado e estruturado;
pelo melhoramento das malhas viárias e
ferroviárias; capacitação de profissionais
portuários; defesa da valorização dos tra-
balhadores que dão sua contribuição no dia-
a-dia para o desenvolvimento e o cresci-
mento de São Francisco do Sul.

A Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul - ACISFS -
, originária da Associação Comercial dos
Varejistas, foi fundada em 27 de junho de
1915 e reconhecida como de utilidade
pública amparada por decreto federal e,
como disse a Deputada Simone Schramm,
com 350 associados, perfazendo já, de
maneira muito digna, 90 anos de existência.

Na primeira diretoria estava o Sr.
Marcos Göressen, Presidente, como pri-
meiro vice-Presidente o Sr. Petronilho Victor
de Souza e como segundo-vice-Presidente o
Sr. Alfredo Soares Gomes. Não é do meu
tempo, mas com certeza está marcada na
história de São Francisco do Sul. A partir do
Sr. Álvaro Tancredo Dippold, em 1948, até a
data de hoje, já se somam 19 ex-
Presidentes.

É um orgulho também para São
Francisco do Sul, a cidade mais antiga do
Estado, ter uma instituição como a
Associação Comercial e Industrial, que
também faz parte da nossa própria história.

Através da nossa parceria e
comprometimento com a população fran-
cisquense, foi possível atender a um dos
mais importantes desejos dos empresários
e da nossa comunidade. Conseguimos,
Jaqueline, juntas, instalar em São Francisco
do Sul o escritório da Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina - Jucesc. As
empresas do Município, para atuarem nos
ditames legais, necessitavam que seus
representantes se deslocassem até o
Município de Joinville, gerando assim mais
ônus e mais dificuldades. Junto com a
associação, abraçamos essa causa e agora
a Jucesc já é uma realidade no Município.

Ao longo dos anos, a ACISFS
participou de várias batalhas, considerando
os cenários de cada época, mas conseguiu
o reconhecimento de todos os empresários
e cidadãos e o respeito por lutar e cooperar
com os poderes públicos pela competitivi-
dade de suas empresas, pela qualidade de
vida de sua população.

Com a permissão dos senhores,
gostaria de citar os nomes deles para que
fiquem gravados nos Anais desta Casa:
Álvaro Tancredo Dippold; Arnaldo Rosa;
Waldemar da Costa; Orlando Aristeu
Cardoso; Antônio Domingues Tavares; Abel
Ribeiro Olivet; Gil Cardoso Fernandes; Hilário
Pereira; Heinz Werner Foerster; Antônio
Senen Primo; Álvaro Luiz Cabral; Wigando
Gnewuch; Celito José Kreuch; Marco Aurélio
Lima da Costa; Evandro Luiz Corrêa; Fábio
Ivo Pereira de Oliveira; Carlos Alberto de
Oliveira Júnior; Renato Gama Lobo; Iran
Machado Heleno e a nossa mui digna atual
Presidente Jaqueline de Azevedo Gamper.

A Associação Comercial de São
Francisco do Sul deriva da Associação
Comercial Varejista, a qual foi constituída em
27 de junho de 1915, quando exercia o papel
de organizadora do comércio local, composta, à
época, de armazéns de secos e molhados,
lojas de ferragens e lojas de tecidos.

Sei que ainda há muito por fazer,
mas temos a certeza de que pela coragem
dos membros da associação, São Francisco
do Sul se tornará uma cidade cada vez mais
próspera, bonita e acolhedora.

A ACISFS foi criada em 30 de maio
de 1926, sendo composta por sua quase
totalidade de industriais e comerciantes da
cidade. Atualmente, é composta de 350
sócios e ocupa a quarta posição entre as
associações do Norte de Santa Catarina.

Como dizia o gross papa da família
Hoepcke: ‘Os indecisos perdem metade de
seu tempo, os enérgicos dobram-no’.
Jaqueline, você faz parte dos que dobram o
tempo. Parabéns a todos que contribuíram,
no decorrer dos 90 anos da Associação
Comercial e Industrial de São Francisco do
Sul, através do seu dinamismo, do seu
comprometimento e da sua dedicação.

Dentre esses nomes citados,
muitos deles são meus amigos, com os
quais tive o prazer de conviver enquanto
morava em São Francisco do Sul.

Quero aqui parabenizar a nossa
guerreira, Presidente Jaqueline Gamper, toda
sua equipe, as empresas e comerciantes
associados e toda a sociedade francisquense
pelos 90 anos dessa instituição.

Chamaram-me a atenção, olhando os
trabalhos que são desenvolvidos pela
Associação Comercial e Industrial de São
Francisco do Sul, os Núcleos Setoriais, que são
de fundamental importância para o desenvol-
vimento da cidade, até pelo trabalho que
desempenham. São formados por grupos de
empresários do mesmo ramo ou de ramos
diferentes, mas com os mesmos problemas.
Isso é fundamental, é importante.

Gostaria de finalizar com uma
frase da poetisa Cora Coralina: ‘Quem
semeia boa semente colhe bons frutos’.”Sou mulher e sei que as dificul-

dades culturais ainda são muitas; temos
que comprovar competência todos os dias;
não podemos falhar, temos que nos impor e
fazer-nos respeitar. Jaqueline, tenho a
oportunidade de acompanhar junto a você
todas as suas lutas e conquistas com seu
entusiasmo, determinação e comprometi-
mento e saiba que seu nome e sua admi-
nistração ficarão gravadas para sempre na
história de São Francisco do Sul.

Um beijo no coração de todos
vocês e contem sempre conosco!

Muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA) Qual o objetivo desses empresá-

rios, Sr. Presidente? É o de identificar os
problemas e as necessidades dos partici-
pantes; trocar informações e experiências
para resolver seus problemas; decidir e
realizar atividades de treinamento e
consultoria e negociar com fornecedores e
clientes sobre bens e serviços. Essas são
algumas das funções que exercem os
filiados da Associação Comercial e Industrial
de São Francisco do Sul. Existem também
os Núcleos do Setor Portuário, da Mulher
Empresária e o do Turismo, os quais mere-
cem nosso respeito e nosso carinho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Convido o Sr. Deputado Nilson
Gonçalves, segundo-vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, para fazer uso da
palavra, em nome das Bancadas com
assento no Poder Legislativo catarinense.Acredito muito na união de

esforços. E, sendo assim, tenho a certeza
de que com a parceria e com a união de
todos - do Governador Luiz Henrique da
Silveira, através do Secretário Manuel
Mendonça, que está à frente da Secretaria
de Desenvolvimento Regional, do nosso
Conselho, do Prefeito Odilon e dos nossos
Vereadores - faremos muitas coisas e leva-
remos muitas conquistas para São Francisco
do Sul, Deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. Presidente Julio Garcia; Sr.
Prefeito Municipal de São Francisco do Sul,
Odilon de Oliveira; Srs. Vereadores de São
Francisco do Sul; autoridades militares,
eclesiásticas e, especialmente, comer-
ciantes da nossa São Francisco do Sul.

