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ATA DA 010ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2008
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 9h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Antônio Aguiar -
Cesar Souza Júnior - Dagomar Carneiro - Darci
de Matos - Décio Góes - Edson Piriquito -
Genésio Goulart - Herneus de Nadal - Jailson
Lima - Jandir Bellini - Jean Kuhlmann - Joares
Ponticelli - Jorginho Mello - José Natal - Julio
Garcia - Manoel Mota - Narcizo Parisotto -
Pedro Baldissera - Pedro Uczai - Professor
Grando - Renato Hinnig - Rogério Mendonça -
Romildo Titon.

DEPUTADO MANOEL MOTA (aparte) -
Cumprimenta o deputado Herneus de Nadal
pelos trabalhos realizados.

DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR - Sugere
um PL que estabeleça a criação de parque
metropolitano na capital.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Mostra
preocupação com a paralisação dos servi-
ços, por parte das empresas contratadas,
das câmeras de vigilância no município de
Blumenau.

DEPUTADO PROFESSOR GRANDO (aparte)
- Concorda com a reivindicação de criação
do parque metropolitano; pede apoio de
todas as bancadas na questão da
penitenciária.

DEPUTADO ROMILDO TITON (pela ordem) -
Explica a tramitação do Projeto de Lei n.
0044/2007, de autoria do deputado Kennedy
Nunes, que trata do parcelamento das multas
de trânsito.

DEPUTADO MANOEL MOTA - Critica o
deputado Joares Ponticelli pelo pronuncia-
mento; reporta-se à implantação de um posto
de pedágio em Palhoça; lê matéria sobre o
advogado Gley Sagaz.

SUMÁRIO
Breves Comunicações

DEPUTADA ODETE DE JESUS - Comemora a
publicação da Portaria n. 41, datada de 19
deste mês, que irá aquecer as vendas no
comércio e gerar novos empregos.

Partidos Políticos DEPUTADO EDISON ANDRINO - Faz referência
ao pronunciamento do deputado Joares
Ponticelli, sobre Eduardo Pinho Moreira.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Cumprimenta o
deputado Romildo Titon pelo brilhante
esclarecimento da tramitação do PL n.
0044/2007; critica o deputado Kennedy
Nunes por alegar que não conhecia o
substitutivo global ao PL n. 0044/2007.

DEPUTADO PEDRO UCZAI - Aborda a possível
greve dos professores em Santa Catarina;
defende o nome de Milton Mendes para a
Eletrosul.

DEPUTADO JAILSON LIMA - Defende o
programa Território da Cidadania,
desenvolvido pelo ministério do
Desenvolvimento Agrário; pede melhorias na
área da saúde.

DEPUTADO JANDIR BELLINI (pela ordem) -
Registra a presença do suplente de deputado,
ex-prefeito de Seara, Flávio Ragagnin.

Explicação Pessoal
DEPUTADO EDISON ANDRINO - Comenta a
gravidade do problema do transporte coletivo
na capital.

DEPUTADO PEDRO BALDISSERA - Comunica
que será realizado, em Chapecó o 1º Encontro
Sul Orgânico, que tem como objetivo levar ao
produtor alternativas de defensivos naturais
para sua produção.

DEPUTADO PROFESSOR GRANDO - Aborda a
questão da reforma tributária; comunica a
realização da reunião estadual para discussão
sobre o meio ambiente.

DEPUTADO JOSÉ NATAL (aparte) - Refere-se ao
transporte urbano da capital.
DEPUTADO PROFESSOR GRANDO -
Comunica que deu entrada a dois projetos:
o primeiro institui a loteria da natureza, o
segundo refere-se à multa por dano ambi-
ental.

DEPUTADO HERNEUS DE NADAL - Destaca a
realização de compromissos nos finais de
semana, juntamente com a equipe do governo
Luiz Henrique da Silveira.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI - Aborda o
processo que o Besc move contra o presidente
do PMDB, Eduardo Pinho Moreira, referente ao
financiamento da Trirradial.
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DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA - Faz um
relato de sua agenda do final de semana;
presta solidariedade ao deputado Renato
Hinnig.

Fui procurada no dia 15 de
setembro pelo dr. João Alfredo de Campos
Filho, da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas - FCDL -, que pediu para
que eu o ajudasse a encontrar uma portaria,
que ele não sabia onde estava, que
beneficiaria muito o estado de Santa
Catarina, o Brasil, pois aqueceria as vendas
no comércio e assim por diante. Então, nós,
eu e minha assessoria, o dr. Sandro do
Herval, o dr. Marcel Salomon, o dr. Glaicon
Hinapólito e a Gisele Ferreira, começamos a
trabalhar em cima disso e descobrimos
onde estava a portaria, inclusive apresentei
uma moção a este Poder Legislativo,
pedindo o apoio de todos os srs.
parlamentares, que foi aprovada nesta Casa
e enviada ao presidente Lula, ao vice-
presidente, que é do meu partido, José
Alencar, aos senadores, aos deputados
federais, ao ministro Guido Mantega, do
ministério da Fazenda, e assim por diante.

Então, senhores, essa deputada
hoje vem de público agradecer ao
deputado Julio Garcia, nosso magnífico
presidente deste Poder, esse grande
amigo que temos aqui na nossa Casa
Legislativa, que tem nos dado apoio nos
nossos projetos. Quero agradecer às
deputadas Ana Paula Lima e Ada De Luca
e a todos os srs. deputados que
aprovaram a nossa moção, que nos
deram força para conseguirmos
desvendar esse mistério, achar essa
portaria que estava escondida e que,
diga-se de passagem, vai ajudar muito o
meu querido estado de Santa Catarina,
aquecendo as vendas no comércio e
gerando mais empregos.

DEPUTADO SERAFIM VENZON - Mostra
resultados positivos referentes ao fim da
CPMF.
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA (aparte) -
Registra a presença do ex-prefeito de
Ituporanga.
DEPUTADO DÉCIO GÓES - Faz críticas à
Oposição por ação judicial contra um programa
do governo Lula que prevê a melhoria da vida
dos brasileiros.
DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Comenta
que com o fim da CPMF a arrecadação
aumentou 20% no país; chama a atenção
para a questão da reforma tributária. Assim, estamos ajudando o

nosso Brasil, e é esse o nosso papel
neste Parlamento. Hoje é um dia de eu,
todo o meu gabinete e minha assessoria
comemorarmos mais um projeto vencido.
Isso é muito bom, e devemos agradecer a
Deus em primeiro lugar, pois é Ele que
nos abre as portas e dá-nos condições de
resolver esses projetos que, muitas
vezes, são difíceis de serem resolvidos.
Mas quando colocamos Deus em primeiro
lugar, Ele nos dá saúde, vigor, sabedoria,
inspiração, para que possamos resolver e
ajudar as pessoas.

DEPUTADO PROFESSOR GRANDO (aparte)
- Registra que com a Emenda n. 29
haverá melhora na questão da política da
saúde.

Desde o mês de setembro esta-
mos trabalhando nisso. Estive em Brasília,
usamos toda a influência do nosso partido
porque, graças a Deus, temos a vice-
Presidência, deputado Décio Góes, e traba-
lhamos em cima disso. Por duas vezes fiz
plantão no ministério da Fazenda, em
Brasília. E tudo aquilo que queremos, se
vamos à luta, senhores, se nos dedicamos,
se nos esmeramos e se queremos resolver
com dedicação, acontece.

DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -
Aborda que as alíquotas hoje aplicadas
foram aprovadas no governo anterior.
DEPUTADO MARCOS VIEIRA (pela ordem) -
Garante que o objetivo do PSDB é diminuir a
carga tributária e dar um atendimento mais
igualitário às sociedades catarinense e
brasileira.
DEPUTADO EDSON PIRIQUITO - Mostra
preocupação com as ações do governo
federal e estadual, em razão do ano
eleitoral.

Ontem, após muitos telefonemas
para o ministério da Fazenda, para o procu-
rador-geral, veio o fruto, a resposta. O
ministério da Fazenda, então, acaba de publi-
car no Diário Oficial da União a portaria que
beneficia o comércio, que gerará empregos e
aumento na arrecadação dos municípios em
todo o país.

Srs. deputados, ontem estivemos
no centro de eventos, juntamente com
vários srs. deputados, convidada pela RIC
Rede Record, e o deputado José Natal
também se fez presente, para participarmos
de um magnífico evento. Já trabalhei sete
anos fazendo o programa Agenda, na Rede
Record. Então, para nós é o estado que
ganha.

DEPUTADO MANOEL MOTA - Critica o
deputado Pedro Uczai no seu pronuncia-
mento e sai em defesa do governo na
questão do piso salarial do magistério.

Isso é para todo o país, para todos
os municípios e os estados. Graças a Deus
vou poder ajudar muito o meu estado de Santa
Catarina.

DEPUTADO PEDRO UCZAI (aparte) -
Registra que sua maior preocupação é com
a greve dos professores. Muito obrigada!

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

(Passa a ler.) O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Inscrito para falar em Breves
Comunicações o deputado Jailson Lima,
eminente líder da cidade de Rio do Sul, por
até dez minutos.

“A Portaria n. 41, datada de 19
deste mês, autoriza e regulamenta a distri-
buição gratuita de prêmios a título de pro-
paganda, quando efetuada mediante sorteio,
vale brinde, concurso ou modalidade
assemelhada.

Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura da ata da sessão anteri-
or. O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -

Meus cumprimentos ao presidente, depu-
tado Antônio Aguiar, e aos nobres
deputados desta Casa.

(É lida e aprovada a ata.) Ela é fruto de diligências desta
parlamentar junto ao ministério da
Fazenda e a procuradoria- geral da
Fazenda Nacional, que culminou com a
Moção n. 357/2007, apresentada em
outubro do ano passado, na Assembléia
Legislativa catarinense.”

Solicito à assessoria que
distribua o expediente aos srs.
deputados. Sr. presidente, ontem assoma-

mos à tribuna para fazer uma breve colo-
cação sobre o Programa Território da
Cidadania, desenvolvido pelo ministério
do Desenvolvimento Agrário. Um dos
programas do governo Lula que visa à
inclusão de cidadania. E retomo a palavra
hoje fazendo uma reflexão sobre esse
programa, tendo em vista que o DEM e o
PSDB entraram com uma ação, deputado
Pedro Baldissera, querendo inviabilizar R$
11,3 bilhões em recursos para municípios
de baixo IDH - Índice de Desenvolvimento
Humano.

Passaremos às Breves
Comunicações.

Inscrita para falar a sra. deputada
Odete de Jesus, a quem concedemos a palavra
por até dez minutos.

Foi aprovada por todos os srs.
deputados e desde já agradeço.

(Continua lendo.)A SRA. DEPUTADA ODETE DE
JESUS - Sr. presidente, deputado Julio
Garcia, demais integrantes da mesa,
sras. deputadas, srs. deputados,
funcionários desta Casa, amigos que nos
honram com sua audiência através da
Rádio Alesc Digital, telespectadores da
TVAL, ontem tive que me ausentar do
plenário porque fui surpreendida com uma
correspondência. O meu assessor me
chamou às pressas, com urgência, e eu
me desloquei do plenário para analisar a
correspondência que recebi do ministério
da Fazenda. Fiquei muito feliz porque,
quando somos chamados com urgência,
às vezes, pensamos que não é boa
notícia. Mas esta aqui, deputado Edson
Piriquito, deixou-me muito feliz. E voltarei
a falar sobre o conteúdo da bela
correspondência que recebi.

“O impacto da publicação é de
extrema importância para o setor em todo o
país, na avaliação do dr. João Alfredo de
Campos Filho, diretor executivo institucional da
Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas de
Santa Catarina”.

Foi ele quem disse que essa medida
trará benefícios incontestáveis. sras.
deputadas, srs. deputados, sr. presidente,
ganhamos todos.

Esse programa prevê atender no
Brasil 60 territórios, com os mais
diversos municípios. Em nenhum
momento esse programa entra com uma
ação querendo coibir o atendimento da
sociedade brasileira já excluída social e
historicamente. Em nenhum momento
esse programa fala em partido, porque o
nosso presidente tem sido republicano,
como se diz, às vezes, para o meu gosto,
até demais, tendo em vista as formas de
prioridades que assim coloca.

(Continua lendo.)
“Acabou o emperramento por

conta da burocracia que girava em torno
do processo que impedia as lojas de
realizarem suas promoções; o volume das
vendas aumentará consideravelmente. E,
em conseqüência disso, também o
mercado de trabalho deverá abrir novas
vagas de emprego”, para muitas pessoas
que estão precisando ganhar o pão nosso
de cada dia.
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(Passa a ler.) Por isso, faço aqui essa intervenção.
Inclusive, ontem assisti a uma entrevista do
governador Cássio Cunha Lima, da Paraíba,
que é do PSDB, que é um dos estados contem-
plados, falando sobre a afetividade e
admiração que tem pelo presidente Lula. E, ao
mesmo tempo, ele, que é do PSDB, diz que
não entende como um partido desses entra
com uma ação e sequer ouve os seus
dirigentes. Porque o povo da Paraíba não vai
poder ser beneficiado com esse dinheiro. O
povo mais excluído historicamente não vai
poder ter acesso a recursos para a área da
habitação, iluminação pública, estímulo à
produção industrial, porque dizem que é obra
eleitoreira.

É preciso deixar as coisas cami-
nharem, crescerem juntas, mas no momento
da colheita tem que ser feita a separação.

“No estado de Santa Catarina o
Programa inicia com o Território da Cidadania do
Médio Oeste Contestado (Chapecozinho/SC), com
uma área de 8.288,10 quilômetros quadrados, é
formado pelos municípios de Abelardo Luz, Bom
Jesus, Capinzal, Catanduvas, Coronel Martins,
Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes,
Galvão, Água Doce, Herval d´Oeste, Ibicaré,
Ipuaçu, Joaçaba, Jupiá, Lacerdópolis, Lajeado
Grande, Luzerna, Marema, Ouro, Ouro Verde,
Passos de Maia, Ponte Serrada, São Domingos,
Treze Tílias, Vargem Bonita, Vargeão, Xanxerê e
Xaxim, dos quais 88.310(34,69%) vivem na área
rural.”

Então, é exatamente neste momento
eleitoral que o eleitor e o cidadão dos diferentes
municípios de todos os estados têm que fazer a
separação. Aqueles que defendem a construção,
a aplicação, a realização de políticas públicas
voltadas para aqueles que necessitam do estado,
daqueles que são contra as políticas públicas,
porque não dá para aceitar que apenas no
segundo ano de mandato do presidente Lula, do
PT, se fale em programa eleitoral. E as outras
políticas que estão acontecendo em muitos outros
municípios, nada têm a ver? É um equívoco.

Ao invés de os agentes políticos
contribuírem e ajudarem com políticas públicas
que desenvolvam a inclusão social, nós temos
agentes políticos que trabalham ao contrário,
infelizmente. Pensam nos seus interesses e
não nos interesses do povo.

Eu pergunto o seguinte: quais
desses municípios são administrados pelo PT,
em Santa Catarina? Nenhum! E aí esses
partidos que administram a maioria dos
municípios dizem que é obra eleitoreira do
presidente Lula, sr. deputado presidente
Antônio Aguiar! São municípios que foram
enquadrados pela sua necessidade social e
pela condição de vida de seu povo. E são
exatamente esses partidos que estão querendo
proibir investimentos nessas áreas.

Na Paraíba é obra eleitoreira?
Eleitoreira foi o que fez aquele governador
em campanha, que o Supremo cassou, mas
que se mantém no governo. Essas são as
diferenças, e o nosso governo lá está
colocando os seus recursos.

Por isso, os cidadãos têm que fazer,
sim, a separação no momento da colheita. E o
momento da colheita são as eleições, porque
aí podemos fazer essa separação tão
necessária para a sociedade.

Por isso este meu desabafo, ci-
dadão catarinense, para que vocês dife-
renciem o joio do trigo, porque o trigo neste
país está sendo o governo Lula ao alimentar
milhões de brasileiros que sequer tinham
um prato de comida antes de ele assumir o
governo. E a prova disso são todos os
indicadores sociais.

Mas quero aproveitar o espaço na
manhã de hoje para trazer presente e divulgar
nesta tribuna coisas boas que acontecem na
sociedade.

Quando olharmos os estados do
nordeste, como a Bahia, no município de
Valente, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Maranhão, apenas a Bahia e o Piauí, na região
de Terezina, são administrados pelo PT. Os
demais não são. Na região norte, temos o
Acre, o Amazonas, o Amapá, Roraima,
Rondônia e Tocantins. Quantos são
administrados pelo PT? Na região sudeste,
temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo. Nenhum estado é
administrado pelo Partido dos Trabalhadores.
Nos estados do sul - Santa Catarina, Paraná e
Rio Grande do Sul - nenhum é administrado
pelo PT.

A partir de amanhã, em Chapecó,
com o esforço de várias organizações, de
várias lideranças, será realizado o 1º Encontro
Sul Orgânico, que reúne os estados do sul,
lideranças e entidades que desenvolvem a
prática da defesa, da produção orgânica de
alimentos orgânicos.

Esta semana também estivemos
visitando, deputados Antônio Aguiar e
Serafim Venzon, nós, que somos médicos, o
Hospital Florianópolis. Até vamos fazer um
convite à comissão de Saúde para visi-
tarmos aquele hospital.

Esse encontro tem como grande
objetivo levar ao produtor alternativas de
defensivos naturais para produzir e, ao mesmo
tempo, reduzir o uso de agrotóxicos nas
lavouras, principalmente na produção do
alimento que vai à mesa de todo cidadão e de
toda cidadã.

Os pacientes elogiaram a alimen-
tação, e temos que dizer isso. Agora, não
podemos, mesmo com todo o esforço do
secretário, tapar o sol com a peneira. Não dá
para admitir que num hospital público uma
cidadã com quase 70 anos fique 48 horas
numa cadeira de rodas, no corredor do
hospital, como tivemos a oportunidade de
verificar in loco. Não dá para permitir que dez
meses atrás chegava a ter três médicos de
plantão na clínica médica e hoje há apenas um
médico para fazer 12 horas de plantão. E,
como diz o médico lá, não dá nem tempo para
ir ao banheiro fazer a higiene pessoal, porque
quando sai do consultório a primeira coisa que
vêm são os xingamentos pessoais.

Esse encontro que vai acontecer,
amanhã, na cidade de Chapecó, foi organizado
por várias frentes, por várias lideranças que
vão trabalhar em cima desse tema importante.
E fazendo um levantamento das apontações
que fazem referência à produção de produtos
orgânicos nós encontramos num dos artigos
produzidos por Maria Regina Chiarinelli
algumas razões que ela evidencia e coloca a
todo cidadão e a toda cidadã para as próximas
gerações no que diz respeito ao consumo de
produtos orgânicos.

Como é que querem dizer que é
obra eleitoreira? Isso é falta de visão social
de partidos que em época de eleição
defendem a sociedade no discurso, mas na
prática, na hora de atuar e permitir que
recursos sejam investidos, entram com uma
ação para dizer que é obra eleitoreira!