É uma honra para todos nós tê-los
aqui, nesta Casa, graças ao requerimento
da eminente Deputada Simone Schramm,
que tem, de maneira muito objetiva e clara,
defendido os interesses da nossa região
Norte e também de São Francisco do Sul.

Compondo a diretoria atual - e
gostaria também que ficasse gravado nos
Anais da Casa - está Jaqueline de Azevedo
Gamper, uma moça visionária, empreende-
dora. E para mim ela é muito especial,
porque seu marido é motociclista tanto
quanto eu, e por isso certamente sabe o
que é andar na garupa de uma moto.

Mas é com todo esse envolvimento
comunitário da Associação, com
participações importantes nos debates
sobre reformas e melhoramentos do porto
de São Francisco do Sul, que também neste
mês comemora 50 anos, com treinamento e
capacitação de seus associados, a exemplo
da valorização da cultura do marisco no
nosso Município e pela defesa do meio
ambiente, que nos sentimos felizes em
saber da luta e dos trabalhos sérios
desenvolvidos por essa Associação.

Estou falando, neste momento, em
nome de todas as Bancadas que têm
assento nesta Casa e, particularmente, em
nome da minha Bancada do PSDB, que é
composta pelos Deputados Jorginho Mello,
Clésio Salvaro, Francisco Küster e também
pelo recém empossado Deputado José
Carlos Vieira, que iria também se pronun-
ciar.

Listo, a seguir, a composição do
restante da diretoria:

Vice-Presidente, Eugênio Bernstorff
Atallah;

Vice-Presidente para Assuntos da
Indústria, do Comércio e Portuários, Mirian
Raquel Silveira Gatz;
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Vice-Presidente para Assuntos de
Micro e Pequenas Empresas, Sálvio Carlos
Kormann;

A Presidência registra, também, a
presença do Deputado Gelson Sorgato.

A classe empresarial sempre
esteve em harmonia com os poderes consti-
tuídos, pois as parcerias são importantís-
simas para o progresso de nossas ações.

Convido a Sra. Jaqueline de
Azevedo Gamper, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de São Francisco do
Sul para fazer uso da palavra.

Vice-Presidente para Assuntos
Comunitários e do Meio Ambiente, Júlio
César Torres;

No passado, os grandes empre-
endedores francisquenses foram à cidade do
Rio de Janeiro - capital do Estado da Guanabara
- reivindicar ao então Presidente da República
Federativa do Brasil, Sua Excelência, Dr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira, a instalação
de uma agência do Banco do Brasil em nossa
cidade. Vejam a diferença: nós pedíamos uma
agência bancária e hoje vamos a Brasília exigir,
não é nem pedir mais, o nosso direito de ter a
duplicação da BR-280 e a melhoria e a
conservação das nossas rodovias, tal é o
exemplo de harmonia que se consolidou e
perpetuou pelos séculos.

Vice-Presidente para Assuntos do
Turismo e do Centro Histórico, Rose Maria
Hoch Siewerdt;

A SRA. JAQUELINE DE AZEVEDO
GAMPER - Antes de fazer os cumprimentos,
gostaria de ler os dizeres da placa.

Vice-Presidente para Assuntos de
Serviço, Desenvolvimento e Qualificação
Profissional, Iriberto de Oliveira;

(Passa a ler)
“As pessoas doam talento, com-

petência, tempo, e, acima de tudo, amor ao
trabalho.Vice-Presidente para Assuntos do

Patrimônio e Social, Evandro Luiz Corrêa; Parabéns, Associação Comercial e
Industrial de São Francisco do Sul, pelos
seus 90 anos.”

Primeiro-Secretário, Eleonilson
Honório da Silva;

Segundo-Secretário, Imad Hamoudi
Hassoon;

Muito obrigada à Assembléia
Legislativa por esta homenagem.

Primeiro-Tesoureiro, Rosiane Amaral; Excelentíssimo Sr. Deputado Julio
Garcia, Presidente da Assembléia Legislativa
de Santa Catarina;

Em 90 anos de história, a
Associação Comercial e Industrial de São
Francisco do Sul construiu bases sólidas
para o desenvolvimento sócio-econômico do
nosso Município e região.

Segundo-Tesoureiro, André Stoinski.
O Conselho Fiscal, os Suplentes

do Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo,
certamente são compostos por dignos
francisquenses.

Digníssimo Sr. Tenente-Coronel
Celso Doriam de Oliveira, neste ato repre-
sentando o Comandante-Geral da Polícia
Militar de Santa Catarina;

Nossa luta começou nos idos de
1915 - como os dois Deputados, como bons
alunos, já disseram -, tendo como seu primeiro
presidente o empresário Marcos Goressen.
Consta que até 1934 os comerciários
francisquenses trabalhavam aos sábados,
domingos e feriados, sem qualquer tipo de
folga ou direito trabalhista. Então, a Associação
instituiu naquela época, Sr. Deputado Wilson
Vieira, o horário comercial. Já em 1934
preocupava-se com os trabalhadores.

É com satisfação, orgulho e honra
poder, na noite de hoje, fazer parte desta
homenagem de iniciativa da Deputada Simone
Schramm.

Excelentíssima Sra. Deputada
Simone Schramm, autora do requerimento
que ensejou a presente sessão solene;

Quero também cumprimentar os Srs.
Deputados que estão aqui, nesta noite, o
Deputado Wilson Vieira, que acabou de chegar,
o Deputado Manoel Mota, o Deputado Dionei
Walter da Silva, e dizer a todos os senhores
que o dia de hoje acabou-se tornando especial
para todos nós, principalmente pela
homenagem e pela presença de cada uma das
senhoras e dos senhores de São Francisco do
Sul.

Excelentíssimo Sr. Nilson
Gonçalves, Deputado Estadual e nosso
companheiro lá de São Francisco do Sul;

Excelentíssimo Sr. Odilon Ferreira
de Oliveira, Prefeito e parceiro de todos os
trabalhos de São Francisco do Sul;

Excelentíssimo Sr. Joel Rosa,
nosso Vereador já de outros tempos tam-
bém, neste ato representando a Câmara
Municipal de São Francisco do Sul;

As instituições, como os homens,
têm sua vida. Na existência de uma instituição,
90 anos correspondem, por certo, ao que seria
a idade madura na vida de um homem. Idade
em que cabe um olhar retrospectivo para o
passado, a fim de corrigir os eventuais erros e
obter forças para trilhar o futuro que ainda se
anuncia longo.

Obrigado! Demais Deputados, autoridades,
senhoras e senhores, eu trouxe um discurso
pronto, mas vou quebrar um pouquinho o
protocolo porque a Deputada e eu estamos
com o pensamento tão ligado, que algumas
coisas escrevemos igual. Mas não há
problema, eu acredito que os senhores não
vão-se incomodar.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Convido os Srs. Deputados Dionei
Walter da Silva e Wilson Vieira para fazerem a
entrega, em nome do Poder Legislativo, da
placa ao Sr. Ernesto Santiago, Tesoureiro da
primeira diretoria da ACISFS, pela contribuição ao
desenvolvimento da Associação. Como não pôde
estar presente, neste ato está sendo representado
pela Sra. Clara Amélia Costa Pereira.

No passado, alguns óbices exis-
tiram, mas com a união de todos saímos
vencedores. Que esse otimismo nos dê
cada vez mais forças para lutar, mesmo com
as adversidades que certamente virão.Boa-noite a todos! Eu gostaria, em

primeiro lugar, de agradecer à Deputada por
esta deferência, pela amizade que tem a
São Francisco do Sul, pois é uma pessoa que
luta muito por nós lá. Realmente, S.Exa. é
companheira de todas as brigas, porque como
comenta, temos sempre que provar muita
coisa. E ela está sempre do nosso lado.

É com este espírito que a Associação
Comercial e Industrial de São Francisco do Sul
sempre buscou novos horizontes, ao longo de
seus 90 anos de existência, no abençoado,
rico e belo Município catarinense, a nossa
querida São Francisco do Sul.

(Procede-se à entrega da placa.)
(Palmas)
Convido o Sr. Deputado Nilson

Gonçalves para fazer a entrega, em nome do
Poder Legislativo, da placa ao Sr. Orlando Cardoso,
por relevantes serviços prestados à ACISFS, que
neste ato está sendo representado pelo Sr.
Giovane Lemos, Secretário Executivo da Acifs.

Na atual gestão, continuamos a provar
que a confiança no trabalho desenvolvido pela
Associação Comercial e Industrial, em seus 90
anos de existência, é uma grande alternativa para
o crescimento sustentável da nossa gente.

Eu escrevi que esta noite seria uma
noite festiva, mas, na verdade, é uma noite
emocionante para nós, porque São Francisco
do Sul está sendo lembrada cada vez mais,
está aparecendo cada vez mais. Antes era uma
cidade desconhecida e pelos anais da história
de São Francisco do Sul a população era
sempre muito abandonada, sofrida, mas a
cada dia estamo-nos colocando numa posição
de maior respeito, numa posição de uma
cidade que tem tudo para dar. E creio que está
na hora de ela receber um pouco também.

(Procede-se à entrega da placa.) Nossas metas são claras e pal-
páveis. Queremos criar cooperativas de crédito
para desenvolver o trabalho dos micro,
pequeno e médio empresários, além de criar
estruturas para a formação de novos
profissionais para as empresas estabelecidas
em nossa cidade, através o NEP - Núcleo de
Ensino Profissionalizante.”

(Palmas)
Convido a Sra. Deputada Simone

Schramm para fazer a entrega, em nome do
Poder Legislativo, da placa à Sra. Jaqueline de
Azevedo Gamper, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de São Francisco do Sul,
pela sua competência, dedicação e por
relevantes serviços prestados à ACISFS. (Passa a ler) Quero, de novo, enfatizar o trabalho

da Deputada, pois é um trabalho em conjunto.
Nós estamos batalhando para trazer o Cedup
para São Francisco do Sul, e para isso já
fizemos algumas reuniões. São trabalhos como
alternativa em relação ao porto, para que a
cidade não dependa totalmente dele, como
ocorre hoje, quando 80% do Município depende
do seu funcionamento. E eu tenho pedido,
incansavelmente, para a Deputada e ela tem-
nos ajudado no que pode.

Convido o Sr. Prefeito Municipal,
Odilon Ferreira de Oliveira, para acompanhar a
entrega, porque também será homenageado
neste momento.

“Não podemos mensurar o que
esta sessão solene irá representar para as
gerações futuras que comandarão a
Associação Comercial e Industrial de São
Francisco do Sul. Temos certeza de que
esta homenagem ficará marcada nos anais
da história como reconhecimento pelo im-
portantíssimo trabalho que a ACISFS tem
desenvolvido ao longo dos anos em nosso
País, Estado e Município.

(Procede-se à entrega da placa.)
(Palmas)
A Presidente foi homenageada

com a placa e o Prefeito recebe uma linda
orquídea de presente.

(Palmas)
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Não posso deixar de lembrar o
Deputado Dionei Walter da Silva, que tem
realizado audiências públicas num apoio à BR-
280. Também é um Deputado que lembrava de
São Francisco do Sul na época em que
Deputados não lembravam, a não ser no
período de eleição. Existem alguns Deputados
que merecem esse reconhecimento.

Isso é para mostrar o trabalho que
uma entidade faz com a comunidade. Os
taxistas tinham um problema com uma
empresa em São Francisco do Sul, pois eles
não conseguiam vender os serviços para
São Francisco.

É, todo mundo vai começar a ler
Cora Coralina agora, porque duas pessoas
na mesma festa... Nós devíamos ter com-
binado a cor da roupa e a poesia.

Parabéns à ACISFS. Na verdade,
só estou aqui representando todos os 19
presidentes que estiveram nesses 90 anos
a sua frente.

Então, em vez de brigar, fomos lá,
chamamos os taxistas, chamamos os
empresários e fomos ver o que eles preci-
savam, cada lado, cada um. E daí surgiu o
núcleo de taxistas. E hoje existem associ-
ações comerciais copiando esse trabalho.

O Deputado Wilson Vieira esteve,
alguns dias atrás, na ACISFS anotando os
nossos pedidos, as nossas necessidades,
inclusive quero deixar aqui registrado que uma
delas é a urbanização da SC-301 e o
alargamento da rodovia, para que não
tenhamos problemas em temporada por causa
dos terminais de conteineres. Esse é um outro
trabalho bastante árduo da Associação
Comercial.

Parabéns aos empresários de São
Francisco do Sul, por esta data histórica.

Deputada Simone Schramm, nós
trouxemos uma placa em agradecimento
pela festa de hoje para o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Julio
Garcia.

Outra coisa que a ACISFS também
inovou foi o encontro de motociclistas que
fizemos em São Francisco do Sul, num forte
apoio ao chamamento de turistas para a
nossa cidade, eis que ela necessita desse
tipo de turismo.

Gostaria de convidá-lo a receber a
placa aqui embaixo também.

Eu gostaria de pedir ao Sr.
Videndo, que é um representante dos anti-
gos Presidentes da Associação Comercial,
para entregar uma das placas. E a outra,
gostaria que o Prefeito Joel Rosa entregasse
ao Presidente da Assembléia Legislativa.

(Continua lendo) Outro trabalho forte também é o
Núcleo de Maricultores, porque São
Francisco do Sul está numa ilha. Nós temos
água por todos os lados. Então, as nossas
fazendas são o mar. E o nosso gado é o
marisco, o camarão e o peixe.

“Fomos os responsáveis pela
formação do escritório da Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina em nosso Município,
com o apoio irrestrito da Deputada Simone
Schramm; da Jucesc, na pessoa do Dr. Antônio
Carlos Zimmermann, atual Presidente, e da
Prefeitura Municipal, através do então Prefeito
Odilon Ferreira de Oliveira.