Temos que deixar claro isso para
esses municípios! Pergunto o seguinte: por que
Chapecó não entrou com um processo contra o
governo federal, deputado Pedro Baldissera?
Pelo recurso de saneamento básico que vai ser
investido lá? É obra eleitoreira? Por que
Blumenau, que é administrado pelo DEM,
também não entrou com uma ação para o
governo federal não investir dinheiro lá em
saneamento? Florianópolis é administrada pelo
PMDB. Isso é obra eleitoreira também? Não!
São obras de um governo que tem prioridade
político-social neste país, mostrando que é
possível governar diferente, que é possível
melhorar a vida do povo e, principalmente,
melhorar gerando rendas, com desenvol-
vimento econômico, com obras efetivas, como
são as obras no estado de Santa Catarina.

Entre algumas razões, além de
produzir, consumir, ela coloca, em primeiro lugar,
que o cidadão melhora a qualidade de vida da sua
família, do produtor e do meio ambiente.

Nós vamos retornar a esse debate
sobre a questão da saúde e vamos passar
em todos os hospitais para ter clareza do
que está acontecendo e vamos, principal-
mente, contribuir, e não questionar, a
melhoria da saúde do estado catarinense.

Esse é um dado importante, porque
a vida, especialmente a vida dos seres
humanos, é aquilo que de mais importante
existe na face de toda a sociedade. E lutar,
trabalhar para melhorar a vida das pessoas e
das famílias dos produtores e do meio
ambiente é uma prática que deve estar
presente em todos os momentos da nossa
vida e das nossas ações.

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

Antônio Aguiar) - Com a palavra o sr. depu-
tado Pedro Baldissera, por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO
BALDISSERA - Sr. presidente, srs. deputados,
deputado Jailson Lima, fiquei muito feliz ao
trazer presente este debate sobre a questão do
programa do território, da cidadania, principal-
mente pelo fato de o PSDB ter entrado na
Justiça com uma ação. É impressionante!

Em segundo lugar ou uma segunda
razão, o cidadão produzindo ou consumindo
estará participando diretamente da melhoria das
condições do solo. Aliás, quero fazer uma
referência à questão da terra. A terra, sem dúvida
alguma, é um dos elementos mais importantes
que nós temos uma relação direta. Por isso que a
terra tem que ser tratada com carinho - o produtor,
a produtora, todos aqueles e aquelas que fazem
parte desse complexo social. A terra tem que ser
tratada com muito amor, porque é dela que
se gera a vida; é da terra que tiramos o
sustento; é da terra que nós construímos as
nossas condições de vida.

E o nosso presidente, o nosso
governo, tem sido extremamente republicano
ao ter na ponta da sua meta o cidadão
brasileiro mais excluído. E esse programa do
Território da Cidadania, no meu entendimento,
é uma obra que historicamente resgata a
sociedade civil brasileira mais excluída desde
os primórdios de Pedro Álvares Cabral, excluída
pelos outros governos que neste país
passaram.

V.Exa. falava muito bem ao fazer
referência à questão de que o cidadão tem
que ter o entendimento e fazer a separação.
Ele tem que ter exatamente essa clareza, e
entendo que a separação do joio do trigo
tem que ser feita exatamente na colheita,
como diz a própria parábola.
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Portanto, menos química, sem
dúvida alguma, a terra agradece.

No último domingo, deputado
Manoel Mota, inauguramos o equipamento
de ressonância magnética no Hospital
Regional para a população do município de
Chapecó e logo vamos ligar os 54 municí-
pios com acesso asfáltico. Já estamos
ligando, agora, municípios a distritos e a
localidades que têm um apelo forte na área
cultural e na área do turismo.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Quero cumprimentar v.exa., deputado
Herneus de Nadal, líder do governo nesta
Casa, que já foi líder anteriormente, que
está apresentando um trabalho extraordi-
nário, responsável, fazendo todos os
encaminhamentos com os partidos políticos,
tanto do governo como da Oposição.

Então, a produção e o consumo do
produto orgânico levam-nos também a esse
processo de descontaminação da nossa terra,
recuperando, ao mesmo tempo, todos os
recursos naturais, principalmente a água e o
solo. A água que, nós percebemos no dia-a-dia,
vem sendo cada vez mais contaminada e que é
preciso um olhar diferenciado, sob pena de
todo ser vivo ter um grande prejuízo
exatamente pela água estar contaminada ou
tendo ingredientes que prejudicam a sua vida e
a sua saúde.

Mas quero dizer ao nobre colega
que por esta razão e outras que o presi-
dente do PP, deputado Joares Ponticelli,
está em desespero! Dá para notar o
desespero, porque são doentes pelo poder,
e ver um governo realizando por toda Santa
Catarina com todos os prefeitos e todas as
prefeituras, pois não discrimina, um trabalho
extraordinário como...

No sábado, ainda, vamos inaugu-
rar, no município de Palmitos, parte da
ligação que faz com que cheguemos pela via
asfáltica até o balneário de Ilha Redonda,
um dos mais famosos da região, onde a
água termal jorra, por conta própria, por
força da natureza, a uma temperatura de 30
e poucos graus.

Portanto, alguns elementos são
importantes e que esse encontro possa ajudar
nesse processo de conscientização da nossa
sociedade.

Muito obrigado! Então, esse é o trabalho que nós
fazemos no final de semana, deputado
Manoel Mota. A agenda do governador Luiz
Henrique da Silveira é extremamente
carregada, cheia de obras, cheia de
realizações, pois ele mantém contato direto
com a população.

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE
NADAL - Deputado Manoel Mota, se me
permite, Santa Catarina vai ser o estado
brasileiro que terá todos os municípios
ligados por acesso asfáltico num curto
espaço de tempo. Dos 54 municípios que
não tinham acesso, todos vão estar ligados
e vamos ser um destaque também aqui na
América do Sul. É um estado pujante.

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

Antônio Aguiar) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, o eminente deputado Herneus
de Nadal, por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE NADAL
- Sr. presidente, sra. deputada e srs. deputados,
como todos os finais de semana, este não será
diferente. Vamos empreender, junto com o
governador Luiz Henrique da Silveira, junto com o
vice-governador Leonel Pavan, com secretários
regionais, prefeitos, deputados uma agenda
extensa, uma agenda carregada, forte no extremo
oeste, que vai levar muita alegria para a nossa
população.

Esse é o nosso governador, o
governador Luiz Henrique da Silveira, que
vai, no momento em que a região atravessa
uma grande estiagem, ouvir a população, vai
tentar procurar caminhos, saída para que
possamos diminuir a dificuldade daquela
gente.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Quero dizer que não se perguntou qual era o
partido que estava administrando a pre-
feitura daquele município. O governo tem
compromisso, é responsável e por isso nos
orgulhamos de defender um governo ético,
pois quem ganha é o povo catarinense,
como está acontecendo.

Na semana passada foram
entregues, para garantir mais segurança,
inúmeras viaturas, tanto para a Polícia
Civil como para a Polícia Militar, e o ponto
alto foi a inauguração, a entrega desse
instrumento importante à Delegacia de
Proteção à Mulher, à Criança, ao
Adolescente e ao Idoso, na cidade de São
Miguel d’ Oeste.

No último domingo, srs. deputados
Dagomar Carneiro e Antônio Aguiar,
inauguramos o acesso asfáltico que liga o
município de Quilombo a Santiago do Sul, um
pequeno município que agora tem um
instrumento importante para gerar o desenvol-
vimento, o progresso para toda aquela gente
que está lá; um município longínquo que
desenvolve suas atividades.

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE
NADAL - Obrigado pelo aparte, deputado
Manoel Mota, que será inserido na nossa
modesta manifestação.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Neste final de semana vamos inaugurar
outra obra importante, que é a ligação asfáltica do
município de São Miguel d’Oeste ao município de
Bandeirantes, mais um dos 54 municípios que
não tinha esse benefício e que vai receber agora a
ligação, a rodovia asfáltica que representa a
ligação não só com a cidade pólo, que é São
Miguel d’Oeste, como representa a ligação com o
desenvolvimento, representam expectativas,
oportunidades para toda aquela gente que vive
e trabalha naquela região, promovendo, desta
forma, a integração social, econômica, cultural
com os demais municípios. Por isso é uma
obra importante.

Então, são iniciativas em todas as
partes do nosso estado, em todas as
regiões. Mas também, srs. deputados, va-
mos, juntos com a comunidade de Iporã do
Oeste, próximo a São Miguel d’Oeste,
entregar as instalações melhoradas com
muito esmero, com muito cuidado, porque o
cidadão precisa de segurança pública, pre-
cisa das instalações da Polícia Rodoviária
Estadual daquela região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Jean Kuhlmann,
por dez minutos.

O SR. DEPUTADO JEAN
KUHLMANN - Sr. presidente, srs. parlamen-
tares e toda a comunidade que nos acom-
panha neste instante, quero dar um fraterno
abraço e os parabéns ao jornal A Voz da
Razão, que no próximo dia 3 de março
completa os seus 20 anos de circulação em
Blumenau e região, mostrando os fatos, a
verdade, com sua forma de divulgar as
notícias para a comunidade daquela região.
Por isso gostaria de parabenizar o nosso
amigo Airton Floriani que há 20 anos vem
conduzindo aquele jornal com esforço e
muita luta, mostrando que, independente se
sua tiragem é de três, cinco, dez ou 200 mil
exemplares por dia, o importante é mostrar
a verdade, o fato, a notícia.

Enfim, são obras importantes, mas
na semana que vem vamos retornar, vamos
para a Regional de Itapiranga entregar uma
escola pública com piscina olímpica para as
crianças daquela região, para que elas
possam ter um melhor aproveitamento na
área educacional.

Mas também não descuidamos da
área da educação. Lá no município de
Guaraciaba, município onde atua o nosso
destacado colega deputado Pedro Baldissera, a
quem devotamos um profundo respeito, vamos
também inaugurar um ginásio de esportes na
Escola de Educação Básica Sara Castelhano
Kleinkauf, que é esperado há um, dois, três,
quatro, cinco anos e que vai levar mais
qualidade no ensino aos alunos que estão
naquele educandário.

Vamos também inaugurar, em
Itapiranga, o acesso a mais uma agroin-
dústria, ao Grupo Mabella, que exporta o
produto gerado pelo trabalho do nosso
produtor no interior, lá no campo, que agora
tem acesso asfaltado que lhe permite
exportar os seus produtos. Mabella é um
grande grupo que abate mais de seis mil
suínos/dia nas instalações, nas plantas
industriais que há naquela região e em
outras regiões do país.

Quero também aproveitar esse
momento para comemorar junto com a
comunidade de Blumenau, especifica-
mente a região norte daquela cidade,
porque hoje o prefeito João Paulo
Kleinübing teve a oportunidade de assinar
uma ordem de serviço no valor de R$
2.442.321,10, em convênio com o
Badesc para iniciar e concretizar o tão
sonhado Binário da Rua Paris com a Rua
2 de Setembro, uma obra extremamente
importante para desafogar o trânsito da
região norte. E aí eu quero ressaltar o
quanto é importante a união dos partidos
políticos, o quanto é importante a
conjunção de esforços para uma cidade.

Além disso, vamos inaugurar um
posto de saúde, no bairro Agostini, na
cidade de São Miguel d’Oeste, onde está
sendo construído, deputado Manoel Mota, o
Hospital Regional do extremo oeste, uma
obra destacada, uma obra importante, uma
obra que com certeza vai salvar muitas e
muitas vidas e vai evitar esse processo que é
denunciado há tanto tempo, mas que só agora
medidas concretas estão sendo tomadas para
evitar que esse processo tão penalizante, que é
o da “ambulancioterapia”, possa diminuir e aos
poucos possa cessar.

Por isso, deputado, estou feliz,
estou realizado, estou exultante, trabalha-
mos todos os finais de semana, mas
comemoramos também conquistas
importantes.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE
NADAL - Pois não!
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E com certeza, não poderia deixar
de utilizar esta tribuna para parabenizar o
prefeito João Paulo Kleinübing, o presidente
do Badesc, Dalírio Beber e a União dos
Partidos Políticos que estão olhando a
cidade, e não o processo eleitoral apenas
ou o processo político.

Agora recebi cópia de um comu-
nicado da empresa sobre a paralisação dos
serviços a partir do dia 1º de março. Eu espero
que o secretário Ronaldo Benedet olhe isso
com mais carinho, com mais atenção. Não é
possível que esses serviços sejam paralisados.

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

Antônio Aguiar) - Passaremos ao horário
reservado aos Partidos Políticos. Hoje,
quinta-feira, os primeiros minutos são
destinados ao PSDB.Estou aqui utilizando a tribuna,

porque eu já pedi, já implorei para que o grupo
gestor analisasse, para que todo mundo
verificasse essa situação, e como morador,
como cidadão de Blumenau, não vou admitir e
não posso aceitar que aquele município fique
sem esse serviço. Ora, a câmera vai continuar
funcionando, srs. deputados, mas se ela
estragar, quem irá fazer a manutenção? Daí o
que adianta ter essa câmera fazendo a
vigilância do serviço? E por que o secretário
Ronaldo Benedet não deu o retorno até hoje? E
por que, sabendo disso desde o dia 9 de janei-
ro, e o grupo gestor também sabendo disso,
desde aquela data, até hoje não deram uma
resposta?

Quero dizer também que ontem
tive a oportunidade, deputado Antônio
Aguiar, v.exa. que é médico, de participar de
uma comemoração especial. Foi come-
morado ontem os 50 anos de serviços
prestados pelo dr. Walmor Erwin Belz ao
Hospital Santa Isabel. Um médico dedicar
não só a sua profissão, mas a vida à sua
cidade e ao hospital que tem como coração,
com certeza merece a nossa homenagem, e
homenageamos não só ele, mas também o
sr. Oswaldo que está lá há 50 anos como
responsável pela manutenção, pelo trabalho
de zeladoria daquela entidade.

O Sr. Deputado Romildo Titon -
Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente,
para uma questão de ordem. Antes de
adentrar ao horário dos Partidos Políticos,
gostaria de dar uma explicação em relação à
grande polêmica que foi criada no dia de
ontem a respeito da aprovação do projeto de
lei aqui por esta Casa.

Peço que v.exa. me conceda esse
espaço porque foi requerido, no dia de
ontem, regimentalmente, pelo deputado
Kennedy Nunes, que a Mesa se pronunci-
asse sobre isso. E como presidente da
comissão de Constituição e Justiça, eu me
vi na obrigação de prestar os esclareci-
mentos necessários.

Por isso quero parabenizar essas
duas pessoas maravilhosas que são exem-
plos. Um cidadão humilde trabalhando na
manutenção do hospital durante 50 anos e
um médico dedicando a sua profissão, a
sua vida, com o apoio da sua família, à
comunidade blumenauense e àquele hospi-
tal, com certeza merecem a nossa home-
nagem e a nossa indicação.

Por que isso? Por que a empresa
tem que mandar um comunicado dizendo
que terá que paralisar os serviços? Vamos
resolver! Não importa a empresa que será
contratada, não importa quem irá prestar o
serviço. Agora, o importante é que o cidadão
que precisa ter assegurada a sua
segurança, a sua atenção, tenha o serviço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Com a palavra, pela ordem,
para uma questão de ordem, o sr. deputado
Romildo Titon.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON
- Antes, porém, sr. presidente, quero
cumprimentar os professores e alunos da
querida cidade de Ibiam, que estão-nos vi-
sitando. Trata-se de um município que se
destaca no cenário catarinense. Foi apro-
vada a sua emancipação aqui nesta Casa e,
graças a Deus, está num ritmo de cresci-
mento.

Quero aproveitar e dizer à comu-
nidade e aos srs. parlamentares que o go-
vernador, deputado Manoel Mota, autorizou
esta semana a realização de um convênio
com o hospital Santa Isabel, em Blumenau,
no valor de R$ 1,980 milhão para investi-
mentos naquele hospital. Até parece que foi
um presente para o dr. Walmor e para o sr.
Oswaldo que completaram 50 anos de
serviço na instituição.

Aquela câmera, deputado Manoel
Mota, quando estiver funcionando, se de
repente vier a estragar, que alguém possa
consertar, não importa qual empresa, mas
tem que haver um serviço de manutenção
adequado. Afinal, o contrato de outra cidade
já foi assinado, por que o de Blumenau o
secretário Ronaldo Benedet não assinou
ainda? O grupo gestor, no dia 29 de janeiro,
dizia que eles não haviam autorizado a
assinatura. Se fosse um contrato de grande
vulto, de grande valor, mas não!

Vejo que estão presentes aqui o
prefeito em exercício de Tangará e os vere-
adores, e, da mesma forma, deixo-lhes
também a minha saudação!

Isso mostra a sensibilidade do
governador Luiz Henrique e a sua preocu-
pação com a saúde, levando recursos para
o hospital de Gaspar, para o hospital Santo
Antônio, e para o Santa Isabel, no valor de
R$ 1,980 milhão. Agora será estabelecido
um cronograma para a liberação desse
recurso, mas é importante a autorização do
grupo gestor e a do governador do estado.

Sr. presidente, ontem assistimos
aqui, e foi transmitida pela TVAL, a uma
polêmica muito grande que se criou entre os
deputados Kennedy Nunes e Marcos Viera,
sendo que envolveram também o meu nome
por eu ter sido presidente da comissão e
assinado a redação final.

Tenho certeza absoluta, srs.
parlamentares, de que o valor pequeno
desse contrato não representa a importância
do serviço para o município de Blumenau,
para o cidadão que quer andar no centro da
cidade, sabendo que tem uma câmera de
vigilância que está funcionando, e que se
estragar haverá alguém que em uma hora irá
consertar, e não deixará o cidadão à deriva,
não deixará o cidadão em risco. Ela tem que
funcionar. E ainda mais, a compra de vários
equipamentos desse sistema foi feita pelo
Fundo Municipal de Segurança Pública.

Quero explicar aqui a tramitação
desse projeto para que os srs. deputados
entendam. O Projeto de Lei n. 0044/2007,
de autoria do deputado Kennedy Nunes,
começou a sua tramitação aqui em
7/3/2007. Foi para a nossa comissão de
Justiça e designei como relator o deputado
Marcos Vieira. O deputado Pedro Uczai deu
o seu voto pela admissibilidade. Houve um
pedido de vista pelo deputado Marcos
Vieira, que deu o seu voto pelo arquiva-
mento, e foi arquivado.

Infelizmente quero aqui trazer um
assunto que, com certeza, é algo que não
gosto de falar muito. O governador vem
ajudando muito Blumenau, mas quero trazer
aqui um documento que recebi nesta última
semana, sobre uma situação das câmeras de
vigilância daquele município e quero pedir o
apoio dos deputados do PMDB para que
possamos intervir junto ao secretário de
Segurança Pública, porque este documento diz
o seguinte:

Então, espero que o secretário Ronaldo
Benedet, meu amigo e companheiro, não precise
levar novamente um puxão de orelhas, como
recebeu do governador numa reunião em
Blumenau, quando sua excelência teve que,
pessoalmente, pedir-lhe para aumentar a
quantidade de efetivos para o município.