(Procede-se à entrega das placas.)
Então, a ACISFS, em conjunto com a

Epagri e a Prefeitura Municipal, que mais uma
vez está no nosso lado, está fazendo um forte
trabalho com os empresários. Os maricultores,
hoje, não são apenas maricultores, eles são
empresários da maricultura.

(Palmas)
Muito obrigada!
(SEM REVISÃO DA ORADORA)

Trabalhamos firmemente pela
duplicação e manutenção da BR-280, luta
que travamos de braços dados com a
Senadora Ideli Salvatti e com o Deputado
Estadual Dionei Walter da Silva e todas as
associações comerciais da região.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Certa feita eu estava numa
inauguração e uma determinada autoridade
foi discursar e tinha um discurso em três
folhas. E quando foi passar da primeira para
a segunda a primeira e a segunda ficaram
grudadas e ele foi direto para a terceira. E aí
ninguém entendeu o discurso e o orador
precisou dar uma explicação.

O Núcleo da Mulher Empresária,
hoje, é referência nacional e criou um balcão
de negócios. Inclusive, na segunda-feira o
Sr. Jaime Gross falou do balcão de
negócios. Eles copiaram de nós. É uma
coisa muito interessante. É uma cidade
poderosíssima copiando São Francisco do
Sul. Nós hoje somos copiadas. O Núcleo da
Mulher Empresária, hoje, é copiado no seu
balcão de negócios no Estado e no País.

As associações comerciais têm
feito um trabalho de formiguinha, mas muito
poderoso. Estamo-nos unindo. Inclusive o
Dr. Clóvis está aqui e o Presidente da
Fampesc, que é nossa concorrente, está-
nos apoiando, é nossa co-irmã.

A assessoria do Deputado Nilson
Gonçalves, hoje, passou para ele a relação
dos diretores da gestão passada e ele pre-
cisa agora ter a oportunidade de corrigir
essa falha.

(Continua lendo)
“As melhorias na infra-estrutura

(ampliação) do Porto de São Francisco do
Sul são a nossa bandeira maior.”

Gostaria de agradecer, neste
momento, a todos aqueles que são nossos
parceiros de luta, o que faz com que nossa
entidade se mantenha forte: Prefeitura
Municipal, Câmara de Vereadores, que tem
sido nossa parceira mesmo, de verdade.
Acho que eles merecem ser reconhecidos
aqui. O Governo do Estado de Santa
Catarina também muito nos tem apoiado,
principalmente na questão da Junta
Comercial. Na questão do porto também
temos sido ouvidos bastante. Agradecemos
à Assembléia Legislativa, à Câmara Federal,
ao Senado e à Federação das Associações
Comerciais de Santa Catarina - Facisc.

Por isso, passamos a palavra
novamente para o Sr. Deputado Nilson
Gonçalves.Na semana passada, tivemos uma

reunião, em conjunto com todos os sindicatos
do Município de São Francisco do Sul e
cooperativas, para uma discussão árdua e
demorada. Ficamos por horas sentados com o
Secretário Manoel Mendonça, pedindo muito,
exigindo um pouco e oferecendo soluções,
porque a população sabe o que precisa. O
Deputado precisa do povo, o Governador
precisa do povo, daquele que anda na rua,
daquele que sabe como está o comércio na
cidade, daquele que sabe como está a
situação, o que atrapalha, o que incomoda, o
que é bom e o que pode ser melhor. A
população sabe. E os sindicatos, as
cooperativas e as associações fazem este
trabalho de ligação entre a população e o
Governo. Nessa hora é muito importante essa
parceria do poder público com as entidades,
porque é um fortíssimo elo entre a
comunidade.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Obrigado, Presidente.

Eu quero retificar, sem de forma
alguma desmerecer as pessoas que fizeram
parte da diretoria da 2004. Foi uma falha da
minha assessoria (e amanhã vai rolar
cabeça por lá), que me passou a relação
dos componentes da gestão de 2004 e não
de 2005.

De qualquer forma, quero trans-
mitir a todos os diretores atuais, juntamente
com a Presidente Jaqueline, todo o meu
respeito, todo o meu carinho. Que se sintam
também homenageados por este Deputado.

Gostaria de agradecer, em parti-
cular, aos empresários de São Francisco do
Sul, que acreditam nessa entidade e aos
nossos diretores, que trabalham. Muito nós
brigamos, mas é sempre para definir um
rumo correto para a cidade. Batalhamos
bastante pela cidade.

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

Garcia) - Em nome da Assembléia
Legislativa, eu desejo agradecer a presença
do Prefeito Municipal, do vice-Presidente da
Câmara, que neste ato representou o Poder
Legislativo Municipal. Quero agradecer à
Presidente da Associação Comercial e
Industrial, Sra. Jaqueline, que fez o pro-
nunciamento e pôde demonstrar um pouco
do tanto quanto São Francisco do Sul repre-
senta para a história do Brasil e para toda
Santa Catarina, uma cidade pujante, que se
desenvolve economicamente, com belezas
naturais incomparáveis, com um povo
acolhedor e que certamente vai continuar a
brilhar no cenário dos Municípios
catarinenses e brasileiros.

Quero fazer um agradecimento
muito especial mais uma vez à Deputada
Simone Schramm, pela belíssima cerimônia
de hoje, pelas flores, e ao Presidente da
Mesa pela placa também.

(Continua lendo)
“Atualmente, nossas principais

atividades são o treinamento e a capacitação,
através da promoção de cursos e palestras
voltados a todos os setores que compõem a
Associação. Temos também um trabalho forte
com os Núcleos Setoriais de Maricultores, o
Núcleo Mulher Empresária (referência estadual
e nacional) e o Núcleo de Taxistas, que é um
núcleo ímpar, pois não há nenhum outro
Núcleo de Taxistas. Se hoje houver, é porque
estão copiando da Associação Comercial de
São Francisco do Sul.”

Gostaria de agradecer aos nobres
Parlamentares que nos aceitaram aqui. Não
sabemos Deus quando vamos sentar aqui
novamente. Foi muito bacana.

Eu pus aqui uma frase da poetisa
Cora Coralina também. Quebrando o
protocolo mais uma vez. Só que a minha
frase é diferente. É parecida, no mesmo
rumo: “Na arena da vida, o tempo se vinga
dos inertes”.
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Temos todos um carinho muito grande
por São Francisco do Sul, e a iniciativa da
Assembléia Legislativa, com o requerimento da
Deputada Simone Schramm, apoiada por todos os
Srs. Parlamentares, sem dúvida nenhuma, foi uma
iniciativa muito feliz. Estão aqui os Deputados da
região, que também representam a cidade de São
Francisco do Sul e o Norte catarinense,
Deputados Dionei Walter da Silva, Wilson Vieira,
Nilson Gonçalves e a Deputada Simone Schramm.
Sem dúvida nenhuma, esta é uma homenagem
mais do que merecida.

cance do tanto quanto esse trabalho de vocês
tem sido importante para a sociedade e tão
quão é importante essa contribuição que vocês
dão à comunidade.

Desejo agradecer, em nome da
Presidente Jaqueline Gamper, a todos aqueles
que aqui compareceram nesta noite, nesta
sessão solene da Assembléia Legislativa, em
homenagem à cidade de São Francisco do Sul,
através da sua Associação Comercial
Industrial.

Não existe mais a possibilidade de
todos nós ficarmos inertes, esperando as
ações do Governo Federal, do Governo
Estadual e do Poder Público Municipal. Os
poderes públicos no Brasil, por uma distorção
de estrutura que esperamos ver corrigida ao
longo do tempo, não dão conta das neces-
sidades da sociedade. E certamente são essas
organizações não governamentais que ajudam
no desenvolvimento das cidades. Algumas com
trabalhos focados para o social, outras para o
trabalho econômico, outras desenvolvendo
tarefas múltiplas, mas a soma de tudo isso,
sem dúvida nenhuma, é uma bela contribuição
na busca de construirmos uma sociedade mais
justa e melhor.

Muito obrigado!
(Palmas)
Convido todos para, de pé,

ouvirmos a execução do Hino de Santa
Catarina.

As organizações não governamentais
no Brasil vêm-se destacando, crescendo e
realizando um trabalho extraordinário. E as
associações comerciais e industriais não são
diferentes. Pudemos aqui, através do relato da
Presidente, perceber o trabalho que vem sendo
desenvolvido e certamente, não tenho a menor
dúvida, talvez vocês ainda nem tenham o al-

(Procede-se à execução do hino.)
A Presidência agradece pela pre-

sença das autoridades com assento à mesa e
a todos que nos honraram com seu compareci-
mento. Antes de encerrar a presente sessão
convoco outra, ordinária, para amanhã, no
horário regimental.

Está encerrada a presente sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 1088, de 01/07/2005
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 1084, de 01/07/2005

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,

DESIGNAR ANA MARIA BÁGGIO DA SILVA, matrícula
nº 2106, para exercer, em substituição, o cargo de Assessor de
Relações Públicas, código PL/DASU-4, enquanto durar o impedi-
mento do respectivo titular, SONIA REGINA ARRUDA GONÇALVES, a
partir de 01/07/05 (Assessoria de Relaçoes Públicas da
Presidência).

RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº 6.745,

de 28/12/85, ERON JOSÉ KUSTER, matrícula nº 3635, do cargo de Diretor de
Divisão, código PL/DASU-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
partir de 01/07/05 (Divisão de Serviços Gerais). Deputado Júlio Garcia - Presidente

Deputado Pedro Baldissera - SecretárioDeputado Júlio Garcia - Presidente
Deputado Pedro Baldissera - Secretário Deputado José Paulo Serafim - Secretário
Deputado José Paulo Serafim - Secretário *** X X X ***

*** X X X *** ATO DA MESA Nº 1089, de 01/07/2005
ATO DA MESA Nº 1085, de 01/07/2005 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,

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:

RESOLVE: DESIGNAR AUGUSTA JUST MILANEZ, matrícula nº
0994, para exercer, em substituição, o cargo de Diretor de Divisão,
código PL/DASU-4, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
MARIA DA GRAÇA MARQUES, a partir de 01/07/05 (Divisão de
Expediente).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº 6.745,
de 28/12/85, CARLOS ANTÔNIO BLOSFELDT, matrícula nº 4601, do cargo de
Assessor Especial, código PL/DAT-1, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/07/05 (Gabinete da Presidência).

Deputado Júlio Garcia - Presidente
Deputado Júlio Garcia - PresidenteDeputado Pedro Baldissera - Secretário
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado José Paulo Serafim - Secretário
Deputado Valmir Comin - Secretário*** X X X ***

*** X X X ***ATO DA MESA Nº 1086, de 01/07/2005
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 1090, de 01/07/2005
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: nos termos dos artigos 9º e 11, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP nº
040/92, RESOLVE:

DESIGNAR MARIA SALETE WILLEMANN, matrícula
nº 1145, para exercer, em substituição, o cargo de Secretário
Geral, código PL/DASU-4, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, ANGELA APARECIDA BEZ, a partir de 01/07/05
(Secretaria Geral da Presidência).

NOMEAR, ERON JOSÉ KUSTER, matrícula nº 3635, para
exercer, em comissão, o cargo de Assessor Especial, código PL/DAT-1, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Gabinete da Presidência).

Deputado Júlio Garcia - Presidente
Deputado Pedro Baldissera - Secretário

Deputado Júlio Garcia - PresidenteDeputado José Paulo Serafim - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário*** X X X ***
Deputado Valmir Comin - SecretárioATO DA MESA Nº 1087, de 01/07/2005

*** 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 1091, de 01/07/2005
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: de acordo com os artigos 9º e 11, da Lei nº
6.745, de 28/12/85,

RESOLVE:NOMEAR CARLOS ANTÔNIO BLOSFELD, matrícula nº
4601, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor de Divisão, código
PL/DASU-4, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir
de 01/07/05 (Divisão de Serviços Gerais).

DESIGNAR ANSELMO INÁCIO KLEIN, matrícula nº
0754, para exercer a função de Chefe do Colegiado Jurídico, enquanto
durar o impedimento do respectivo titular, MICHEL CURI, a partir de
04/07/05 (Procuradoria Jurídica).Deputado Júlio Garcia - Presidente

Deputado Júlio Garcia - PresidenteDeputado Pedro Baldissera - Secretário
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado José Paulo Serafim - Secretário
Deputado Valmir Comin - Secretário*** X X X ***

*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 1092, de 01/07/2005 CONCEDER a PAULO ROBERTO ARENHART, matrícula
nº 1597, ocupante do cargo de Jornalista, código PL/ATS-11-G, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, Licença-Prêmio referente
ao qüinqüênio compreendido entre 16/01/00 a 15/01/05.

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, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0738/2005, Deputado Júlio Garcia - Presidente

RESOLVE: nos termos do artigo 78, da Lei nº 6.745,
de 28/12/85, c/c a Lei Complementar nº
36, de 18/04/91,

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Valmir Comin - Secretário

*** X X X ***

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 231, de 01/07/2005

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

PORTARIA Nº 226, de 01/07/2005 RESOLVE:
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, BRUNO KREUSCH DE SOUZA, matrícula nº 4469, do
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-05, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado José Carlos
Vieira).

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

6.745, de 28/12/85, ALMECI LAURINDO DE JESUS FILHO, matrícula
nº 4158, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-01, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado José Carlos Vieira).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X ***
PORTARIA Nº 232, de 01/07/2005

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X *** 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,

PORTARIA Nº 227, de 01/07/2005
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005, NOMEAR BRUNO KREUSCH DE SOUZA, matrícula nº 4469,

para exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAP-12, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/07/05 (Deputado José Carlos Vieira).