Regimentalmente, o deputado
Kennedy Nunes fez uma solicitação ao
Plenário para que fosse revista a posição da
comissão de Constituição e Justiça. Ela foi
atendida e a matéria voltou novamente à
comissão. Começou-se a sua tramitação,
designamos novos relatores. Foi para a
comissão de Finanças e lá houve voto con-
trário, outros pediram vista, houve votos
favoráveis, enfim, houve uma emenda
substitutiva por parte da deputada Odete de
Jesus, que foi aprovada por aquela
comissão. Voltou à comissão de
Constituição e Justiça e eu designei
novamente o deputado Marcos Vieira para
que fizesse a relatoria, tendo em vista que a
comissão de Finanças havia aprovado um
substitutivo da deputada Odete de Jesus.

(Passa a ler.)
“A paralisação dos serviços por

parte das empresas contratadas, além de
comprometer direta e/ou indiretamente as
atividades constitucionais de Polícia
Ostensiva podem gerar reflexos negativos à
imagem da administração estadual.”

Assim, espero que o governador não
tenha que, de novo, ir a Blumenau para
resolver o problema, porque a atenção do
governador com a cidade, deputado Manoel
Mota, com certeza, é extremamente
incomparável com outros governadores de
outros tempos. Mostro aqui o convênios do
Hospital Santa Isabel, no valor de R$ 1,980
milhão; o governador foi lá, comprometeu-se,
mostrou o que vai fazer na área da segurança.
O governador tem um carinho muito grande.
Portanto, espero que o secretário, de novo, não
tenha que receber um puxão de orelhas do
governador para poder atender a cidade de
Blumenau.

Eu estou falando de um contrato de
manutenção das câmeras de vigilância que faz
o monitoramento na cidade de Blumenau. Não
é a suspensão do serviço de vigilância, mas o
contrato de manutenção das câmeras.

E aqui tenho um documento
assinado pelo comandante-geral, Eliézio
Rodrigues, datado de 9 de janeiro de 2008,
deputado Manoel Mota, pedindo para que
isso não acontecesse.
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O deputado Marcos Vieira fez vários
pedidos de diligência, que foram atendidos, e
posteriormente emitiu um novo parecer com
outra emenda substitutiva. Essa emenda
substitutiva foi aprovada pela comissão de
Constituição e Justiça, por maioria de votos. E
posteriormente foi para a comissão de Serviço
Público, sendo referendada por aquela
comissão. Tendo em vista que foi votada na
comissão de Constituição e Justiça no
finalzinho do ano, esse projeto só veio a
plenário em fevereiro de 2008. Não tramitou
aqui nesta Casa, no plenário, em 2007.

Muito obrigado! O projeto foi aprovado na comissão
de Constituição e Justiça, o meu substitutivo
global, botando amarras no projeto e
colocando que a vigência do projeto seria a
partir de 1º de janeiro de 2008. Está aqui o
meu relatório e voto; está aqui o substitutivo
global com o carimbo de que foi aprovado em
primeiro e segundo turnos ipsis litteris como
está no processo. Qual foi a data do meu
parecer? Foi em dezembro do ano passado.
Qual é a vigência da lei? É 1º de janeiro de
2008.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Estão aí as explicações do
presidente da comissão de Justiça, deputado
Romildo Titon, com relação ao projeto.

Concedo a palavra ao nobre líder
deputado Marcos Vieira, por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Sr. presidente e srs. deputados, quero
cumprimentar o deputado Romildo Titon pelo
brilhante esclarecimento que acaba de prestar
por uma questão de ordem. E a palavra
“ordem” dita pelo deputado Romildo Titon diz
assim: infelizmente, alguns deputados não
folhearam o projeto. Se tivessem manuseado
todo o processo, da primeira até a última
folha, o deputado Kennedy Nunes não seria
grosseiro, como foi ontem; não seria mal-
educado, como foi ontem; não teria
pronunciado palavras ofensivas, como
pronunciou ontem, como matreiro, 171 e
outras palavras; não teria dito que não foi
procurado para tratar do assunto; não teria
dito nada, nada disso! Bastava folhear o
processo página por página. Eu não tenho
preguiça de estudar nem de ler os pareceres,
os relatórios e os votos. Eu não tenho
preguiça! E vou explicar aqui!

Agora, alegar que não conhecia o
substitutivo... Tenha a santa paciência! O
deputado Kennedy Nunes é membro da comissão
de Segurança Pública, e o projeto tramitou por lá.
Deputado Romildo Titon, v.exa. não citou que o
projeto também tramitou na comissão de
Segurança Pública. Lá o relator foi o deputado
Sargento Amauri Soares, que deu o seguinte voto:

Com isso, como presidente da
comissão de Justiça e sendo que emiti a
redação final, fui alertado pela assessoria
competente da Casa - e quero dizer aqui que
temos uma das melhores assessorias do
estado de Santa Catarina nesta Casa - que
havia algumas correções que deveriam ser
feitas na emenda substitutiva do deputado
Marcos Vieira. E assim eu fiz, conforme a
técnica legislativa exige, as correções que
deveriam ser feitas.

(Passa a ler.)
“[...]
IV - Relatório:
Depois de exaustivas discussões

na Comissão de Constituição e Justiça e na
Comissão de Finanças e Tributação, a ma-
téria recebeu parecer pela sua admissibi-
lidade e pela sua aprovação, nos termos do
parecer apresentado pelo Exmo. Sr. Dep.
Marcos Vieira.

Então, foram feitas as seguintes
modificações, sr. presidente: havia um pequeno
engano por parte do deputado Marcos Vieira, que,
ao enumerar os artigos, esqueceu de enumerar o
art. 7º, pulou do art. 6º para o art. 8º, e fizemos
essa correção. No parágrafo único do art. 10, onde
se lê: “ingresso do contribuinte ao programa”, nós
retificamos e colocamos “ingresso do contribuinte
ao benefício”.

O deputado Kennedy Nunes fez um
projeto muito amplo, repito, amplo, que
estimulava o não-pagamento das multas. O
projeto diz: Em razão do exposto, entendo que

esta Comissão de Segurança Pública deve
recomendar ao Plenário da Assembléia
Legislativa a aprovação da matéria tal como
nos foi submetida.[...]”[sic] A assinatura é
do deputado Sargento Amauri Soares.

(Passa a ler.)
“Art. 1º - Fica instituído o parce-

lamento do pagamento das multas de trânsito
lavradas nas estradas e logradouros públicos
sob jurisdição estadual em todo Estado de
Santa Catarina.

E outro fator importante, e passou
aqui a ser a grande polêmica, foi que pela
legislação, quando se trata de tributos, toda
modificação que deve ser feita entra em vigor
no próximo ano. Apesar de a tramitação do
projeto nas comissões ter ocorrido em 2007, o
Plenário só votou em 2008. Então, cabia a
mim, como presidente da comissão de Justiça,
na redação final, modificar o artigo da emenda
substitutiva do deputado Marcos Vieira.
Portanto, quando dizia que passava a vigorar a
partir de janeiro de 2008, eu coloquei janeiro
de 2009 porque ela tinha sido aprovada aqui
em fevereiro de 2008.

Srs. deputados, sabem quem faz
parte, dentre outros deputados, da comissão
de Segurança Pública? Os srs. deputados
sabem quem estava presente na comissão de
Segurança Pública no dia de votação do
relatório do deputado Joares Ponticelli? Sabem
quem assinou a folha de votação para votar o
parecer do deputado Sargento Amauri Soares
recomendando a aprovação do meu
substitutivo global? Foi exatamente o deputado
Kennedy Nunes! O deputado Kennedy Nunes
estava lá na reunião da comissão! Não sou eu
quem estou dizendo. Está aqui na folha de
votação da comissão de Segurança Pública a
assinatura do deputado Kennedy Nunes. Está
aqui! Não pode alegar desconhecimento! O
deputado Kennedy Nunes sabia de tudo! Sabia
do aperfeiçoamento! Não é um jogo de faz de
conta! Ele é membro da comissão, tem que se
esforçar para saber!

Art. 2º - O infrator, uma vez vencidas
todas as possibilidades de recursos, poderá
optar pelo pagamento da multa em parcela
única ou em até 3(três) parcelas mensais, sem
acréscimo.”[...][sic]

Então, atinge quem já tem multa
vencida e quem ainda vai praticar as multas.
Estimula o mau pagador!

O projeto, inicialmente, como disse o
deputado Romildo Titon, foi rejeitado na CCJ;
houve recurso extraordinário em plenário; o projeto
depois seguiu para a tramitação em outras
comissões, onde recebeu voto pela rejeição na
comissão de Finanças, mais emendas e
substitutivo global em outras comissões.

Esse é um procedimento normal de
todos os presidentes das comissões de
Constituição e Justiça, aos quais cabe retificar,
pela boa técnica legislativa, todas as mudanças
necessárias na hora de se fazer a redação final.
Por isso já se diz tudo: redação final para corrigir os
erros e colocar dentro da técnica legislativa que o
Regimento e as leis obrigam que sejam feitos.

Em razão disso, o Regimento Interno
desta Casa diz que um projeto que sofrer emenda
em outras comissões, voltará para a comissão de
Constituição e Justiça. Está aqui na folha!

Depois de toda essa tramitação, da
volta do processo para a CCJ, o deputado
Romildo Titon voltou a me designar relator.
Lendo todos os votos e pareceres, eu
apresentei um novo relatório e voto com o
substitutivo global, porque entendia que a
matéria era realmente meritória, necessária de
ser feita, mas colocando alguns obstáculos
porque o projeto original era amplo.

O meu substitutivo global foi apro-
vado, depois, por todas as comissões, sem
exceção. O substitutivo global, também apro-
vado pelo deputado Kennedy Nunes na
comissão de Segurança Pública, veio a
plenário e foi aprovado ipsis litteris em
primeiro e segundo turnos. Sabem com o
voto de quem? Do deputado Kennedy
Nunes, que estava em plenário e festejou a
aprovação do meu substitutivo.

Feitos esses esclarecimentos, sr.
presidente, o debate de ontem ocorreu aqui
porque alguns parlamentares não folhearam o
processo. Se o tivessem folheado, certamente
não teria acontecido o bate-boca que aqui
ocorreu e teria sido esclarecido de imediato
que nada foi feito de errado. Ninguém agiu de
má-fé, acredito que nem o deputado Marcos
Vieira, que foi aqui acusado pelo deputado
Kennedy Nunes. E o deputado Kennedy Nunes
talvez não tenha entendido toda a tramitação
do projeto, e criou-se essa polêmica.

Então, em 4 de fevereiro de 2007 voltei
a relatar o projeto na CCJ. Desta vez, em razão de
manifestação dos srs. deputados, apresentei um
substitutivo global aperfeiçoando o projeto.

E no meu substitutivo apresentado,
e que foi aprovado em primeiro e segundo
turnos, estava lá:

O deputado Kennedy Nunes disse
ontem muitas inverdades. E pena que ele não
esteja aqui neste plenário para me escutar.
Deputado, se v.exa. estiver me assistindo, quero
dizer que é competência de cada um dos srs.
deputados, inclusive sua: dar parecer contrário
quando for membro de comissão nesta Casa; dar
parecer modificando o projeto; dar parecer
favorável. Deputado Kennedy Nunes, eu não
me submeto àquilo que v.exa. disse ontem
aqui no plenário. As mesmas prerrogativas
que o senhor tem, eu tenho. Está aqui no
Regimento Interno!

Eu faço a justificativa, sr. presidente,
porque no dia de ontem, quando se acirraram
os ânimos aqui, acabaram mostrando uma
assinatura que era minha, e para aqueles
telespectadores ficou a impressão de que
talvez eu tivesse modificado o projeto de
alguém. Não! Eu agi como presidente da
comissão de Justiça, já que me cabe fazer a
redação final de qualquer projeto que tramite
nesta Casa.

(Passa a ler.)
[...]
“Art. 13 - Esta lei entra em vigor

em 01 de janeiro de 2008.”[sic]
Só que a tramitação de todo o

processo ocorreu em 2007, mas veio a
plenário em 2008. O deputado Romildo
Titon já esclareceu os fatos: que em razão
de ser matéria tributária, a vigência tem que
ter o ano seguinte.
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A assessoria da Mesa Diretora - e
aqui quero também corroborar com as palavras
do deputado Romildo Titon de que esta Casa
tem excelentes funcionários - esclareceu os
fatos. Está aqui o documento assinado por
José Alberto Braunsperger e Maria da Graça
Marques, dizendo que havia necessidade de se
mudar a data da vigência. O deputado Romildo
Titon, como membro da comissão, o fez, a
minha assessoria foi consultada e foi feito
porque é regimental.

Então, o PPS tem essa característica,
até porque rompemos com o governo estando
no governo e hoje a maioria dos partidos
querem compor o governo. Nós, não! Saímos,
porque as reformas não avançaram e também
pela questão da transparência do governo, bem
antes do mensalão e de todas as denúncias
que ocorreram.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sr. presidente, sras.
deputadas, srs. deputados, catarinenses
que nos acompanham através da TVAL,
ouvintes da Rádio Digital Alesc, catarinenses
que participam da nossa sessão,
estudantes e demais cidadãos que aqui
estão, quero saudar mais uma vez o
deputado Flávio Ragagnin que, a partir de
terça-feira, dividirá o espaço conosco neste
plenário, no rodízio, deputado Jandir Bellini,
que a nossa bancada e o nosso partido
decidiram realizar para fortalecer a
democracia, dando oportunidade a todos
aqueles que participaram do processo
eleitoral e que nos ajudaram a chegar aqui,
porque ninguém de nós, nenhum dos 40,
conseguiu atingir o coeficiente eleitoral para
ser o dono do mandato.

Então, o PPS reafirma seu posi-
cionamento de esquerda, democrático e
independente, mostrando que é possível
construir esperanças para mudar o país, na
questão da reforma tributária.

Então, senhores e senhoras, esse
é o esclarecimento que quero prestar acerca
de toda essa polêmica. E peço, gentilmente,
deputado Kennedy Nunes, que, na próxima
vez, leia o processo.

(Passa a ler.)
“Uma urgente redistribuição de

receitas entre estados e municípios. Esse é
o principal item defendido pelo líder do PPS,
na Câmara, pelo deputado Fernando Coruja,
para constar numa reforma tributária ampla
e justa para os três entes da federação.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Jandir Bellini - Pela

ordem, sr. presidente. Portanto, o mandato na tese agora
vigente da fidelidade partidária que tanto
defendemos, pertence aos partidos e
precisamos compartilhá-lo com cada um que
nos ajudou a chegar aqui, deputado Edson
Piriquito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Jandir Bellini.

A defesa é feita justamente na
semana em que o governo federal se prepara
para enviar ao Congresso projeto que,
conforme linhas gerais apresentadas à
Oposição, não deve alterar o pacto federativo.

O SR. DEPUTADO JANDIR BELLINI -
Sr. presidente e srs. deputados, quero apenas
registrar a presença nesta Casa do suplente de
deputado - e a partir do dia 1º de março
deputado - que integrará a bancada do PP
nesta Casa, o ex-prefeito de Seara Flávio
Ragagnin. E com a minha licença de 60 dias
para tratar de assuntos pessoais, vamos ter o
prazer de tê-lo aqui fazendo um belo trabalho
nesta Casa, com certeza.

Apesar de concordar com uma das
mudanças sugeridas pelo executivo, a
unificação das alíquotas do ICMS, que passaria
a ser chamada IVA - Imposto Sobre Valor
Agregado, Coruja diz que é preciso avançar e
fazer justiça com as prefeituras e governos
estaduais. ‘O governo federal precisa deixar de
ser o grande concentrador de riquezas. As
riquezas, os tributos precisam ir para a ponta
da linha, acrescentou”.

Por isso a nossa bancada inicia
agora o processo e o deputado Jandir Bellini
é o primeiro a participar desse gesto de
desprendimento, porque é evidente que sair
com uma licença para tratar de interesses
particulares, sem nenhuma remuneração,
implica em conseqüências. Nós não temos
estrutura de governo, de apoio, mas vamos
fazer isso em reconhecimento àqueles que
nos ajudaram a chegar aqui. E é claro que
com isso vamos estimular novas
candidaturas no futuro e fortalecer o partido,
mas também dando uma orientação aos
nossos partidos lá nas bases, em cada
município, para que procedam da mesma
forma com aqueles que forem candidatos a
vereador e a vereadora nessa eleição.
Desde já o partido assume esse compro-
misso para com os que chegarem e que
possam ao longo do mandato compartilhar
com suplentes um espaço para exercerem o
seu mandato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Esta Presidência, deseja uma
boa estada ao ex-prefeito de Seara, sr. Marcos
e que ele sinta-se à vontade entre nós.

Realmente esse modelo econômico
é concentrador e o que me assusta, me
espanta, é que eu nunca vi os banqueiros que
são parasitários do desenvolvimento capitalista
financeiro rindo à toa como no atual governo.
Alguma coisa está errada! Os banqueiros estão
se locupletando, fazendo a festa nesse modelo
econômico que aí está. Precisamos
desconcentrar, realmente.

Gostaríamos também de registrar a
presença do vereador e professor Fernando,
do município de Mafra, que se encontra
presente na nossa Casa. Seja bem-vindo a
esta Casa Legislativa e sinta-se à vontade
professor.

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

(Continua lendo.)
“O líder do PPS afirmou ainda que

o país precisa de um sistema tributário mais
simplificado, além de diminuir a carga sobre
o setor produtivo. Mas, tem dúvidas se o
Palácio do Planalto irá mobilizar sua base no
Congresso para avançar tal resultado. `Não
queremos que seja mais uma proposta a
soçobrar por aí. Queremos discuti-la. Por
enquanto, estamos em compasso de
espera´, finalizou”.

Com a palavra o sr. deputado
Professor Grando, por até cinco minutos. Portanto, na condição de presidente

estadual do partido também quero reconhecer
o gesto praticado pelo nosso grande
companheiro, grande parlamentar, deputado
Jandir Bellini, que fez absoluta questão de ser o
primeiro, mostrando desprendimento,
companheirismo, lealdade; ele que já passou
por esta Casa, que já governou Itajaí com
maestria, com competência, durante oito anos
e que se depender da nossa torcida, tenho
certeza de quem com a maioria do povo de
Itajaí, estará novamente no comando a partir
de 1º de janeiro de 2009.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sr. presidente, sras. deputadas,
srs. deputados, o PPS sempre tem ocupado
esta tribuna para falar na quinta-feira,
apesar do tempo ser mínimo, somente cinco
minutos, mas sempre colocando o nosso
posicionamento em nível nacional. Fizemos
assim com relação à CPMF, quando
dissemos que era possível negociar e propor
uma descentralização, ou seja, que parte da
CPMF fosse para os municípios e estados,
pois a União concentra 64% de tudo o que
arrecada, quer dizer, vai para Brasília, não
fica onde o cidadão mora, trabalha e tem o
seu relacionamento, que é o município. E
nós nos posicionamos que era possível
aprovar, se houvesse essa descentralização.
Mas, como o governo tem a maioria,
atropelou. A proposta chegou ao Senado e
não passou!

Srs. deputados, quero também
comunicar que no próximo dia 3 de março
teremos a reunião estadual, que finalizará em
maio, em nível da Conferência Nacional, para
discutir sobre o meio ambiente. Sr. presidente,
a reunião será realizada nesta Casa, com a
nossa participação, assim como da comissão
que representa nosso Parlamento.

Obrigado, deputado Jandir Bellini!
E o próximo serei eu, deputado Edson
Piriquito, no mês de maio, para tranqüilidade
de v.exa. e de mais alguns, para deixar o
governo um pouco mais tranqüilo durante
dois meses.

Hoje à tarde teremos a posse do
grande jurista, escritor, intelectual, Péricles
Prade, no Conselho Estadual de Cultura, às
15h, no CIC. É uma grande alegria para
Santa Catarina, junto com Elisabete Anderle,
sua vice, ter este homem como presidente.

O Sr. Deputado Edson Piriquito -
Sentirei saudades!

Agora nós nos manifestamos,
através do nosso líder, o catarinense e
deputado Fernando Coruja, sobre a questão
da reforma tributária. É possível, sim, ser de
esquerda, democrático e se manifestar
contra, às vezes, à política desse governo e
apresentar emendas, propondo o avanço
nas reformas que beneficiam o povo brasi-
leiro como um todo.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Não tenha dúvida, também
sentirei.

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

Antônio Aguiar) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PP.

Estará conosco o deputado Jaime
Pasqualini, do Alto Vale do Itajaí, da cidade
de Rio do Sul, grande companheiro. E assim
vamos seguir até que os outros suplentes,
com mais de dez mil votos, possam por aqui
passar.

Com a palavra o sr. deputado
Joares Ponticelli, por até dez minutos.
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Antes de entrar no assunto que
trago hoje, quero, mais uma vez, cumpri-
mentar a RIC Record. Ontem à noite eu e os
deputados Edson Piriquito, Jailson Lima,
Cesar Souza Júnior, Silvio Dreveck, Odete de
Jesus, Ada De Luca, Gelson Merísio, que
representou o presidente Julio Garcia,
participamos do lançamento. Não estou com
a lista aqui, mas foram os que compa-
receram numa grande festa de lançamento,
deputado Jandir Bellini, desse novo grupo de
comunicação RIC Record, que vai cobrir os
estados de Santa Catarina e do Paraná,
tornando-se um dos maiores grupos de
comunicação regional do Brasil. Nasceu
forte, bem estruturado. Estava presente a
direção da TV Record. Tivemos oradores
brilhantes.

O segundo assunto, deputado
Manoel Mota, que ainda envolve o seu
poderoso presidente é a questão da bomba e
da terceira prisão. O terceiro preso de ontem,
além de sobrinho do governador Eduardo Pinho
Moreira, era comissionado até ontem à noite
na secretaria do dr. Ivo Carminati. Foi
exonerado depois de decretada a prisão ontem
à noite. Foi mais um membro do governo do dr.
Luiz Henrique da Silveira preso, daqui a pouco
vai precisar de um estádio de futebol para
colocar essa gente toda. Tem mais um
membro do governo preso, comissionado até a
noite de ontem, quando foi decretada a prisão.

Eu tenho uma posição que além de
política é pessoal, pois sou frontalmente
contrário à venda de áreas públicas localizadas
em áreas densamente povoadas que não
tenham espaços públicos de lazer. Sou contra
isso, deputado Professor Grando! Eu acho que
área pública até pode ser vendida para um fim
nobre, quando ela se encontra em locais
afastados, quando tem uma destinação que
não interessa à sociedade, ou quando os
recursos auferidos podem servir melhor do que
o uso da área em si. Mas no caso do jardim
botânico, daquela área localizada no Itacorubi,
que vai ser o primeiro jardim botânico do
estado e no caso do parque metropolitano,
localizado às margens da via-expressa, sou
contra a venda, sob qualquer justificativa, isso
é uma questão pessoal.

O governador tem que dar uma
olhada na ficha dessa gente. Já tem delegado
preso, tem o Aldo Hey Neto fugido, tem aí uma
turma grande. Portanto, muita atenção sr.
governador!

Por fim, está aqui novamente uma
turma de servidores públicos. Procurou-me há
pouco o nosso ex-vereador Alcino Vieira, aqui da
capital, que está aqui ajudando a defender os
interesses dos servidores aposentados, tão
marginalizados por este governo, deputado Pedro
Uczai, pois há seis anos tiveram apenas 1% de
reajuste. E nós continuamos defendendo a
realização de uma audiência pública em cada
secretaria Regional para debater bem esse Iprev,
porque essa conta quem vai pagar é o servidor.

Só lamento, deputado Edison
Andrino, que o prefeito da capital dos cata-
rinenses tenha de novo mostrado como é
pequeno. Tão pequeno quanto a sua admi-
nistração, porque um orador ao ser cha-
mado para discursar numa platéia, recebe a
lista das autoridades para citar e da lista de
oito deputados deixa de citar quatro
deputados, dentre eles o deputado Cesar
Souza Júnior, este deputado, os deputados
Silvio Dreveck e Jailson Lima, só citando os
deputados do seu partido, inclusive dei-
xando de citar o nome da vereadora Ângela
Albino que também constava da relação. O
prefeito Dário Berger demonstrou, mais uma
vez, que é tão pequeno quanto a sua
administração. A capital dos catarinenses
não merece mais isso. E certamente em
outubro a capital dos catarinenses vai voltar
a ter orgulho da sua administração e mandar
embora quem aqui veio apenas para
envergonhar a nossa capital.

Procurado pela comunidade, temerosa
com a possibilidade novamente da venda,
apresentei nesta Casa um projeto de lei que, ao
instituir o parque, proíbe a alienação da área.

Há um grande debate a ser cons-
truído, mas aquela área andava um pouco
esquecida, deputado Professor Grando, esse
projeto andava esquecido. V.Exa., que já foi
prefeito de Florianópolis, sabe que temos ali
uma situação social gravíssima, pois as
pessoas, os jovens têm fome de
entretenimento, têm fome de esportes, têm
fome de oportunidades, e uma área ali
localizada tem que ter destinação pública,
deputado Pedro Uczai.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

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

Antônio Aguiar) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PDT.

Quero deixar claro que vários
parlamentares de muitos partidos, inclusive de
v.exa., deputado Pedro Uczai, do PT, tiveram
atuação naquela área. E quero chamar todos
para que participemos juntos. Não é bandeira
de um parlamentar, de um partido, é bandeira
de Florianópolis, de Santa Catarina, e são
esses atos pequenos, mesquinhos que
apequenam a política, que diminuem a credibi-
lidade dos políticos.

(Pausa)
Não havendo deputados do PDT

que queiram fazer uso da palavra, os pró-
ximos minutos são destinados ao PRB.

(Pausa)
Não havendo deputados do PRB

que queiram fazer uso da palavra, os pró-
ximos minutos são destinados ao DEM.

Mas outro assunto que hoje figura
nos jornais, deputado Pedro Uczai, é uma
matéria que deve ser confirmada ao longo
do dia, porque não acredito que seja
verdadeira. Dizem os colunistas hoje que no
processo, deputado Manoel Mota, que o
Besc move contra o todo-poderoso presi-
dente do PMDB, o governador de fato de
Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira - e
todos sabem que Eduardo Pinho Moreira
não pagou a conta que deve ao Besc, ainda
por ocasião do financiamento da Trirradial e
o banco está tentando cobrar essa conta do
Eduardo Pinho Moreira há muito tempo e
não consegue -, teria sido designado relator
dessa matéria o desembargador João
Henrique Blasi.

Portanto, deputado Professor
Grando, quero deixar claro que é uma bandeira
de todos nós, homens públicos deste estado,
os quais convoco para estarmos juntos nessa
luta.

Com a palavra o deputado Cesar
Souza Júnior, por até oito minutos.

O SR. DEPUTADO CESAR SOUZA
JÚNIOR - Sr. presidente, sras. deputadas, srs.
deputados, venho à tribuna para falar sobre a
questão de que mais uma área da Grande
Florianópolis pode ter uma destinação nobre.
Trata-se da área do parque metropolitano,
localizada às margens da BR-282, a nossa via-
expressa, uma região que tem uma situação
social muito difícil. A idéia inicial desse parque,
faça-se justiça, partiu da UFSC e da
Universidade do Sul de Santa Catarina, e
inclusive contou com a participação ativa do
deputado Mauro Passos, do PT, quando
vereador da capital do estado, depois como
deputado federal e também do deputado Pedro
Baldissera, que aqui se encontra, que realizou
uma audiência em relação ao parque
metropolitano, ou seja, não é idéia de uma
pessoa, de um partido político ou de um
parlamentar. Aquela região hoje concentra os
maiores índices de homicídios e de tráfico de
drogas do estado de Santa Catarina.

O Sr. Deputado Professor Grando -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO CESAR SOUZA
JÚNIOR - Pois não, ilustre deputado Professor
Grando.

O Sr. Deputado Professor Grando -
V.Exa., com magnitude e grandeza, sabe muito
bem quanto é importante esse parque da
região metropolitana de todos os municípios;
sabe da importância também de criar o jardim
botânico. E acrescentamos a essa luta que é de
todos, de forma conjunta, a questão da área da
penitenciária.Não acredito que isso seja ver-

dade! E acredito que se de fato o desem-
bargador João Henrique Blasi for designado
relator de uma matéria na qual Eduardo
Pinho Moreira quer negar a conta que deve
ao Besc, certamente ele vai se declarar
impedido, porque está na hora de Eduardo
Pinho Moreira pagar o que deve. Porque se
fosse qualquer professor, agricultor, cida-
dão, funcionário público já teriam tomado a
casa ou o carro. Agora, Eduardo Pinho
Moreira deve milhões para o Besc, desde o
tempo de Paulo Afonso, a ação está na
Justiça e não posso acreditar que o relator
dessa matéria seja o desembargador João
Henrique Blasi. Não tenho dúvida de que se
a matéria foi remetida para ele, vai-se
declarar impedido, porque naturalmente não
ficaria bem que essa matéria fosse relatada
pelo desembargador João Henrique Blasi.

Mas eu quero ser testemunha da
sua grandeza, da sua magnitude e dizer que
quando éramos presidente da Fatma nós, na
presença do governador e do deputado
federal Mauro Passos, também encami-
nhamos essa reivindicação e que o
governador é totalmente favorável.

Tenho certeza de que o deputado
Professor Grando - e eu já lhe concederei
um aparte, apenas quero colocar o tema -
também é simpático e luta pela instituição
daquele parque. Já que nós temos ali, nas
regiões de Monte Cristo, de Chico Mendes,
de Vila Aparecida, uma região hoje densa-
mente povoada, onde o tráfico de drogas
campeia e onde a insegurança é sem dúvida
a maior no estado de Santa Catarina,
principalmente pela falta de áreas públicas
de lazer e de entretenimento.

Mas v.exa. fez uma ressalva im-
portante, disse que ela acabou ficando meio
esquecida. Mas v.exa, que ouve a
população, entendeu essa reivindicação e
retomou-a, mas ela é de todos. Isso é que é
ter visão de fazer política e justamente por
isso que v.exa. tem a nossa admiração.
Agora, o mais importante é fazer acontecer
na prática. Por isso que precisamos da
ajuda de todas as bancadas, de todos os
prefeitos, enfim, de lideranças comunitárias,
para que isso possa ocorrer na prática.
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Meus parabéns e conte com o
nosso apoio total e peço a todos os depu-
tados que também trabalhemos juntos essa
questão da penitenciária.

Mas eu quero dizer que o prefeito Dário
Berger, que faz um trabalho extraordinário
atendendo o norte da ilha, o sul da ilha, a
periferia, que estava sempre abandonada, tem
que ser respeitado. O deputado Joares Ponticelli
falou da sua administração, mas ele tem que ver
primeiro a questão da Festa da Tainha, na qual
eles meteram a mão! Foram até para a Justiça.
Faltando três dias para terminarem o seu
mandato, o dinheiro do Banco Santos estava
quebrado: R$ 17 milhões dos servidores.

É necessário pelo menos que seja
respeitado o término da duplicação. Como é que
vamos implantar o posto de pedágio onde a
duplicação ainda não está pronta? Então, é
preciso que seja feita uma mobilização. Onde está
pronta a duplicação, tudo bem, mas onde não
está pronta a duplicação, não é possível o posto
de pedágio. Vamos fazer, então, uma mobilização.
É preciso que isso seja respeitado. Primeiro,
vamos implantar a estrada, para depois fazermos
o posto de pedágio. E não primeiro tirar o dinheiro
do povo para depois fazer a estrada. Mas voltarei
a falar, na semana que vem, sobre essa questão.

O SR. DEPUTADO CESAR SOUZA
JÚNIOR - Muito obrigado, deputado Professor
Grando. Tenho certeza de que será uma
bandeira de todos os partidos, de todos
nós.

A política feita de maneira
pequena, mesquinha é a política que tem
desacreditado a função pública neste país.
O que nós precisamos é ter grandeza. A vai-
dade pessoal, o apego apenas aos próprios
projetos, às próprias bandeiras, em
detrimento do bem comum, tem sido o gran-
de problema na história deste país.

Ninguém esquece isso! O deputado
Joares Ponticelli pensa que as pessoas
esquecem. É essa a administração honrada que
quer trazer para Florianópolis? Acho que essa
questão precisa ser mais discutida para sabermos
quem é que trabalha para o povo e quem é que
apenas faz festa para poder usufruir do dinheiro
público. Ele fala também de Eduardo Pinho
Moreira. Quer dizer, ele sempre tem que estar
batendo em alguma coisa.

Eu ouvi o deputado Joares Ponticelli
falando que o governo tem que arrumar algumas
cadeias para prender umas pessoas do PMDB.
Acho que ele errou a sigla, pois não se lembrou de
algumas coisas.

Vou ler agora o que está aqui no jornal:Deputado Edison Andrino, v.exa.,
que também foi prefeito da nossa
Florianópolis, um prefeito que teve uma
gestão decente, ilibada, que lutou num
momento muito mais difícil da administração
pública, que saiu da prefeitura como uma
pessoa que teve uma trajetória correta e
decente, sabe também que naquela região
de Monte Cristo estão localizadas 50% das
crianças que pedem esmola nas sinaleiras
de Florianópolis. Essa pesquisa indica que
50% das crianças de rua que estendem
suas mãos nos semáforos para pedir
alguma coisa e que estão muito próximas do
tráfico de drogas por falta de oportunidades
residem naquela região.

(Passa a ler.)
“O Ministério Público Federal (MPF)

requereu ao juiz da Vara Federal de Lages
que intime o advogado Gley Sagaz, do PP”
(esse que fez o processo contra o Luiz
Henrique da Silveira para cassar seu
mandato) “a cumprir sentença que lhe foi
imposta em maio de 2006: prestar serviços
comunitários no Hospital Infantil Joana de
Gusmão, na Capital, depois de condenado
por falsidade ideológica.”[sic]

Ele precisa conhecer melhor todo o
processo, quem é Eduardo Pinho Moreira, um
homem honrado, para depois vir criticar,
porque ele critica para depois ver o que está
acontecendo. É preciso, primeiro, esclarecer à
sociedade os R$ 2,1 bilhões da federalização
do Besc. Onde foi parar esse dinheiro? É
preciso primeiro ver isso, para depois discutir
outras questões.

Hoje, fiquei muito chocado com
essas notícias de seqüestro falso, porque isso
já aconteceu comigo, deputado Edison Andrino.
No ano passado, recebi um telefonema de uma
pessoa dizendo que a minha filha tinha sido
seqüestrada. Uma moça chorava para mim e
era como se fosse o choro e a voz da minha
filha. Cheguei a me arrepiar. Ele dizia: “Tu não
desliga o telefone, porque senão vou matar a
tua filha!” “Meu pai, eles vão me matar!” E eu
fiquei transtornado durante dez minutos.

Então, ele foi condenado a um ano
de reclusão. Ele iria para a cadeia, mas aí a
Justiça aceitou que prestasse uma hora por dia
de serviço social, e ele não foi para a cadeia.

Então, o advogado que fez o pro-
cesso querendo cassar o diploma de Luiz
Henrique da Silveira foi condenado, mas para
não parar na cadeia vai ter que prestar uma
hora por dia de serviço social no Hospital
Infantil Joana de Gusmão. É isso o que o
eminente deputado Joares Ponticelli tem que
colocar. Tem que ter cadeia mesmo. Tem que
ter cadeia para o seu chefe, Paulo Maluf, que
já esteve na cadeia como presidiário. Tem que
ter cadeia para prender alguns políticos, para
que possamos resgatar a credibilidade dos
homens de bem e honrados e não vir aqui fazer
essas críticas levianas.

Fui procurado pela comunidade
que colocou que a coisa está meio esque-
cida, que precisamos reativá-la. E convido
aqui os demais parlamentares para que
reativemos essa discussão e fundamen-
talmente iniciemos logo as obras. Esse é um assunto que está

assustando os catarinenses e os brasileiros.
Inclusive, na última semana, houve um fim
trágico em um desses golpes do falso
seqüestro, como fizeram comigo. Na sexta-
feira, dia 22 de fevereiro, em Joinville, um
empresário recebeu um telefonema de uma
pessoa dizendo que a sua filha tinha sido
seqüestrada. E uma pessoa chorava,
fazendo-se passar por ela. E aí o que é que
aconteceu? O homem teve um infarto ful-
minante e morreu na hora.

Nós sabemos que o esporte, o
lazer e a cultura são armas poderosas no
combate à violência, no combate à droga,
no combate à criminalidade.

Por isso quero aqui reafirmar essa
posição de não admitir venda de área
pública em locais que precisam de espaço,
de lazer público e convocar todos os
parlamentares para trabalharmos em
conjunto, para que essa seja uma praxe;
para que a área pública que ainda é livre
tenha uma destinação para a comunidade,
principalmente para uma comunidade tão
carente como é aquela comunidade da
região que tem pouquíssimos equipamentos
públicos, que precisa muito da ação do
estado para gerar oportunidades, para gerar
uma vida melhor para as pessoas que lá
residem.

Com muita honra, vou fazer aqui
um relato rapidamente sobre as obras rea-
lizadas em nosso estado. O governo do
estado, através do líder do governo,
deputado Herneus de Natal, veio aqui fazer
uma exposição das obras feitas no oeste de
Santa Catarina. O nosso governo esteve
anteontem em Tubarão, visitando a Escola
Básica Santo Anjo da Guarda, cujos
professores o deputado Joares Ponticelli
trouxe aqui. Inclusive, nessa escola foi
inaugurado e entregue um prédio de primeiro
mundo, no valor de R$ 1.046.000,00, para
a comunidade. Por que ele não veio elogiar
o nosso governo? Foi inaugurado, também,
ontem, o prédio da Escola Estadual Básica
João Teixeira Nunes, no valor de R$
1.686.000,00, em Tubarão, uma escola de
primeiro mundo. Por que ele não veio aqui
elogiar também?