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

6.745, de 28/12/85, CAROLINE SCHARLAUS MELLO DUARTE,
matrícula nº 4484, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAP-14, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir
de 01/07/05 (Deputado José Carlos Vieira).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X ***
PORTARIA Nº 233, de 01/07/2005Nazarildo Tancredo Knabben

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

Diretor
*** X X X ***

PORTARIA Nº 228, de 01/07/2005
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,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

RESOLVE: NOMEAR JOSÉ ALEXANDRE MACHADO, para exercer, em
comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-01, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado José
Carlos Vieira).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, EMANUELLA DE OLIVEIRA BORGES, matrícula nº
4327, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-12, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado José Carlos Vieira).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

Nazarildo Tancredo Knabben *** X X X ***
Diretor PORTARIA Nº 234, de 01/07/2005

*** X X X *** O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

PORTARIA Nº 229, de 01/07/2005
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

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,

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

6.745, de 28/12/85, LUIZ CARLOS SERAFIM, matrícula nº 4479, do
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-01, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado
José Carlos vieira).

NOMEAR ADOLAR BENKENDORF JÚNIOR, para exercer, em
comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-07, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado José
Carlos vieira).
Nazarildo Tancredo Knabben

Nazarildo Tancredo Knabben Diretor
Diretor *** X X X ***

*** X X X *** PORTARIA Nº 235, de 01/07/2005
PORTARIA Nº 230, de 01/07/2005 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas

atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005, 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,

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

6.745, de 28/12/85, MANUELA ANDERSEN KRETZER, matrícula nº
4096, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-12, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado José Carlos Vieira).

NOMEAR ANA CAROLINA CORRÊA DE MACHADO, para
exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-08,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado José Carlos Vieira).Nazarildo Tancredo Knabben
Nazarildo Tancredo KnabbenDiretor
Diretor

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 236, de 01/07/2005 PORTARIA Nº 242, de 01/07/2005
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas atri-
buições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia Legislativa,
consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

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,

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,

NOMEAR DENISE DUARTE, para exercer, em comissão, o cargo
de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-14, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado José Carlos Vieira).

NOMEAR LEONIDAS DOS SANTOS, matrícula nº 4296, para
exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-12,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado Afranio Boppré).Nazarildo Tancredo Knabben

Diretor Nazarildo Tancredo Knabben
*** X X X *** Diretor

PORTARIA Nº 237, de 01/07/2005 *** X X X ***
PORTARIA Nº 243, de 01/07/2005O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas atri-

buições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia Legislativa,
consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,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,

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,NOMEAR LUIZ ROGÉRIO DA SILVA, matrícula nº 4568 para

exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-05,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado José Carlos Vieira).

NOMEAR LEILA MARTINS, para exercer, em comissão, o
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-08, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado Afranio Boppré).

Nazarildo Tancredo Knabben Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Diretor

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 238, de 01/07/2005 PORTARIA Nº 244, de 01/07/2005

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

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,

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

6.745, de 28/12/85, KELLY CAROLINA WEIMER, matrícula nº 3829,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-14, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado
Herneus de Nadal).

NOMEAR JULIANO DUARTE CAMPOS, matrícula nº 4044,
para exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAP-08, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/07/05 (Deputado José Carlos Vieira). Nazarildo Tancredo Knabben

DiretorNazarildo Tancredo Knabben
*** X X X ***Diretor

PORTARIA Nº 245, de 01/07/2005*** X X X ***
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

PORTARIA Nº 239, de 01/07/2005
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005, 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,

RESOLVE:
RETIFICAR os vínculos de pertinência dos seguintes servidores

ocupantes de cargos de Secretário Parlamentar, que passam do “Gabinete do
Deputado Djalma Berger” para o “Gabinete do Deputado José Carlos Vieira”: NOMEAR KELLY CAROLINA WEIMER, matrícula nº

3829, para exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAP-13, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
partir de 01/07/05 (Deputado Herneus de Nadal).

Nomes  Matrícula  Código
Adilson Costa 4540 PL/GAP-12
André Roberto Rosa 4417 PL/GAP-14
Célia Hinkel 4034 PL/GAP-08 Nazarildo Tancredo Knabben
Elza Bunn Varela 4441 PL/GAP-12 Diretor
Juliano Vieira da Costa 4256 PL/GAP-08

*** X X X ***
Sanderson Almeci de Jesus 4088 PL/GAP-01 PORTARIA Nº 246, de 01/07/2005
Valeria Renata Maciel 4097 PL/GAP-01 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas

atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X *** RESOLVE:
PORTARIA Nº 240, de 01/07/2005 EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, FERNANDO JORGE BRUM MATTOS, matrícula nº
3897, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-12, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado Narcizo
Parisotto).

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

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

6.745, de 28/12/85, MÁRCIO DOS SANTOS PORTO, matrícula nº 3951, do
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-13, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado Afranio Boppré).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X ***
PORTARIA Nº 247, de 01/07/2005

Nazarildo Tancredo Knabben O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

Diretor
*** X X X ***

PORTARIA Nº 241, de 01/07/2005
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,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

RESOLVE:
NOMEAR FERNANDO JORGE BRUM MATTOS, matrícula

nº 3897, para exercer, em comissão, o cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAP-11, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado Narcizo Parisotto).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, LEONIDAS DOS SANTOS, matrícula nº 4296, do cargo
de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-04, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05 (Deputado Afranio Boppré).
Nazarildo Tancredo Knabben Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Diretor

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 248, de 01/07/2005
REDAÇÕES FINAISO DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas

atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇARESOLVE: 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,

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº PL/0228.8/2005
Na Ementa e no artigo 1º do Projeto de Lei nº 0228.8/2005 onde se lê
"Santa Terezinha", leia-se "Santa Teresinha".
Sala da Comissão, emNOMEAR MARCELO CÉSIO SOARES, para exercer, em

comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-14, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado Narcizo Parisotto).

Deputado Jorginho Mello
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 28/06/05

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 0228/05Nazarildo Tancredo Knabben
Declara de utilidade pública a Sociedade
Beneficente Santa Teresinha, do Município
de Braço do Norte.

Diretor
*** X X X ***

PORTARIA Nº 249, de 01/07/2005
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas

atribuições, por delegação de competência da Mesa da Assembléia
Legislativa, consoante o Ato nº 1074 de 21/06/2005,

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente
Santa Teresinha, do Município de Braço do Norte.
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados
todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

6.745, de 28/12/85, ANTONIO TONNERA SOBRINHO, matrícula nº
4542, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-12, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/07/05
(Deputado Nilson Machado - Duduco).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005

Deputado Jorginho Mello
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Nazarildo Tancredo Knabben
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº PL/0237.9/2005Diretor

O art. 3º do Projeto de Lei nº PL0237.0/2005, passa a ter a
seguinte redação, renumerando-se o atual para art. 4º:*** X X X ***

PORTARIA Nº 250, de 01/07/2005
“Art. 3º A disposição contida no § 2º, do art. 8º, da Lei nº 13.327,
de 25 de janeiro de 2005, não se aplica à presente Lei.”