No ano passado, fizemos um
requerimento com todos os parlamentares e
enviamos ao ministério da Justiça, pedindo
para que fosse colocada uma antena para
captar o sinal desses celulares, porque são
os presos, os bandidos das penitenciárias
do Rio de Janeiro e de São Paulo que fazem
tudo isso para poder arrancar dinheiro da
sociedade. Mas continuam acontecendo as
mesmas coisas. E esses golpes continuam
matando pessoas, como esse empresário
que morreu. Então, precisamos tomar
algumas medidas a respeito. Mas na
semana que vem, srs. deputados, quero
voltar à tribuna para discutir esta questão.

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

Antônio Aguiar) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PMDB.

Com a palavra, o deputado Manoel
Mota, por até dez minutos. Sr. presidente e srs. deputados,

quanto àquela ação para a implantação do
pedágio que todos nós fomos contra, que o
Parlamento todo foi contra, acabou sendo apro-
vada. Depois de lutarmos muito contra isso,
agora, infelizmente, vão implantar o pedágio na
BR-101. Lutamos tantos anos contra isso. O
nosso estado, inclusive, é o único que não tem
pedágio no Brasil, porque, modéstia à parte,
este parlamentar e outros lutaram muito para
que não fosse implantado. Mas agora consta
um posto de pedágio em Palhoça.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Sr. presidente, sras. deputadas e srs.
deputados, eu tenho muita matéria para
falar e não vou poder dar uma resposta
longa. Lamento que o eminente deputado
Joares Ponticelli só faça aqui as acusações
e depois desapareça.

Na semana passada, em Imbituba,
foi inaugurada uma escola com um prédio
extraordinário! Quer dizer, o governo vem
investindo como ninguém. O secretário da
Educação vem fazendo um trabalho
extraordinário. Foi também construído o
ginásio de esportes da Escola Estadual
Inspetor Eurico Rauen, de Videira, sendo
gastos R$ 2,5 milhões. É a ação de um
governo permanente que busca fazer, com o
apoio popular, um trabalho extraordinário.

Quero aqui também saudar os
alunos, a sociedade aqui presente, eis que
para nós é uma honra muito grande recebê-
los.
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Então, nunca se investiu tanto em
educação no estado de Santa Catarina,
tanto nos prédios, nas instalações físicas,
como também na educação, no preparo, na
qualificação dos professores, para que haja
educação de primeiro mundo. Até trouxemos
aqui, para registrar, a questão dos
uniformes, pois são uniformes de qualidade
que todos vão usar, do mais rico ao mais
pobre. São todos iguais.

Sr. presidente e nobres srs.
deputados, eu ainda estou inscrito para
falar, mas um dos assuntos que trago a
esta Casa, que provavelmente irei continuar
depois, diz respeito a um dos graves
problemas que afetam as grandes cidades e
as de porte médio deste país. Chama-se
transporte coletivo.

Com a palavra o nosso eminente
líder do oeste, deputado Pedro Uczai, por até
dez minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Sr.
presidente, srs. deputados, participantes
desta Assembléia neste dia de hoje,
telespectadores da TVAL e ouvintes da Rádio
Alesc Digital, assomo a esta tribuna hoje para
falar em nome do Partido dos Trabalhadores
sobre três temas. E um deles é a Educação e
a possível greve dos professores de Santa
Catarina.

O transporte coletivo, no Brasil,
hoje, e vou me ater um pouco à minha
cidade de Florianópolis, é um barril de pólvo-
ra. O nosso prefeito iria resolver rapidinho o
transporte coletivo quando disputou as
eleições. Mas não resolveu, porque não é
fácil resolver.

Enfim, Santa Catarina está sendo
administrada por um homem de bem, que é
o governador o Luiz Henrique da Silveira,
que através da secretaria da Educação faz
um trabalho fantástico.

O líder da bancada do PMDB esteve
aqui elogiando o secretário Paulo Bauer. Hoje
pela manhã, a partir, inclusive, da pressão
desta Casa, que aprovou requerimento, em
que peço ao secretário que receba os repre-
sentantes do Sinte, para que possam discutir
e que o governo do estado possa atender,
senão todas, mas parte das reivindicações dos
trabalhadores da Educação, para evitar a greve
no dia 5 de março...

Por isso, cumprimento aqui o go-
vernador e o nosso vice-governador, como
também o secretário da Educação, Paulo
Bauer, que está implantando em nosso estado
um dos maiores projetos de resgate da
educação, com um investimento nunca visto.

As prefeituras, deputado Manoel
Mota, não têm capacidade administrativa
nem financeira para resolver os problemas
do transporte coletivo, enquanto não houver
uma política nacional para isso e que isso
se envolva diretamente com o governo
federal. E não vamos demorar muito para
adotarmos essa questão dos rodízios de
placas na cidade de Florianópolis. Na cidade
de São Paulo, e todos nós sabemos,
existem dois números de placas. Existem
dias para circularem carros com determi-
nadas placas. Existe uma rotatividade para
tirar os automóveis das ruas.

Os jornais trazem a seguinte
manchete: “Audiência com Bauer pode definir
greve”. Mas como audiência com Bauer pode
definir greve? Audiência com Bauer precisa
evitar a greve! Por que já está implícito que o
Bauer não vai atender as reivindicações dos
professores? Não vai atender o mínimo dos
direitos dos trabalhadores da Educação, que é
o pior salário do Brasil? É o quarto pior salário
do Brasil, o de Santa Catarina!

Portanto, quero agradecer e deixar
o restante do meu tempo a um dos nossos
deputados, o deputado Edison Andrino, que
quer também fazer as suas colocações.

Muito obrigado, sr. presidente.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Antônio Aguiar) - Conforme entendimento
entre os deputados, com a palavra o depu-
tado Edison Andrino.

Em Florianópolis são emplacados
em torno de 12 mil veículos por ano. Numa
cidade como a nossa de Florianópolis, mais
de 70% do nosso orçamento é gasto em
função do automóvel. São viadutos, pontes,
elevados, etc. E temos que fazer, porque
cada vez se precisa mais. Não existe cidade
com topografia tão complicada como a
nossa capital, onde existe um morro no
meio - estou falando do perímetro urbano da
cidade - o mar circulando em volta, um
sistema viário da época do império, com a
prefeitura sem recursos para desapropriar,
para fazer novas ruas, para resolver o
problema do transporte coletivo, sem o
envolvimento do governo federal e sem uma
política que inclua, dentro desse contexto, o
transporte marítimo e o ferroviário.

O compromisso assumido era
incorporar o abono de R$ 100,00 ao salário - e
essa é a primeira reivindicação dos pro-
fessores -, equiparar o piso salarial com os
demais servidores públicos, vale alimentação
mensal dos professores, comparado, por
exemplo, com os professores da Udesc, plano
de saúde para os ACTs, que são professores
que não fazem concursos. Todos os anos são
contratados milhares de professores ACTs, que
é o contrato temporário, por quê? Porque não
faz concurso! Então, o governo tem que fazer
concurso público para permitir que os ACTs
tenham acesso permanente à carreira no
magistério.

O SR. DEPUTADO EDISON
ANDRINO - Sr. presidente, nobres srs.
deputados, gostaria apenas de fazer uma
referência ao pronunciamento do líder do
PP, deputado Joares Ponticelli, no que diz
respeito às afirmações feitas ao presidente
do PMDB, Eduardo Pinho Moreira.

Primeiro, quero falar com respeito
ao envolvimento ou não do jovem nesse
incidente no campo de Criciúma, porque ele
foi recolhido como se estivesse participado
desse triste e lamentável episódio no jogo
Criciúma x Havaí, sendo detido como um
dos acusados nesse triste, volto a repetir,
envolvimento com a bomba no campo do
Criciúma.

Também é preciso a regularização
da situação dos serventes, dos vigias, das
merendeiras, que é uma agonia! É uma
insegurança permanente! Qual o futuro das
merendeiras, deputado Piriquito? Não
sabem! Vão privatizar? Vão terceirizar? Vão
colocar equipamento eletrônico? E aumenta
a violência na escola! Quanto às meren-
deiras, não se resolve o problema delas, de
milhares, porque são as mais pobres, é o
ponto fraco da comunidade escolar, são as
que não conseguem se organizar num
grande sindicato. Por que não se resolve o
problema das merendeiras, dos vigias, das
serventes, que é um problema seriíssimo?
Vai e volta nesse processo de indefinição da
política do governo.

Não está definido se o jovem
participou ou não, mas mesmo que ele
tenha participado, pergunto o que tem o pre-
sidente Eduardo Moreira com isso? Numa
família, o filho, o irmão, podem se envolver
num fato lamentável, mas nem por isso o
pai ou um membro da família será o res-
ponsável. Cada um é responsável por seus
atos. Então, é uma acusação que não deve
ser feita, no sentido de se envolver o pre-
sidente do partido num episódio totalmente
desvinculado do sr. Eduardo Pinho Moreira.

O governador Luiz Henrique acerta
quando insiste na questão do metrô de
superfície. Esse é o debate que já fazíamos
quando éramos prefeito desta cidade. Na
época, o governo federal tinha dois órgãos
que auxiliavam as prefeituras de porte mé-
dio, a Empresa Brasileira de Transporte
Urbano e o Geipot. O governo Collor acabou
com essa assessoria técnica do governo
federal e hoje as prefeituras patinam no que
diz respeito ao transporte coletivo.

Aqui temos o Décio Góes, que foi
prefeito de Criciúma e sabe da dificuldade
que é hoje para resolver essa questão. As
cidades estão sendo preparadas para os
automóveis. Não há produto nenhum neste
país que você compre com tanta facilidade,
com tanta quantidade e qualidade como o
automóvel. São centenas de marcas de au-
tomóveis! Você compra agora para pagar
daqui a dois anos, e isso vai inviabilizar as
cidades, se não houver uma política que
envolva o governo federal, o governo esta-
dual e as prefeituras de cada cidade.

Com respeito à Trirradial, quero
dizer que é uma empresa que o deputado
Eduardo Moreira fazia parte. E não era
somente ele que fazia parte, pois também o
ex-prefeito de Florianópolis, um ex-deputado
federal, uma das figuras mais ilustres desta
cidade, um dos secretários, se não me
engano, do ex-prefeito Esperidião Amin e da
ex-prefeita Angela Amin, um desses dois
secretários da prefeitura municipal de
Florianópolis também era sócio da Trirradial.
E provavelmente estão tentando cobrar dele.

Por isso, o governo que decide se
vai ter ou não a greve, se vai evitar que os
alunos, que as crianças tenham ou não a
continuidade das aulas no estado de Santa
Catarina. O governo tem essa responsabi-
lidade, deputado Manoel Mota, e quero crer no
seu sincero depoimento aqui, de evitar que se
comprometa o ano, começando com uma greve
dos professores.

Não existe! O único responsável se
houver greve em Santa Catarina, é o go-
verno, que deveria atender o mínimo das
reivindicações dos professores, que não são
absurdas, até porque existe parte desses
compromissos já assumidos pelo governo,
como a incorporação dos R$ 100,00 do
abono ao salário dos professores.

Então, v.exa., deputado Joares
Ponticelli, não pode trazer essas coisas para
cá como se o presidente Eduardo Moreira
fosse caloteiro. Temos que ter muito
cuidado com essas afirmações feitas aqui
da tribuna do Poder Legislativo estadual.

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

Antônio Aguiar) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PT.
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Em segundo lugar, quero dizer que
o nosso partido, o Partido dos
Trabalhadores, está muito feliz, está muito
contente. Nós, da base aliada do governo
presidente Lula, estamos felizes, porque se
está recuperando o poder de compra dos
trabalhadores mais pobres deste país, do
salário mínimo. E não posso deixar de
registrar em nome da nossa bancada, e do
governo federal, o novo salário mínimo. É o
ideal, é o que prevê a Constituição? Não!
Mas é um aumento real de 8.5%. O reajuste
do salário mínimo permite que essa massa
salarial, que mais 13 milhões de
aposentados e pensionistas tenham au-
mentado o poder de compra, o poder aqui-
sitivo e permite a distribuição de renda.

Quero, nesse contexto do nosso
partido, defender o que foi definido no ano
passado quanto à definição de cargos
federais. Quero aqui me manifestar com
relação à Eletrosul. O PMDB, o PDT e outros
partidos legitimamente estão reivindicando
espaços nas estatais no governo federal e
nos cargos federais aqui de Santa Catarina.
É legítimo! É um governo de coalizão, e é
legítimo o que outros partidos reivindicam,
mas quero aqui defender que o Partido dos
Trabalhadores possa continuar conduzindo a
nossa estatal, a Eletrosul, vitoriosa empresa
que não só está fazendo transmissão, mas
está entrando novamente nos programas de
geração de energia elétrica. É empresa
premiada. Por isso o nosso partido, desde o
ano passado, definiu as lideranças para
presidir a Eletrosul: Mauro Passos, Jorge
Boeira, dois ex-deputados federais, e à
época também foi presidente da Eletrosul o
ex-deputado estadual e federal, Milton
Mendes de Oliveira.

Requerimento de autoria da sra.
deputada Ada De Luca, que solicita o envio
de mensagem telegráfica aos prefeitos e
aos presidentes das Câmaras de
Vereadores de Videira e de Palmitos, cum-
primentando-os pelo aniversário dos res-
pectivos municípios.

Esta Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do sr.

deputado Jailson Lima, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao presidente do
Conselho Regional de Medicina - Cremesc,
cumprimentando-o pelo aniversário de fun-
dação.

Esta Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do sr.

deputado José Natal, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao coordenador do
Fórum Parlamentar Catarinense, solicitando
apoio ao projeto de lei que regulamenta a
profissão de tecnólogo.

Aumentar o salário mínimo é dis-
tribuir renda; aumentar o salário mínimo é
distribuir a possibilidade de mais consumo
interno, do mercado interno da economia
brasileira. Por isso, temos que comemorar essa
conquista. Em dez anos, deputado Serafim
Venzon, o salário mínimo dobrou. O salário
mínimo aumentou 100%. Há pouco tempo
discutíamos US$ 100,00 dólares como o ideal
para o salário mínimo; hoje temos um salário
mínimo de mais de US$ 200,00. É uma
conquista da sociedade brasileira; por isso,
estamos comemorando mais essa conquista
do nosso governo, do presidente Lula.

Em discussão.
(Pausa)

Com a retirada do nome de Mauro
Passos à época, que não manifestou
interesse em presidir a Eletrosul, porque
hoje preside um extraordinário instituto na
área ambiental de energias renováveis, e de
Jorge Boeira, que na última semana
declinou para presidir a Eletrosul, queremos,
como decisão partidária do Partido dos
Trabalhadores, defender o companheiro
Milton Mendes de Oliveira, que foi premiado
como presidente da Eletrosul.

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento de autoria do sr.

deputado Edson Piriquito, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao superin-
tendente da 8ª Superintendência Regional
da Polícia Rodoviária Federal, em Santa
Catarina, pedindo informações referentes ao
número de acidentes ocorridos em pontes
nos últimos cinco anos.

Em terceiro e último lugar, registro
que tivemos a Conferência do Partido dos
Trabalhadores neste final de semana. E quero
aqui destacar um extraordinário encontro, um
momento festivo do nosso partido, inclusive
com a transferência do cargo de presidente do
Partido dos Trabalhadores. Tive a honra, o
privilégio e a alegria de presidir o Partido dos
Trabalhadores em Santa Catarina por dois
anos, passei a presidência à companheira Luci
Choinacki, e o novo diretório foi empossado
juntamente com a nova executiva estadual.

Esperamos que a nossa decisão
partidária possa contar com o apoio dos
demais parlamentares desta Casa, dos
demais partidos que hoje compõem o go-
verno de coalizão do presidente Lula, para
que possamos fazer com que a Presidência
da Eletrosul seja assumida por um coman-
dante do Partido dos Trabalhadores, e nesse
caso o companheiro Milton Mendes de
Oliveira.

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

encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Então, não posso deixar, em
primeiro lugar, de agradecer ao Partido dos
Trabalhadores pela honra, pelo privilégio de
ter sido presidente desse extraordinário
instrumento da democracia brasileira, que é
o Partido dos Trabalhadores. Em segundo
lugar, gostaria de dizer que deixamos
organizado o nosso partido em 286 muni-
cípios, criamos uma escola de formação
política, que é um dos espaços fundamen-
tais para reflexão, para produção e para
sistematização do conhecimento produzido
no interior do partido no diálogo com as
outras forças políticas de esquerda da
América Latina, do mundo e do Brasil.

Muito obrigado! Aprovado.
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Fim da matéria constante na pauta

da Ordem do Dia.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Passares à Ordem do Dia. Passaremos à Explicação Pessoal.

Sobre a mesa requerimento de
autoria do sr. deputado Joares Ponticelli,
que solicita o envio de mensagem telegrá-
fica ao prefeito municipal de São Martinho,
cumprimentando-o pela eleição e posse da
presidência da Associação dos Municípios
da Região de Laguna - Amurel.

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Edison Andrino, por até
dez minutos.

O SR. DEPUTADO EDISON
ANDRINO - Sr. presidente, nobres srs.
deputados, volto à tribuna para falar sobre o
assunto anterior.

Esta Presidência defere de plano. Deputado Julio Garcia, v.exa.
que tem a honra e a responsabilidade de
dirigir os trabalhos do Poder Legislativo
de Santa Catarina, sabe da gravidade que
é hoje o problema do transporte coletivo
no Brasil.

Requerimento de autoria do sr.
deputado Serafim Venzon, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao prefeito e
ao presidente da Câmara de Vereadores de
Xanxerê, cumprimentando-os pelo ani-
versário do município.

Nesse contexto tiramos várias
resoluções de construção e de fortaleci-
mento do nosso partido. É nessa direção
que acredito que neste ano o Partido dos
Trabalhadores será vitorioso em grande
parte, não só reelegendo os nossos prefei-
tos, dobrando o seu número, mas recupe-
rando as prefeituras que perdemos em
2004, como Criciúma, Blumenau, Rio do
Sul, Gaspar, Chapecó, Dionísio Cerqueira e
Irati. Vamos eleger ou dobrar o número de
vereadores neste ano e preparar-nos para
que em 2010 Santa Catarina possa eleger
um governador do PT, junto com outras
forças políticas democráticas e populares, e
reeleger o nosso projeto nacional para um
terceiro mandato, não mais com o presi-
dente Lula, mas com outro companheiro do
Partido dos Trabalhadores.

Eu sempre digo que Florianópolis é
um barril de pólvora. Há um ano foram feitas
manifestações permanentes e constantes,
algumas, deputado José Natal, sem muito
conteúdo reivindicatório, até com algum
componente político, mas a questão do
transporte coletivo merece uma análise
profunda, uma discussão profunda desta
Casa, principalmente, como conversava há
pouco com o deputado Décio Góes, envol-
vendo as cidades de médio, pequeno e
grande porte de Santa Catarina, como
Blumenau, Joinville, Florianópolis, Criciúma e
São José, que é uma cidade que também já
começa a ter problemas de trânsito no seu
sistema viário.