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições,

JUTIFICATIVARESOLVE:
Tendo em vista a necessidade de abertura de crédito

suplementar em favor da Fundação Catarinense de Educação Especial,
para atender despesas com auxílio-alimentação, material de consumo,
locação de mão-de-obra e outros serviços terceiros, bem como, para
aquisição de equipamentos e material permanente, imperiosa se faz a
aprovação da presente emenda aditiva ao Projeto de Lei nº
0237.9/2005, para tornar admissível a sua tramitação.

LOTAR GUILHERMINA M. DOS SANTOS ENGEL, matrí-
cula nº 1989, na Coordenadoria do Orçamento Parlamentar.
Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X ***
PORTARIA Nº 251, de 01/07/2005

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de suas
atribuições, Sala da Comissão, em 29 de junho de 2005

Deputado João Henrique BlasiRESOLVE: Líder do Governo
RETIFICAR os vínculos de lotação dos seguintes servi-

dores ocupantes de Cargos Efetivos da Assembléia Legislativa, que
passam do “Gabinete do Deputado Djalma Berger” para o “Gabinete do
Deputado José Carlos Vieira”:

APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/06/05

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 237/05
Autoriza a abertura de crédito suplementar
em favor da Fundação Catarinense de
Educação Especial.

Matrícula Nome
1146 Simone da Rosa Tasso
1438 Laércio Arceno Coorêa A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
1741 Bertilo Borba Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
em favor da Fundação Catarinense de Educação Especial, visando ao
atendimento da programação a seguir especificada:

1921 Marcelo Domingues
Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor

*** X X X ***
4500 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
4521 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Atividade Auxílio Alimentação - FCEE
Código 4501.121221102.4258
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.46.00 (0100) Auxílio-Alimentação ............................................... R$ 120.000,00
Atividade Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - FCEE
Código  4521.121221102.4261
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 (0100) Material de Consumo ............................................... R$ 30.000,00
3.3.90.39.00 (0100) Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ R$ 110.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
4.4.90. Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 (0100) Equipamentos e Materiais Permanente .................... R$ 60.000,00
Atividade Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - FCEE
Código  4521.121221102.4262
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 (0100) Material de Consumo ............................................... R$ 50.000,00
3.3.90.37.00 (0100) Locação de Mão-de-Obra ........................................ R$ 70.000,00
3.3.90.39.00 (0100) Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ R$ 250.000,00
Atividade Aquisição de Material Permanente e de Consumo e Serviços para Educação Especial
Código 4521.123674502.9533
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 (0100) Material de Consumo ............................................... R$ 20.000,00
3.3.90.39.00 (0100) Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ R$ 30.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
4.4.90. Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 (0100) Equipamentos e Materiais Permanente .................... R$ 25.000,00
Atividade Construção, Reforma e Ampliação na Educação Especial
Código  4521.123674502.0655
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 (0100) Material de Consumo ............................................... R$ 10.000,00
3.3.90.39.00 (0100) Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ R$ 25.000,00

Art. 2º Para atender o crédito a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente as dotações orçamentárias consignadas à programação
a seguir especificada:
4500 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
4521 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Atividade Administração de Recursos Humanos - FCEE
Código 4521.121221102.4257
3. DESPESAS CORRENTES
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.11.00 (0100) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ...... R$ 800.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. de diárias aos militares, imperiosa se faz a aprovação da presente emenda aditiva
ao Projeto de Lei nº 0238.0/2005, para tornar admissível a sua tramitação.SALA DAS COMISSÕES, em 29 de junho de 2005

Deputado Jorginho Mello Sala da Comissão, em 29 de junho de 2005
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Deputado Celestino Secco

*** X X X *** Relator
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA APROVADO EM TURNO ÚNICO

Em Sessão de 20/06/05GABINETE DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE BLASI
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº PL/0238.0/2005EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº PL/0238.0/2005

Autoriza a abertura de crédito suplementar em
favor do Corpo de Bombeiros Militar e Fundo
de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar.

O art. 3º do Projeto de Lei nº PL0238.0/2005, passa a ter a
seguinte redação, renumerando-se o atual para art. 4º:

“Art. 3º A disposição contida no § 2º, do art. 8º, da Lei nº 13.327,
de 25 de janeiro de 2005, não se aplica à presente Lei.” A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar
no valor de R$ 1.544.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), em
favor do Corpo de Bombeiros Militar e Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar,
visando ao atendimento da programação a seguir especificada:

JUTIFICATIVA
Tendo em vista a necessidade de abertura de crédito suplementar em

favor do Corpo de Bombeiros Militar e Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros,
para atender despesas com contratatação por tempo determinado e pagamento
1600 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
1602 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Atividade Administração de Recursos Humanos - BM
Código 1602.061221102.8849
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.15.00 (0100) Diárias - Militar .................................................... R$ 400.000,00
Projeto Contratação de Pessoal Civil para Salvamento Aquático na Operação Veraneio
Código 1602.061828601.1001
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.04.00 (0100) Contratação por Tempo Determinado ................... R$ 800.000,00
1685 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Atividade Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - BM
Código  1685.061221102.8852
3. DESPESAS CORRENTES
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.15.00 (0100) Diárias - Militar ..................................................... R$ 344.000,00

Art. 2º Para atender ao crédito a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente as dotações orçamentárias consignadas à
programação a seguir especificada:
1600 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
1602 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Atividade Administração de Recursos Humanos - BM
Código 1602.061221102.8849
3. DESPESAS CORRENTES
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.17.00 (0100) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar ......... R$ 1.544.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 0249/05
SALA DAS COMISSÕES, em 29 de junho de 2005 Denomina Walter Vicente Gomes o trecho da

rodovia SC-408, que liga os Municípios de São
João Batista e Major Gercino.

Deputado Jorginho Mello
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X *** A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº PL/0249.2/2005 Art. 1º Fica denominado Walter Vicente Gomes o trecho da rodovia

SC-408, que liga os Municípios de São João Batista e Major Gercino.A Emenda e o art. 1º do Projeto de Lei nº 0249.2/2005
passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005“Denomina Walter Vicente Gomes o trecho
da rodovia SC-408 que liga os Municípios
de São João Batista a Major Gercino.

Deputado Jorginho Mello
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Art. 1º Fica denominado “Walter Vicente Gomes” o trecho da
rodovia SC-408 que liga os Municípios de São João Batista e Major Gercino. REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 0252/05

Declara de utilidade pública a Associação de
Moradores Toca da Onça, de Blumenau.

Sala da Comissão, em
Deputado Jorginho Mello A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Relator Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores
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Toca da Onça, com sede e foro no Município e Comarca de Blumenau. b) para bolsas de estudo concedidas, no ano letivo de 2007, não será
inferior a 40% (quarenta por centro) da mensalidade respectivamente devida;Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados

todos os direitos e vantagens da legislação vigente. c) para bolsas de estudo concedidas, no ano letivo de 2008 em diante,
não será inferior a 50% (cinqüenta por centro) da mensalidade respectivamente
devida; e

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005

Deputado Jorginho Mello d) para bolsa de pesquisa, será de acordo com o estipulado pelo
Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq; (NR)Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X *** ................................................................................................................
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 0253/05 III - caberá à equipe técnica criada no âmbito de cada Instituição de

Ensino Superior, constituída na forma do art. 3º desta Lei Complementar, a
avaliação do grau de carência e desempenho escolar dos candidatos às bolsas de
estudo e de pesquisa e a seleção semestral dos beneficiados; (NR)

Declara de utilidade pública o Grupo Hércules de
Apoio a Portadores de Hepatite C em Santa
Catarina.

...................................................................................................A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 2º O art. 3º, da Lei Complementar n. 281, de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo Hércules de Apoio a

Portadores de Hepatite C em Santa Catarina, com sede no Município de
Florianópolis e foro na Comarca da Capital. “Art. 3º........................................................................................

§ 1º Com exceção dos documentos previstos nas alíneas “a” e
“g” do inciso I deste artigo, que deverão ser renovados pelo aluno a cada
semestre letivo, a comprovação e apresentação das demais exigências nele
contidas serão realizadas anualmente. (NR)

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados
todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005

..................................................................................................“Deputado Jorginho Mello
Art. 3º Ficam acrescidos ao art. 8º da Lei Complementar n. 281,

de 20 de janeiro de 2005, os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
“Art. 8º........................................................................................EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AO PLC Nº 0006.2/2005
§ 1º Os projetos de pesquisa deverão ser avaliados, sob o mérito

científico, por comissão interna constituída especificamente para esta
finalidade ou por consultores “ad-hoc”. (NR)

Dá nova redação ao § 1º, do art. 2º, do Projeto de
Lei Complementar nº 0006.2/2005

Dê-se ao parágrafo 1º do artigo 2º, do Projeto de Lei Complementar nº
0006.2/2005, a seguinte redação: § 2º Aprovado o projeto, o professor deverá fazer a indicação do

bolsista que atenda aos critérios sócio-econômicos estabelecidos pela
legislação vigente. (NR)”

“Art. 2º....................................................................................................
§ 1º. O valor repassado será exclusivo da base de cálculo dos demais

repasses previstos em lei e destinar-se-á exclusivamente ao pagamento dos
serviços de Defensoria Dativa e Assistência Judiciária, previstos no artigo 104 da
Constituição do Estado e na Lei Complementar 155/1997”.

Art. 4º O art. 12, da Lei Complementar n. 281, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12. O prazo da bolsa de pesquisa é de um ano, podendo ser
renovado, desde que comprovada a carência sócio-econômica do aluno. (NR)”JUSTIFICATIVA

Art. 5º Ficam revogadas a letra “c” do inciso II, do art. 3º e os
arts. 5º e 11 da Lei Complementar n. 281, de 20 de janeiro de 2005.

A alteração visa a tornar mais clara a destinação dos recursos finan-
ceiros em comento, fazendo, ainda, menção ao comando constitucional atinente à
Defensoria Dativa e Assistência Judiciária e à Lei Complementar que instituiu a
Defensoria Pública do Estado.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005Florianópolis, de abril de 2005.

Deputado Jorginho MelloJOÃO HENRIQUE BLASI
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaRelator

*** X X X ***APROVADO EM 1º TURNO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 0019/2005Em Sessão de 29/06/05

Autoriza a Fundação Universidade do Estado
de Santa Catarina - UDESC - a prorrogar o
prazo do contrato de professores
colaboradores lotados no Centro de Educação
a Distância.

APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 29/06/05

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 0006/2005
Modifica o prazo para o pagamento das custas
judiciais e adota outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 1º Fica a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

- UDESC - autorizada a prorrogar, excepcionalmente, até o dia 28 de fevereiro
de 2006, o prazo do contrato de professores colaboradores lotados no
Centro de Educação a Distância da Fundação Universidade do Estado de
Santa Catarina - UDESC, disposto no § 2º do art. 10 da Lei Complementar n.
39, de 09 de setembro de 1991, alterado pela Lei Complementar n. 234, de
19 de julho de 2002.

Art. 1º O caput do art.24 da Lei Complementar n. 156, de 15 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei,
quando da distribuição da petição inicial, de petição avulsa ou de requerimento às
serventias extrajudiciais, deverá a parte ou o interessado comprovar o
recolhimento do total das custas e despesas judiciais, dos emolumentos e dos
valores devidos ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça, se a eles sujeito a ação
ou ato.” Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei

Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias da Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.

Art. 2º Fica o Tribunal de Justiça autorizado a repassar à Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, nos anos de 2005 e 2006, 18%
(dezoito por cento) do montante das custas judiciais iniciais relativas às ações
protocoladas a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite anual de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005

Deputado Jorginho Mello§ 1º O valor repassado será excluído da base de cálculo dos demais
repasses previstos em lei e destinar-se-á exclusivamente ao pagamento dos
serviços de Defensoria Dativa e Assistência Judiciária, previstos no art. 104 da
Constituição do Estado e na Lei Complementar n. 155, de 15 de abril de 1997.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 0022/2005
Concede abono aos servidores ativos e inativos
do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
de Justiça e do Quadro de Pessoal da Justiça de
Primeiro Grau do Estado de Santa Catarina.

§ 2º A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina,
prestará contas trimestralmente ao Tribunal de Justiça, dos valores recebidos com
base nesta Lei Complementar, observadas as normas editadas pelo Tribunal de
Contas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:Art. 3º Fica revogado o § 1º do art. 24 da Lei Complementar n. 156, de
15 de maio de 1997. Art. 1º Aos servidores ativos e inativos, pertencentes ao Quadro

de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e do Quadro de Pessoal da
Justiça de Primeiro Grau do Estado de Santa Catarina, é concedido abono no
valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) mensais, a ser pago nos
meses de julho a dezembro de 2005.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005

Deputado Jorginho Mello
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Parágrafo único. Sobre o valor do abono de que trata este artigo
não incidirá adicional, gratificação ou vantagem, bem como não servirá
de base de cálculo para as consignações a que estiver sujeito o servidor,
exceto a tributação de outra esfera de governo.

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 0010/2005

Dá nova redação ao art. 2º, da Lei Complementar
n. 281, de 2005.

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta: Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar
correrão por conta das dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça.Art. 1º O art. 2º, da Lei Complementar n. 281, de 20 de janeiro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 1º de julho de 2005.“Art. 2º....................................................................................................

I - o valor do benefício concedido ao aluno: SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de junho de 2005
a) para bolsas de estudo concedidas, entre o segundo semestre do

ano letivo 2005 e o final do ano letivo de 2006, não será inferior a 30% (trinta por
centro) da mensalidade respectivamente devida;

Deputado Jorginho Mello
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
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