Esta Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do sr.

deputado Nilson Gonçalves, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao presi-
dente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, cumprimentando-o pela posse dos
novos juízes substitutos.

Esta Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria da sra.

deputada Ada De Luca, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao prefeito e ao
presidente da Câmara de Vereadores de
Xanxerê, cumprimentando-os pelo
aniversário do município.

Esta Presidência defere de plano.
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O governo federal recentemente
lançou o programa de desenvolvimento, o
famoso PAC, mas esqueceu o transporte
coletivo. E acho que é preciso haver um
chamamento nacional para essa questão,
envolvendo não só o poder público, mas o
setor empresarial. Não é possível, deputado
José Natal, que nós, que moramos numa ilha,
quem sabe a mais bonita do Brasil e uma das
mais bonitas do mundo, temos o mar que
banha São José, Palhoça, Biguaçu, não
usemos essa rua natural, que é o mar. Por que
não um sistema de transporte coletivo que
saia do Kobrasol, de Biguaçu, de Palhoça e
que venha ao centro de Florianópolis como
faziam os nossos antepassados?

Entram nesta cidade uma média
de 12 mil veículos por ano. São mil veículos
por mês em Florianópolis. Eu não estou
falando das motos, mas sim dos automó-
veis. O sistema viário da cidade é pratica-
mente o mesmo de 50 anos atrás. Como é
que vai ser? Como é que vão rodar os au-
tomóveis? Onde é que vai haver ruas para
isso? Vai parar Florianópolis! Vai-se fazer
rodízio de números de placas e vai-se parar!

Mas eu me somo a v.exa. nesse
pleito que é extremamente importante para
Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO EDISON
ANDRINO - Muito obrigado, sr. presidente!

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

Antônio Aguiar) - Inscrito para falar o sr.
deputado Professor Grando, a quem con-
cedemos a palavra por até dez minutos.

Então, temos que ter uma política
de transporte coletivo e, juntamente,
devemos abordar outras questões dessa
cidade, como a descentralização das ativi-
dades comerciais e dos serviços públicos de
Florianópolis. Não é possível que na era da
informática, da facilidade de comunicação, o
cidadão que mora nos Ingleses ou no
Pântano do Sul e precisa da prefeitura,
tenha que vir ao centro de Florianópolis. Por
que não haver incentivos fiscais aos
empresários que queiram instalar escolas no
interior da ilha e supermercados para
descentralizar as atividades necessárias, do
dia a dia, de cada cidadão?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sr. presidente, companheiras
deputadas e companheiros deputados aqui
presentes, deputado Edison Andrino, v.exa.,
como ex-prefeito - e na luta nesta Casa que é a
caixa de ressonância das aspirações futuras,
da realidade em que vivemos -, com a
experiência que lhe foi dada, sabe
perfeitamente que hoje temos circulando no
mundo 700 milhões de carros. Daqui a 20
anos teremos 1,5 bilhão de carros, e iremos
dobrar esse número ainda mais. Então, temos
que ver que tipo de desenvolvimento queremos.

Antes do Eurotúnel, que liga a
Inglaterra à França, o transporte que predominava
no Canal da Mancha eram os famosos
hovercrafts, um sistema de transporte coletivo que
funcionava sobre colchões de ar, que chegava nas
rampas. Saía de Dover e ia até Calais. E você che-
gava em dois minutos. Esvaziavam o sistema de
ar e você estava no sistema de plataforma dentro
da França e vice-versa.

Ontem, estivemos com o governador - e
tenho certeza de que o deputado Edison Andrino,
nosso amigo ex-prefeito, bem como o deputado
José Natal, que é de São José, da nossa região
metropolitana, sabem da importância do transporte
marítimo -, que assumiu o compromisso de no dia
17 de março, em São José, fazer o lançamento de
edital para a construção do terminal de transporte
marítimo, juntamente com o prefeito, do sistema
da região integrada de toda Grande Florianópolis,
com Palhoça, Biguaçu, São José e a nossa ilha de
Florianópolis. Ou seja, será o início da implantação
do transporte marítimo. Isso será um grande
avanço.

Por que não começarmos a trabalhar
essa questão? Tínhamos a ponte Hercílio Luz,
tivemos que fazer a Colombo Salles, a Pedro
Ivo, e já se discute a quarta ponte. Daqui a
pouco, deputado Peninha, estaremos
discutindo a quinta ponte. Já se discute uma
ponte que ligará Palhoça a Naufragados, para
não colocarmos o trânsito dentro do perímetro
urbano de Florianópolis.

O melhor transporte é o cidadão não
precisar dele. Esse é o melhor transporte que
existe! Por isso, precisamos discutir essa
questão - e há pouco o deputado Décio Góes
fazia referência a isso - nas comissões do Meio
Ambiente e dos Transportes, para buscarmos
uma solução. Já que o governo não busca para
o Brasil, esta Casa pode encabeçar uma luta
para buscar essa solução para as grandes
cidades de Santa Catarina.

Então, temos que discutir essa questão
com muita profundidade. Do orçamento de
Florianópolis, digo sem medo de errar, mais de
70% são destinados ao automóvel. Isso não é
prioridade de nenhuma administração municipal. A
prioridade de uma administração municipal não
pode ser tapete preto, tem que ser saúde,
educação, segurança, geração de emprego. Essa
cidade precisa urgentemente de um projeto de
desenvolvimento econômico para gerar emprego.
Quando eu cursava a faculdade, fiz Economia e
Direito, na minha época o canudo significava
emprego, mas hoje não. Hoje, a pessoa já tem
dificuldade de entrar na faculdade, e muito mais
dificuldade ela tem, depois de formada, deputado
Edson Piriquito, para conseguir um emprego.

O Sr. Deputado José Natal - V.Exa.
me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO EDISON
ANDRINO - Pois não!

Esse é um assunto sério, como o
deputado Edison Andrino colocou, e temos que
discuti-lo com todas as forças. Essa é a
realidade. Sabemos que o carro, hoje, é
financiado por seis anos - alguns chegam a 80
meses -, facilitando para que as pessoas
adquiram o carro. Mais do que isso e muito
mais sério é que não se fala mais em greve de
metalúrgicos, que originou, inclusive, um
partido político. Por quê? Porque temos neste
país algo muito perigoso: o corporativismo.

O Sr. Deputado José Natal - Deputado
Edison Andrino, quero me somar a v.exa. na
questão do transporte urbano na região da Grande
Florianópolis, porque não adianta falarmos, hoje,
só no transporte da capital.

O grande problema da região me-
tropolitana é que o sistema viário é arcaico.
E quem administrou a cidade no passado
não pensou em melhorá-lo, de jeito nenhum.
A única coisa que fizeram foi pavimentar
algumas vias públicas, mas não tiveram a
preocupação de alargamento de
determinadas ruas e avenidas na nossa
região metropolitana. E isso vai continuar!

Nobres deputados, daí podem me
perguntar: mas isso é responsabilidade das
prefeituras e dos prefeitos? É, sim! Os
prefeitos têm que começar a se preocupar
com a geração de emprego nos seus muni-
cípios, porque a falta de perspectiva de
trabalho e o desemprego é que levam, na
sua grande maioria, à marginalização, à vi-
olência e, principalmente, ao uso de drogas.

O sindicato dos metalúrgicos,
juntamente com os empresários que produzem
as montadoras, fez uma câmara de
compensação. Sempre que há interesses e
conflitos, essa câmara de compensação
repassa o preço do produto para toda a
sociedade civil, e isso acaba beneficiando uma
categoria. Por isso não se fala mais em greve e
confrontos, porque a sociedade civil paga. Isso
é o corporativismo. E ele é muito ruim para o
desenvolvimento do país.

Algumas empresas, há anos, im-
plantaram os famosos ônibus executivos, que
tiveram até certa aceitação no momento em
que foram implantados. Mas quando se
percebeu que no ônibus executivo se levaria
mais tempo para chegar ao centro da capital,
ele também começou a se degradar, e hoje
existem poucos ônibus desse tipo à disposição
da população. O que precisamos é que o
governo federal realmente coloque dinheiro,
como v.exa. disse, do PAC para essa questão.

Florianópolis, deputado Professor
Grando - e v.exa., como eu, já foi prefeito
dessa cidade -, pela sua beleza natural e
pela qualidade de vida que ainda, graças a
Deus, possui, é uma cidade que atrai jovens
do Brasil inteiro para morar aqui. Assim, não
gera emprego para quem nasce aqui e tem
de gerar emprego para quem vem do Rio
Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná, de
Minas Gerais e até do exterior, dos países,
principalmente, do Mercosul.

Então, precisamos ter cuidado e
também assimilar e questionar o que propor
para melhorar esse tipo de desenvolvimento.

O deputado Edison Andrino foi muito
claro ao dizer que o melhor sistema de
transporte é aquele que você não precisa usar.
É descentralizar as cidades nos seus distritos,
na prestação de todos os serviços, com a
participação da comunidade, através de suas
forças vivas, para ter uma solução. Inclusive,
hoje, temos distritos e localidades que são
maiores do que muitos municípios. Vejam, por
exemplo, que Ingleses é maior do que muitos
municípios em Santa Catarina. Cito também o
Estreito, no nosso continente. Tudo isso temos
que discutir, principalmente agora com o
desenvolvimento sazonal que ocorre durante o
verão.

Queremos nos somar à questão da
geração de emprego nos municípios. Em 2000,
já dizíamos em São José que não
precisávamos mais de grandes arranha-céus,
que tínhamos de pensar em empresas para
gerar emprego e dar sustentabilidade àquela
população que lá reside e que, lamentavel-
mente, ainda continua no mesmo estado.
Vamos trazer empresas, vamos dar incentivos.
Mas esquecemos das que aqui estão e de que
precisamos realmente dar condições de
trabalho para as pessoas que incham as
cidades da região metropolitana.

Então, precisamos discutir essa
questão. E aí a prefeitura precisa sair um
pouco desse negócio de gastar em trans-
porte coletivo. E pergunto: isso é culpa
somente do prefeito? Não! Essa questão do
transporte coletivo tem que envolver o
governo federal, tem que envolver uma
política nacional de transporte coletivo, por-
que as fábricas de automóveis são incenti-
vadas pelo governo federal a vender auto-
móveis.
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Esse é um assunto polêmico, e esta
Casa está de parabéns porque temos
deputados aqui com experiência, como é o
caso dos deputados Edison Andrino, José
Natal, Marcos Vieira e demais deputados. Por
quê? Porque Santa Catarina tem uma capital
de todos os catarinenses, que é Florianópolis.
Portanto, todos deverão participar.

Então, é uma idéia, e perfeitamente
a cidadania vai assumir, porque sabe que
estará participando do cuidado da natureza,
através da loteria da natureza.

prefeito de Ituporanga. Portanto, sem dúvi-
da, são deputados que hoje estão nesta
Casa para somar as suas experiências
também de administradores públicos, e isso
é muito importante. Eles colocam essa
experiência nesses debates importantes
para o desenvolvimento de Santa Catarina e
em situações outras, como é o caso do
transporte urbano, principalmente nas
grandes cidades do nosso estado.

Outro projeto que pode causar
polêmica e que está nesta Casa para sofrer
emendas, propostas, para ser discutido em
comissões, se for o caso até fazer audiências
públicas, é o que dispõe sobre multa por dano
ambiental.Ouvi o deputado Dagomar Carneiro,

de Brusque, dar a sugestão de que na via
expressa poderia haver seis pistas ajudando a
desafogar o trânsito. Por quê? Porque há o
acostamento para ser aproveitado. Hoje, com a
modernidade, já que o pneu não tem mais
câmara e pode rodar mesmo quando está
furado - e cito o sistema de suspensão -, basta
ter lugares para que o carro possa sair da
pista. Então, o acostamento poderá ser
utilizado como pista com um simples
recapeamento. Vai aliviar um pouco? Um pouco
vai. Mas qual é o grande problema? Quando se
trabalha com trânsito, o grande problema é
desobstruir. É igual ao sistema sangüíneo do
nosso corpo.

Então, se somos o estado mais
procurado pelos turistas, o estado com a
melhor qualidade de vida, que tem suas praias
e o turismo como atividade econômica, é
natural que devemos ter também - e isso já é
adotado em outras partes do mundo - a
preocupação com onde é jogado o lixo.

Inicialmente, quero fazer referência
à minha agenda. Todas as quintas-feiras
venho a esta tribuna para citar a minha
agenda do final de semana. Então, rapida-
mente, vou fazer a leitura da minha agenda,
deputado José Natal.

Assim, vejam bem: é vedado jogar,
colocar, deixar ou praticar qualquer outro ato
que implique depósito de lixo na via ou
logradouros públicos e praias. Quem assim
fizer, poderá ter multa de R$ 100,00, através
da Polícia Ambiental, que estará fiscalizando,
ou com quem fizer convênio.

Hoje, ao encerrar esta sessão,
ficarei em Florianópolis até o final da tarde e
às 18h estarei representando o presidente
da Assembléia Legislativa na sessão do
Tribunal de Justiça, na posse dos novos ju-
ízes substitutos. Serão 16 novos juízes de
primeiro grau, que estarão tomando posse,
somando-se a um total de 350 juízes de
primeiro grau que temos em Santa Catarina.

E temos aí algo muito interessante:
se a pessoa não tiver R$ 100,00 para pagar a
multa, porque cometeu esse delito que
prejudica toda a coletividade, ela poderá pagar
através de lixo reciclável. Assim, haverá uma
forma de ela poder fazer esse pagamento sem
se sentir prejudicada. Mas ela também poderá
recorrer - terá todo o direito.

Portanto, o nosso problema da via
expressa é na BR-101, que está engarrafando
tudo. A demanda de saída da via expressa é muito
grande. Podemos até alargar a via expressa, mas
o engarrafamento vai continuar por causa da BR-
101. Como o engarrafamento é na entrada, vai
continuar por causa das pontes e da questão das
vias da cidade. Tudo é possível para amenizar,
mas não como uma solução definitiva.

E na verdade há uma necessidade
muito grande de mais juízes. Vejam que
temos em Santa Catarina 1,8 milhão de
processos no primeiro grau, e uma média,
deputado Edson Piriquito, de cinco mil pro-
cessos por cada juiz. Realmente, esse é um
número muito grande. E os 16 novos juízes
estarão, primeiramente, passando quatro
meses na academia para depois assumir as
diversas comarcas em Santa Catarina.

Portanto, é um projeto amplo, mas
que vai dar muita consciência. E seria o projeto
pioneiro, o primeiro projeto em qualquer
estado do Brasil que instituiria a multa por
dano ambiental. E teríamos uma melhor saúde
e uma melhor qualidade de vida.

Então, nesse sentido, todos os
deputados poderão contribuir com
Florianópolis, que é a capital de todos os
catarinenses. Eu estarei lá participando, até

porque tenho um motivo especial: a Fabíola,
filha de um grande amigo de Vidal Ramos, o
Jandir Dunca Geiser, também assumirá
como juíza, e a minha prima, Maria Augusta
Tridapalli, lá do município de Nova Trento,
filha de um tio meu, irmão da minha mãe,
também assumirá. Então, estarei lá
prestigiando evidentemente o Poder
Judiciário de Santa Catarina, mas prestigi-
ando também essas duas pessoas pelas
quais tenho um carinho muito especial. Mas
na sexta-feira, amanhã, estarei às 14h no
município de Laurentino, fazendo a entrega
da ordem de serviço para a construção de
um trevo na SC-302, que dá acesso ao
centro da cidade. E fiz diversas indicações,
encaminhamentos e pedidos aqui, nesta
Casa, os quais o deputado Mauro Mariani,
secretário de Infra-Estrutura, atendeu.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)Sr. presidente, não poderia deixar

de mencionar, hoje, um livro muito bom, que
trata das pracinhas e aliados, lançado pelo
catarinense Paulo Ramos Derengoski,
grande escritor da região serrana. A obra
retrata essa questão da participação dos
brasileiros na II Guerra Mundial, faz parte da
literatura catarinense e, portanto, merece
todos os nossos elogios, porque, afinal, a
cultura, em todas as manifestações, precisa
cada vez mais do apoio público e também
nosso, como parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Rogério Mendonça,
por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO
MENDONÇA - Srs. deputados, estive, no último
final de semana, visitando o extremo noroeste
de Santa Catarina, no município de Dionísio
Cerqueira, onde tive o orgulho de ser o
deputado mais votado nas duas últimas
eleições, e nessa última com mais 1.300
votos do alto vale e do extremo noroeste de
Santa Catarina.Também gostaria de dizer que estive

presente, na sexta-feira passada, em Joinville,
numa manifestação do partido, na qual foi
lançado o pré-candidato à prefeitura de
Joinville, o dr. Xuxo. Lá estava o Apolinário
Ternes, nosso intelectual de Santa Catarina,
que também tem um livro, Os Voluntários do
Imprevisível, que trata de um assunto muito
interessante e é um exemplo para o país, que
são os bombeiros voluntários de Joinville. Lá
ele conta a sua história, de como se organizou,
e a sua participação. É bom também que pos-
samos fazer a sua leitura.

Eu gostaria de, ao iniciar a minha
fala - e saúdo o sr. presidente, deputado
Antônio Aguiar, e todos os srs. deputados -,
parabenizar o deputado Edison Andrino, pelo
bom nível dos debates que vem apre-
sentando nesta Casa. O deputado Antônio
Aguiar, que preside a sessão, dizia-me há
pouco que não sabia que o deputado Edison
Andrino tinha um discurso tão bom, com
grande profundidade, como esse que ele
apresentou. Parabéns, deputado!

No período da tarde, às 16h30min,
estarei numa grande assembléia geral da
Amavi, com todos os prefeitos, em Rio do Sul.
Até tenho o costume de procurar sempre
participar dessas assembléias da Amavi, mas
nem sempre é possível, porque é uma forma
de me reciclar, de ter uma visão melhor, de
saber como estão as coisas na região que
represento, o alto vale do Itajaí.

Na verdade, estamos com um nível
bom de deputados nesta Casa, com muitos
ex-prefeitos, como é o caso dos deputados
Edison Andrino e Professor Grando, que já
foram prefeitos de Florianópolis. Estava até
enumerando os ex-prefeitos: o deputado
Décio Góes já foi prefeito de Criciúma, o
deputado Jailson Lima, de Rio do Sul, o
deputado Manoel Mota, de Araranguá, o
deputado Moacir Sopelsa, de Concórdia, o
deputado Genésio Goulart, de Tubarão, o
deputado Reno Caramori, de Caçador, o
deputado Sílvio Dreveck, de São Bento do
Sul, o deputado Pedro Uczai, de Chapecó, o
deputado Pedro Baldissera, de Guaraciaba,
o deputado Jandir Bellini, de Itajaí, o deputa-
do Herneus de Nadal, de Caibi, e eu já fui

Para finalizar, sr. presidente, quero
dizer que esta semana dei entrada a dois
projetos que entendo ser importantes. O
primeiro deles institui a loteria da natureza em
âmbito de estado de Santa Catarina. No período da noite, às 20h,

estarei ainda em Rio do Sul, participando da
final do Torneio Brejeiros da Madrugada, que
é um dos torneios de futebol mais tra-
dicionais de Santa Catarina, promovido por
este município à meia-noite.

A loteria da natureza tem como
objetivo, com o seu lucro, com o seu funci-
onamento, recuperar áreas degradadas - ela
é instantânea, é aquela de raspar -, comprar
áreas de interesses para parques, uma vez
que o poder público não tem recursos no
orçamento e não tem como fazê-lo de forma
urgente e imediata, apoiar programas de
reciclagem de matérias, apoiar programas
de educação ambiental, apoiar o uso e o
reuso da água e outras atividades de defesa
ambiental.

No sábado, às 12h, estarei em Rio
do Campo, participando de um almoço no
20º Rodeio Crioulo, promovido pelo CTG
Nascente do Vale; às 16hs vou para Alfredo
Wagner, onde terei uma reunião com
diversas lideranças municipais do meu
partido, e às 21h estarei em Imbuia, no
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casamento do Fabrício e da Sandra. Já no
domingo, às 8h, tenho uma reunião, em
Leoberto Leal, com diversas lideranças
também do meu partido, quando tomaremos
o café da manhã. E às 10h, deputado
Serafim Venzon, estarei em Vidal Ramos,
participando de algumas inaugurações, em
homenagem ao aniversário daquele muni-
cípio. Na segunda-feira, no período da ma-
nhã, atenderei diversas pessoas de
Ituporanga e da região, no meu escritório;
às 12h, estarei em Indaial, participando de
um almoço com lideranças, e durante todo o
período da tarde visitarei empresas, pre-
feituras, câmaras de vereadores, enfim,
todos os municípios onde também tive uma
votação expressiva. E à noite estarei no
município de Gaspar, numa grande reunião
do meu partido, o PMDB. Após essa reunião
venho para Florianópolis, para na terça-feira
poder dar continuidade aos trabalhos aqui,
nesta Casa.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Nobres pares, quero dizer aos que
nos ouvem que hoje a economia brasileira
caminha para um conjunto de ações, que
aconteceram no Congresso graças a quem
estava no governo, que o fazia com
responsabilidade, certamente limitada por
inúmeros marcos que a Oposição também
deu. Mas o governo Fernando Henrique foi
forte, conseguiu criar a CPMF. E alguns anos
depois, achou que o prazo já havia
terminado, que não precisava mais, pois a
arrecadação nacional já era grande, sufici-
ente para não cobrar mais o imposto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Ainda em Explicação
Pessoal, com a palavra o próximo orador
inscrito, o médico deputado Serafim Venzon,
representante de Brusque, por até dez
minutos.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Nobre presidente, deputado
Antônio Aguiar, que tão bem preside os
trabalhos desta Casa, srs. deputados e
sras. Deputadas...

O Sr. Deputado Rogério Mendonça
- V.Exa. me concede um aparte? Srs. deputados, a prova está aí, ou

seja, no mês de janeiro, gastou-se R$ 38,8
bilhões do Orçamento, enquanto a arrecadação
foi de R$ 62 bilhões. Nós não conseguimos
imaginar o que é R$ 1 bilhão, imaginem R$ 20
bilhões, isso na sobra, na relação entre o que
arrecadamos e o que o governo gastou. Com
dois ou três meses assim já sobra o dinheiro
inteiro da CPMF. E, seguramente, o país tem
essa arrecadação para manter todos os
programas sociais que está cumprindo e que
pretende ampliar.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Pois não!

O Sr. Deputado Rogério Mendonça
- Eu gostaria de registrar a presença do ex-
prefeito de Ituporanga, que preside todo o
programa de microbacias em Santa
Catarina, parabenizando-o pelo bom trabalho
que vem realizando nesse programa.

Gostaria também de aproveitar
este momento para fazer referência a um
assunto que talvez não devêssemos deba-
ter, aliás, deveríamos tirar desta Casa, mas
faço questão de citar por solidariedade.
Refiro-me à injustiça que está sendo
cometida ao deputado Renato Hinnig, que
está sendo vítima de uma armação. Quero
prestar a minha solidariedade a s.exa.,
porque conheço o deputado Renato Hinnig,
uma pessoa decente, um parlamentar que
está fazendo um grande trabalho nesta
Casa, mas que de vítima está sendo visto
como agressor, pois alguns meios de
comunicação estão levando essa imagem
que não é a verdadeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Esta Presidência parabe-
niza também o nosso grande amigo.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Nossos cumprimentos aos teles-
pectadores da TVAL e aos ouvintes da Rádio
Alesc Digital.

Nós, que somos do PSDB,
podemos falar sobre isso com orgulho, eis
que eu era deputado federal na ocasião. Na
ocasião eu não era do PSDB, mas apoiei
inúmeros projetos do governo por acreditar
que eram bons e que ajudariam o país. Um
deles, por exemplo, foi a criação do Fundebe
- Fundo Nacional da Educação - fundo este
que, no meu entender, ainda não foi bem
interpretado pelo estado e muito menos
pelos municípios. Quando isso acontecer,
tenho fé de que o professor será, sim, mais
valorizado em nível de município, de estado
e que teremos uma participação e uma
colaboração maior.

Na verdade, no começo dessa
semana produzimos aqui, nesta tribuna,
inúmeras críticas com relação à posição
tomada pelas Oposições, em nível nacional,
no que se referia à CPMF.

Em primeiro lugar quero colocar
que a política, a ação do governo, terá que
ser sempre a resultante das forças
concorrentes. Assim como são importantes
as decisões tomadas pelo governo, a
colaboração dada pelos secretários, pelos
deputados da base de sustentação, seja
daqui ou de outro governo, também são
muito importantes as posições e as
decisões encaminhadas pela Oposição. Um
exemplo clássico disso é a questão da
CPMF. Parecia que quando estava sendo
votada, e no dia seguinte da votação, o
governo federal estava em um velório;
parecia que tinha perdido os braços, todo o
potencial do governo, só porque tinham
cortado a CPMF.

Portanto, gostaria de dizer ao
deputado Renato Hinnig que fique tranqüilo,
porque nós e a sociedade catarinense
conhecemos o seu trabalho, a sua integri-
dade como pessoa e como cidadão. Sem
dúvida alguma é injusto. E digo sempre que
muitas vezes é como se fôssemos à torre
de uma igreja, pegássemos um saco de
penas, jogássemos pela cidade e depois
saíssemos a recolher. Quer dizer, não dá
mais para recolher, infelizmente. E assim
são os danos que podem estar sendo cau-
sados à imagem desse parlamentar.
Realmente, é uma situação irreparável. Mas
faço questão de dizer desta tribuna, em
justiça a esse grande parlamentar: deputado
Renato Hinnig, para que não se preocupe e
continue fazendo o seu bom trabalho.

Agora, vemos o secretário de
Educação, Paulo Bauer, fazendo de tudo
para motivar os professores. Os professores
podem ter certeza de que quanto a essa
questão de estimular os que trabalham, no
ano retrasado a secretaria da Educação
contratou 17 mil ACTS; no ano passado,
contratou apenas 13 ou 14 mil; e neste ano
menos ainda, sem ter havido nenhum
concurso. Por quê? Porque os professores
que estavam na rede, os professores
concursados, estão comparecendo mais às
aulas; está havendo menos atestados
médicos, menos licenças, enfim, o
professor está mais nas salas de aula. E o
que se quer com esse abono? Identificar
que a capacidade da nossa educação, dos
nossos funcionários da Educação, ainda é
maior, porque seguramente teremos um
menor número de ACTs, significando que os
concursados estarão mais presentes, graças
ao empenho e aos efeitos também do Fundo
Nacional da Educação.

Está certo. Era um imposto que
tinha sido criado há alguns anos, e o go-
verno contava com aqueles recursos. E por
ironia do destino, deputado Pedro Uczai, sei
que v.exa. preocupa-se não apenas com a
manutenção da CPMF, mas com aquilo que
iria acontecer quando fosse encerrada essa
cobrança, até porque também achava que
certamente iria fazer um estrago enorme na
questão social, na questão da saúde e em
inúmeras atividades do governo. Mas a
economia brasileira é tão grande que nem
mesmo aqueles que tentaram esculhambar
o país conseguiram destruí-lo. Imagine
agora, principalmente depois da
Constituição de 1988, quando o Brasil
passou, sim, por um processo de
organização e que tem a participação de
todos nós do PSDB, do PT e do PMDB.
Aliás, naquela ocasião estavam todos na
mesma fileira. Lembro, deputado José Natal,
que em 1994 fui eleito deputado federal, e
a nossa coligação, entre os partidos de
Santa Catarina, era PSDB e PT, juntamente
com o PDT, no qual estava inscrito. Havia
uma coligação entre o PSDB e o PT.

Gostaria também, ao encerrar as
minhas palavras, de parabenizar primeiro a
deputada Angela Amin, que vai presidir a
comissão de Desenvolvimento Urbano, no
Congresso Nacional, e principalmente o
deputado federal João Matos, que é nascido
em Ituporanga, que é do alto vale do Itajaí,
um deputado jovem, no seu sexto mandato,
dois como deputado estadual, quatro como
deputado federal, e que agora presidirá a
comissão de Educação e Cultura, deputado
José Natal, sem dúvida uma das comissões
mais importantes do Congresso Nacional, da
Câmara Federal, que, para orgulho meu, estará
sendo presidida por um ituporanguense. Sem
dúvida, o deputado João Matos, que já foi
secretário da Educação, que é professor,
conhece educação, fará muito pela educação
do Brasil e de Santa Catarina ao presidir essa
comissão.

Na questão da Saúde, por exemplo,
o Projeto de Emenda Constitucional n. 29
obriga o estado a participar com 12%, o
município com 15% e obriga também a União a
participar. Isso tudo foi feito no governo
Fernando Henrique Cardoso. E agora existe
uma seqüência de todas aquelas leis que
foram aprovadas durante os oito anos do
governo anterior, e nenhum projeto foi jogado
no lixo, nenhum projeto foi desfeito. Graças ao
efeito daquelas leis, hoje temos o país
andando bonito, e vai andar melhor, se
continuarmos a tratar a política como coisa
séria, como está sendo tratada hoje.Muito obrigado!
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Certamente a participação da
imprensa tem um efeito muito grande, pois as
denúncias de corrupção surgem a cada dia.
Tudo isso faz com que todos aqueles que
estão envolvidos com ações públicas
repensem a sua função e o respeito que terão
que ter com o dinheiro público e com os
efeitos que surgirão na sociedade.

mínima básica, ou seja, água, energia elétrica na
sua casa; terceiro, apoiar atividades produtivas,
cooperativas, a partir da economia local dessas
regiões. Nesse sentido, alavancamos o desenvol-
vimento em regiões com IDH baixo.

Era este o depoimento que eu tinha
para fazer, sr. presidente, agradecendo pela
oportunidade e desejando a todos um bom fim
de semana.

Muito obrigado!
Então, não há como alguém com

senso crítico, que quer o melhor para o Brasil
e para os brasileiros, ser contra um programa
com essas características e ainda impetrar
ação judicial.

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

Antônio Aguiar) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, sr. deputado Marcos Vieira, por
até dez minutos.

Por isso, então, deputado Décio
Góes, certamente a preocupação que
especialmente o PT tinha aqui nesta Casa,
com relação à CPMF, não precisa mais ter,
porque temos arrecadação suficiente, sim,
para manter todos os programas e, principal-
mente, para melhorar alguns que tratam da
saúde, pois por maior que seja o esforço por
parte dos secretários municipais e estaduais a
Saúde ainda está muito deficiente.

Só em Santa Catarina estão previstas
ações nos municípios de Abelardo Luz, Bom
Jesus, Capinzal, Catanduva, Coronel Martins,
Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes,
Galvão, Água Doce, Herval d’Oeste, Ibicaré,
Ipuaçu, Joaçaba, Jupiá, Lacerdópolis, Lajeado
Grande, Luzerna, Marema, Ouro, Ouro Verde,
Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos,
Treze Tílias, Vargem Bonita, Vargeão, Xanxerê e
Xaxim. E quem é que não sabe que essas regiões
são as que mais precisam de um apoio e de uma
parceria entre governo federal, estados e mu-
nicípios, para enfrentar a pobreza e poder
alavancar o desenvolvimento dessas regiões?

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Sr.
deputado presidente, srs. deputados presentes
nesta sessão, quero abordar um tema que hoje eu
reputo ser dos mais importantes para discussão.
Trata-se, pois, da extinção da CPMF que foi apro-
vada pelo Senado Federal, que todos sabem que
hoje o governo federal já não saca mais do nosso
bolso a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira. O nosso bolso está,
hoje, com essa contribuição, deputado Professor
Grando. Então, nós estamos livres dela.

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

Antônio Aguiar) - O próximo orador inscrito é o
eminente líder de Criciúma, deputado Décio
Góes, por até dez minutos.

Mas eu queria abordar um pou-
quinho sobre esta questão. No ano de 2007
ocorreram por este país afora dezenas de
debates, dezenas de sessões no Congresso
Nacional, nas Câmaras Municipais, nas
Assembléias Legislativas, em que foi abordado
o tema CPMF. Vamos terminar com a CPMF ou
vamos continuar com a CPMF?

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Sr.
presidente, srs. deputados, em primeiro lugar, não
posso deixar de fazer um pequeno comentário
sobre o depoimento do deputado Serafim Venzon,
até discordando da sua posição, porque
realmente a arrecadação do governo federal se
deve a outros fatores que são fruto de uma
política econômica bem sucedida. E agora o PSDB
também quer se credenciar dessa política. Mas
esses impostos são distribuídos de uma maneira
não proporcional aos diversos setores que já
estão comprometidos com a divisão do bolo
tributário, e esse aumento não reflete totalmente
na Saúde, como faz acreditar o deputado. Então,
a CPMF continua fazendo falta, sim! E a
arrecadação aumentou, porque grande parte dos
empresários brasileiros não deu o desconto de 2%
do efeito cascata, como diziam que a CPMF
causava, no valor dos preços. E esse desconto
deveria ser dado para poder compensar o final da
CPMF. Mas não se viu nenhuma prateleira de
produtos, neste país, com os descontos
prometidos. A CPMF faz falta, sim, para melhorar
a saúde do brasileiro e compromete.

São investimentos de R$ 108
milhões, com 57 ações para alavancar a me-
lhoria de vida. Então, isso é eleitoreiro?
Melhorar a vida não é a função do governo?!
Quando o governo faz critica-se e se não faz
critica-se também. Precisamos equilibrar
melhor e ter bom senso nas ações, nas
intervenções que se tem feito neste país.

O governo federal, por intermédio dos
seus representantes, nas mais diversas esferas
de poder, alardeou Brasil afora que, se acabasse
a CPMF, aquele menos abastado, que recebe o
Bolsa Família, não receberia mais, que aquele que
precisasse do SUS, do Serviço Único de Saúde,
também não teria mais, que a saúde não existiria,
deputado Piriquito.

Uma coisa boa que eu queria falar
para terminar o meu depoimento é elogiar a
ministra do Turismo, Marta Suplicy, porque
desde a criação do ministério do Turismo, em
2003, já praticamente dobramos a
movimentação turística no Brasil. Estamos
fortalecendo a economia brasileira e os
equipamentos turísticos no Brasil, porque se
ganha sustentabilidade e incentivo para que o
turismo aconteça durante o ano inteiro.

Lembro bem que alguns deputados que
dão sustentação ao governo Lula disseram, aqui
nesta Casa, que também, infelizmente, não se
teria mais dinheiro para a infra-estrutura. Aliás,
nunca teve. Ou se teve, foi muito pouco. Estão aí
as rodovias federais para comprovar isso. Mas
mesmo assim o Congresso Nacional, o Senado
Federal, principalmente, entendeu de que se
acabasse com a CPMF não fariam falta os R$ 40
bilhões nos cofres do governo federal. E teve
razão o Senado Federal. Não teve razão o
presidente Lula, que ele próprio foi para a
televisão dizer que era necessário continuar com a
CPMF, alardeando um possível caos no Bolsa
Família e no Sistema Único de Saúde.

No Plano Nacional do Turismo, de
2007 a 2010, há um tema que é uma viagem de
inclusão. Esse é o propósito do plano. E dentro
dele há o programa Viaja Mais - Melhor Idade, que
estimula os aposentados, os idosos, os
pensionistas a viajar, aproveitar melhor a vida,
conhecer o Brasil, as suas histórias, para depois
poder contar aos seus netos, aos seus filhos,
enfim, para eles poderem se relacionar, fazer
amizades, dando qualidade à sua vida. E no
período de baixa temporada, que vai de março até
junho, eles podem aproveitar os pacotes turísticos
de menor valor, de preços promocionais,
formando uma parceria governamental com a
iniciativa privada.

Não existe essa normalidade, essa
sucessória, como faz crer o discurso do
deputado. Tanto que cotidianamente a
Oposição tem feito de tudo para terminar, para
enterrar e para impedir que o governo federal
promova a melhoria de vida do brasileiro.

Hoje de manhã, deputado José
Natal, quando cheguei ao gabinete, vi a
manchete do jornal O Estado de S.Paulo, de
ontem, que diz assim: “Mesmo com o fim da
CPMF a arrecadação aumenta 20% no país”.

Vejam esse último episódio, por
exemplo, dos territórios da cidadania. Já
nasceu com críticas, a imprensa também
resolveu fazer crítica, dando coro à Oposição,
ao PSDB e ao PFL. E propôs inclusive ação
judicial contra um programa que prevê a
melhoria da vida do povo, exatamente daquele
que mais precisa, eis que foram definidos com
critérios muito claros, precisos, destinados a
regiões com IDH mais baixo. Na verdade não é
um programa novo, mas um conjunto de ações
focadas num determinado problema. Foi a
junção de todos os programas federais que já
existiam, que de forma integrada irão ser
aplicados em lugares com o IDH baixo.

Qualquer agência de turismo possui
esses programas, e Santa Catarina foi incluída,
neste ano, nos pacotes turísticos
promocionais, tanto para receber turistas
como também para mandar o catarinense para
outros estados, uma vez que são vários
estados - Santa Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal,
Goiânia, Bahia, Pernambuco e Amazonas - que
recebem o turista.

Em dezembro, deputado presidente,
a arrecadação de todos os impostos do
governo federal chegou a R$ 50 bilhões, e
estava previsto arrecadar para o Orçamento da
União, de CPMF, este ano, R$ 40 bilhões. A
Receita Federal, a super-receita, divulgou o
relatório de janeiro de 2008. Em dezembro
foram arrecadados R$ 50 bilhões. A
arrecadação do mês de janeiro, srs.
deputados, foi de R$ 62 bilhões, 20% a mais.
Continuam tirando o dinheiro do bolso!

Então, o idoso aposentado pode
passear pelo Brasil nesses pacotes. Além
disso, grande parte das agências de turismo
faz descontos e o pagamento da passagem
parcelado em até dez vezes. É então uma forte
iniciativa. Só numa agência que eu procurei,
existe desconto nas passagens para Costa do
Sauípe, Maceió, Porto Galinhas, Salvador, Foz
do Iguaçu, Gramado, Termas do Gravatal, aqui
no sul do estado, Fortaleza e Natal. São
pacotes promocionais incentivando o turismo e
com isso agregando qualidade de vida aos nos-
sos idosos, permitindo a eles que conheçam o
Brasil e aproveitem melhor este país
maravilhoso, eis que Deus nos privilegiou.

O Sr. Deputado Professor Grando -
V.Exa. me concede um aparte?Então, os 15 ministérios se juntam e

comprometem-se a aplicar ali, naquele lugar, o
Pronaf, o Programa de Infra-Estrutura, o programa
Luz para Todos, o programa Bolsa Família, o
Centro de Referência Social, o programa Saúde da
Família, o programa Farmácia Popular, o programa
Brasil Sorridente, o Programa de Escolas, o
Programa de Cisternas e o Programa de
Saneamento Básico.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Pois não!

O Sr. Deputado Professor Grando - A
CPMF, como o próprio nome diz, era para ser
uma contribuição provisória com relação à
questão da saúde. Mas nós que defendemos
as políticas públicas de forma transparente e
correta, até alguns usam esse discurso, temos
agora uma realidade muito interessante no
Congresso Nacional que depende da vontade
do governo esse aumento na arrecadação, que
é a Emenda n. 29, para então termos uma
política permanente e não mais provisória.

Com isso atendem os três eixos
mínimos da cidadania: primeiro, garantir que as
pessoas tenham documentação, recebam
assistência social, tenham o básico; segundo, que
as pessoas nessas áreas tenham a infra-estrutura
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O que está contido na Emenda n. 29
que trata da saúde? Que o município, que é
um ente federado, ficará com 12%, o estado
com 10% e o governo federal com 8%. Se o
governo federal, que tem maioria, quisesse,
que tentou atropelar na Câmara Federal
votando a questão da CPMF - e nós vimos que
foi um atropelo, porque não aceitou a
contraproposta de negociação daquela CPMF
ser distribuída ao município e ao estado para
aplicar única e somente na saúde, com total
transparência, e nós sabemos que a CPMF foi
utilizada, inclusive, para pagar dívida externa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Décio Góes.

Existem horas em que eu penso: se no
ano eleitoral não pode haver ação governamental,
se não pode ser firmado convênio, não pode haver
subvenções, então, em ano eleitoral fechamos o
governo, fechamos o Parlamento e vamos todos
para as ruas.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Sr.
presidente, o deputado Marcos Vieira me
negou o aparte, não me concedeu, mas não há
problema. Eu acho que temos que romper esse

entendimento e colocar essa idéia de uma
maneira que venha trazer benefícios, que
venha atingir as pessoas que necessitam dos
nossos trabalhos. E não há que se parar de
trabalhar em ano eleitoral, seja ele municipal,
estadual ou até da própria Presidência da
República. O que nós temos que fazer é
transformar todos os anos em anos eleitorais
ou então fazermos eleições de dez em dez
anos, para trabalharmos nove anos e ficarmos
um ano fazendo política.

Sem querer, mas entrando no mérito
do discurso do deputado Marcos Vieira, eu acho
engraçado que o discurso do PSDB mudou a
visão, porque as alíquotas hoje aplicadas foram as
aprovadas no governo do PSDB. Não há uma
alíquota a mais; o que se trata é de um governo
eficiente contra um governo ineficiente antiga-
mente. As obras e as ações estão aparecendo; o
Brasil, graças a Deus, está melhorando, apesar de
uma Oposição ranheta desse tipo.

Então, nós sabemos que agora
podemos ter uma política permanente com a
Emenda n. 29 na questão da política da saúde,
com esse aumento de arrecadação, de uma vez
por todas. É uma pena que a Oposição seja
minoria.

O Sr. Deputado Marcos Vieira - Pela
ordem, sr. presidente. Eu acho que temos que superar esse

entendimento. É louvável a ação do governo
federal, e aqui deixo publicamente consignado
o meu apoio, sem problema algum, mesmo
que isso possa atingir alguns municípios e
trazer desproporção do equilíbrio eleitoral,
porque faz parte do jogo, faz parte das ações
governamentais e vai trazer o benefício à
população atingida. Então, é por isso que
temos que primar para que as pessoas sejam
beneficiadas.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Significa dizer, deputado Professor Grando,
que só no mês de janeiro arrecadou-se 25% do
total que estava previsto para arrecadar com a
CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Sr.
presidente, o governo Lula, no ano passado,
aumentou o PIS, a Cofins. Não fomos nós.O Sr. Deputado Professor Grando -

No ano todo. É isso aí! Então, o PSDB deseja a diminuição
dos impostos no país; o PSDB deseja que seja
investido em mais infra-estrutura no país; o
PSDB deseja que seja investido mais em saúde
no país; o PSDB deseja que seja investido
mais em todas as áreas sociais. Dinheiro
existe, o cofre está cheio, por isso é que
estamos ocupando os espaços que temos
direito para fazer discursos favoráveis aos
programas que a sociedade deseja.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Então, há dinheiro de sobra para a saúde! Há
dinheiro de sobra para o Bolsa Família! Há
dinheiro de sobra para a infra-estrutura,
deputado José Natal! E o salário mínimo é
fixado em R$ 412,00? Onde está o dinheiro do
governo federal? Santa Catarina recebeu
somente R$ 71 milhões para recuperar as
rodovias federais, no ano passado, recebeu só
R$ 13 milhões para sinalizar as rodovias
federais de Santa Catarina. O dinheiro existe!
Então, que esse dinheiro seja investido na
saúde pública, no pagamento do Bolsa Família
e em infra-estrutura.

O mesmo entendimento tenho com
relação ao governo do estado, para que
possamos fazer com que as ações venham a
acontecer independente do prazo, do momento
e de quem propõe, porque são as pessoas que
nos elegeram, que votaram, que conseguiram
fazer a composição desta Casa que estão lá
nos municípios esperando os resultados.

Esse é o nosso objetivo: diminuir a
carga tributária e dar um atendimento mais
igualitário às sociedades catarinense e brasileira. Desta forma, entendo o funciona-

mento da máquina pública, da coisa pública,
do poder público como um todo. Devemos
reconhecer quando as ações acontecem. É
claro que não queremos mais impostos e não
queremos elevação de taxas de juros.
Queremos, sim, que o país, os estados e os
municípios possam se comportar de uma
maneira mais justa com o nosso munícipe,
mas também temos que saber que existe uma
demanda necessária para poder cumprir com
os serviços públicos. Seríamos hipócritas,
demagogos, se pensássemos ou
propalássemos que quando eleito iríamos
cortar todos os impostos e nada mais
cobraríamos. Esse seria um discurso vazio, um
discurso que não mereceria nem o reconheci-
mento de quem quer que seja, de pessoa
alguma, porque seria um discurso que não
teria propriedade, seria infundado e irresponsá-
vel.

Muito obrigado, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Antônio Aguiar) - Inscrito para falar o sr.
deputado Edson Piriquito, a quem concedemos
a palavra por até dez minutos.

Mas o que me chama atenção também
- e a imprensa nacional começa a divagar - é um
assunto que está vindo à tona: a reforma
tributária. E quando abrimos os jornais lemos que
vai haver mais imposto, que o brasileiro vai pagar
mais, que vai ser criado um novo imposto federal.
E mais, que o governo nega aumento de carga
tributária, que o governo vai diminuir a quantidade
de imposto. Será que é verdade isso? O mês de
janeiro provou o contrário. Provou que o povo
pagou 20% a mais de imposto. Então, vão fazer
uma reforma tributária e vão dizer assim: “Olha, o
mês de janeiro não conta. Nós temos que
arrecadar R$ 70 bilhões em fevereiro, temos que
arrecadar R$ 75 bilhões em março”.

O SR. DEPUTADO EDSON PIRIQUITO -
Sr. presidente, deputado Antônio Aguiar, srs.
deputados, pessoas que se encontram nas
dependências da Alesc, pessoas que nos
assistem através da TVAL e que nos ouvem
através da Rádio Alesc Digital, a minha saudação.

Povo catarinense, como é dinâmico o
mundo da política, como as pessoas se
apresentam conforme as suas situações, às
vezes do lado “a”, às vezes do lado “b”, cada
qual com o seu entendimento.

Eu estava aqui refletindo, não que eu
venha ter alguma coisa a ver com o assunto,
qualquer semelhança poderá ser mera
coincidência, mas nas palavras de Santo
Agostinho encontrei um pensamento
interessante.

Tem que ser feita uma reforma
tributária para desonerar o bolso do contri-
buinte! Temos que fazer uma reforma tributária
para que a população deixe de pagar mais
imposto, porque a Receita Federal está
informando, não sou eu, não é o deputado
José Natal nem o deputado Professor Grando e
sim a Receita Federal, que a cada mês que
passa há mais arrecadação no país.

Pensando também no desenvol-
vimento, no crescimento das cidades, eu
estava conversando durante esta semana com
diversos empreendedores da cidade onde eu
tenho meu domicílio eleitoral, onde resido há
40 anos, Balneário Camboriú, e fizemos uma
análise conjuntural sobre o desenvolvimento
dessa temporada de verão. Infelizmente, as
próprias classes organizadas, CDL, Sindicato
dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, já
demonstram publicamente a insatisfação com
o movimento que teve Balneário Camboriú. Não
sei se em todo o estado, aqui, nas cidades
litorâneas, aconteceu o mesmo, mas em
Balneário Camboriú tivemos um grande fluxo
de pessoas, de visitantes, mas de
arrecadação, de movimentação financeira
infelizmente não tivemos.

(Passa a ler.)
“O dom da fala foi concedido aos

homens não para que eles enganassem uns
aos outros, mas sim para que expressassem
os seus pensamentos uns aos outros”.Ora, deputado Edson Piriquito, será

que vão fazer uma licitação para o Banco
Central comprar um cofre novo? Perguntaram-
me isso, deputado Antônio Aguiar, porque é
tanta, é tamanha quantidade de dinheiro que
está faltando espaço hoje no cofre do subsolo
do Banco Central. Querem comprar um cofre
novo para botar o dinheiro arrecadado em
excesso do mês de janeiro e aí sobrar um
cantinho para o dinheiro que vem de fevereiro,
que vem em março, que vem em abril, em maio
e assim por diante.

E aqui no Parlamento catarinense o
que se faz é esse direito do dom da fala, as
diversas formas de pensamento. Com as luzes
que surgem nas mentes desses nobres repre-
sentantes, como nós que estamos aqui
sempre defendendo os interesses daqueles
que nos condicionaram essa possibilidade de
estarmos aqui para representá-los, é claro que
o jogo político vem à tona. É uma coisa óbvia.
Mas não há que se questionar o ato de um
governo. Aqui no estado de Santa Catarina os
representantes fazem oposição ao governo,
mas não há que se questionar quando pra-
ticam uma ação que vai trazer benefício à
população brasileira e que atingirá também a
população catarinense, dizendo que é
programa eleitoreiro ou que pelo ano eleitoral
não poderia ser praticado.

Então, governo federal, vamos baixar
a carga tributária! O povo está cansado.

Aí passa pela nossa mente a preocu-
pação de haver um planejamento adequado.
Vejam que o tema hoje discutido na
Assembléia foi o planejamento, e planejamento
de cidade é aquele que busca a organização
do município e não somente o que busca o
crescimento pelo crescimento.

Muito obrigado e um bom final de
semana a todos.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Décio Góes - Pela

ordem, sr. presidente.
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Em muitos momentos aqui já
discutimos e debatemos esse assunto, e
acreditamos que a falta de planejamento, de
aprimoramento da cidade como um todo, a falta
da atenção aos empreendedores, da parceria que
é necessária entre o poder público constituído e
as pessoas que ajudam a construir a cidade, a
falta dessa parceria, dessa agregação, faz com
que tenhamos hoje um resultado não desejável.
Isso quer dizer que Balneário Camboriú ainda
depende muito da temporada de verão, e agora
ficamos numa situação indesejada, haja vista que
agora iniciamos o período sazonal, o período da
baixa temporada, onde existe a diminuição da
movimentação na cidade. Quer dizer, a temporada
de verão ainda transforma significativamente a
economia da cidade. Nós estamos procurando
desenvolver um projeto para vencer esse período
sazonal, mas ainda somos muito dependentes da
alta temporada.

Com todo o respeito ao eminente
deputado Pedro Uczai, tenho em mãos um
demonstrativo real da situação e do inves-
timento, tanto na área física como no caso dos
professores em Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Ouço, com todo respeito, v.exa., que sempre
foi um deputado atuante e também é ex-
prefeito de Chapecó.

O Sr. Deputado Pedro Uczai - Eu
acho que o processo de comparação é
interessante, porque revela também a posição
de cada governo. Porém, a herança que temos
em Santa Catarina, ao longo da história, de
desvalorização dos nossos professores,
mesmo com esse percentual a mais, se
comparado neste período do governo federal, o
salário dos professores da rede pública federal
está em outro patamar, está em outra direção.
Conceder 20% sobre R$ 5 mil e 20% sobre R$
500,00 o impacto é totalmente diferente.
Então, essa é a primeira consideração. O
comparativo pode ajudar a revelar, mas
também esconde.

Queria aqui poder mostrar à
sociedade - infelizmente o deputado Pedro
Uczai não se encontra, mas quero aqui, com
muita clareza, falar sobre o crescimento do
piso salarial do magistério, do professor que
trabalha 40 horas.

Em 2003, Luiz Henrique da Silveira
assumiu o governo do estado de Santa
Catarina e sua excelência Luiz Inácio Lula da
Silva assumiu a Presidência da República. Vou
fazer um comparativo do INPC, que regula a
inflação. O governo federal concedeu para os
professores da área federal 33,5%. Esse foi o
percentual de aumento dos professores da
área federal de 2003 até 2008. Em segundo lugar, a preocupação

que temos, e v.exa. com certeza também tem,
é evitar greve, evitar que os professores
paralisem, pois já foi sinalizado em novembro,
e que o governo atenda parte das
reivindicações dos professores. É nessa
direção que eu estou preocupado.

Essa falta de atenção, deputado
Professor Grando, faz com que agora passemos a
buscar um turismo com qualidade, a buscar pela
profissionalização das pessoas que movimentam
a cidade, das pessoas que realizam a cidade e de
dar a atenção necessária para o turista que nos
procura, que nos visita. Nós temos o melhor
produto a ser vendido: uma cidade fantástica
como Balneário Camboriú. Mas creio que a
aplicação necessária, e que seria aquela que
deveria ser realizada naquele município, não está
existindo.

Agora vamos para Santa Catarina: de
2003 a 2008 foi concedido um percentual de
94%. O deputado deu uma olhada na casa dos
outros, mas não olhou a sua própria. Quer
dizer, essa é a diferença do aumento real dado
aos professores ligados à área federal e aos
professores catarinenses, apenas para a
sociedade ter o conhecimento do que foi dado,
de acordo com o INPC, que retrata a inflação,
que assegurou aos professores catarinenses
um reajuste de 94% e que em agosto de 2008
chegará a 109%. E já está definido mais um
benefício que elevará o salário do magistério,
de acordo com o INPC, num percentual total de
109%.

Eu sou educador, sou professor, e
quando o governo tem a pauta na mesa da
negociação, e aguarda a véspera da definição
da greve para sentar com os professores, dá a
impressão que não quer negociar, não quer
sentar, não quer dialogar. Nenhum sindicato
sobrevive se não tiver base social. Hoje, o
Sinte tem base social e está reivindicando
mudanças na política pública para a educação
no estado.

Existe hoje a necessidade de uma
profissionalização plena. Não dá mais para
brincarmos de administrar as cidades. Nós não
podemos perder tempo brincando com o tempo
das pessoas. Não existe mais como nos
aventurarmos administrativamente e deixarmos de
fazer um planejamento que venha a compreender
todo o sistema do desenvolvimento turístico da
nossa cidade como um todo.

Então, de repente, vem aqui falar o
eminente deputado... Vou aqui repetir: em
2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o
governo federal e Luiz Henrique da Silveira
assumiu, no mesmo dia, na mesma hora, em
2003, o governo do estado. O reajuste dado,
de acordo com o INPC, aos professores da
área federal foi de 33,5%, e o reajuste dos
professores do estado de Santa Catarina foi de
94%. Isso de acordo com o INPC.

Eu quero dizer que vamos ser
solidários com esta luta. Que luta? Evitar a
greve. E só será evitada a greve, se o governo
atender parte das reivindicações dos
professores. Eu não disse que os professores
têm o pior salário; num levantamento, eles têm
o quarto pior salário do Brasil.

Eu creio que é louvável a atuação das
pessoas que estão frente ao comando
administrativo da cidade de Balneário Camboriú, e
faço aqui um reconhecimento público ao prefeito
Rubens Spernau e ao secretário Mazoca, que têm
envidado esforços, mas sabemos que a aplicação
no desenvolvimento da nossa cidade está aquém
do necessário. Aplica-se muito pouco numa cidade
que não tem indústrias, e a nossa indústria é o
turismo.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Eu quero agradecer o seu aparte.

Então, é só para trazer ao conheci-
mento, porque o eminente deputado olha na
casa do vizinho, mas precisa olhar um pouco a
sua.

Eu sei que o governo do estado de
Santa Catarina pegou o governo numa situação
muito difícil, sem nenhum investimento,
praticamente, e na educação muito menos. Eu
sei que o governo federal também pegou um
quadro muito complicado. Agora, é preciso
reconhecer que o governador Luiz Henrique
vem fazendo investimentos em Santa Catarina
como nunca houve, e em todos os setores!

Gostaria de dizer o seguinte: isso
retrata a greve dos professores ou apenas do
sindicato dos professores de Santa Catarina?
Então, é preciso ter um conhecimento mais
profundo, e em agosto de 2008 chegará a
109% o reajuste salarial dos professores de
Santa Catarina.

Então, temos que rever esse
conceito, esse entendimento de aplicação na
cidade de Balneário Camboriú, para que
possamos conquistar aquilo que buscamos,
que é o desenvolvimento econômico para que
possamos aplicar no social da nossa cidade.

Até o fim do ano teremos 54
municípios, de todos os partidos, com acesso
asfáltico. Na Educação, acho que serão
construídos mais de 60 prédios escolares,
com investimento também nos professores.
Isso faz com que a sociedade receba, do
governo do estado, ação, investimento, como
foi feito em Canoinhas um grande investimento
na Saúde, na Educação, em todo os setores
da economia.

Nobre deputado, v.exa. disse que
o estado paga o menor salário do país, mas
digo que existem vários estados longe de
Santa Catarina e vou trazer documentos que
comprovam, porque não adianta apenas
dizer, é preciso comprovar com docu-
mentos.

Temos o maior shopping aberto do
sul do mundo, que é Balneário Camboriú, com
as diversas lojas e os diversos comércios
existentes na cidade, na avenida Brasil, com
bares e restaurantes na avenida Atlântica,
enfim, na Terceira Avenida, na Avenida Central,
por toda a cidade. E temos que firmar uma
parceira com o nosso povo.

Hoje, os professores de Santa
Catarina estão recebendo além do INPC, e
estão sendo feitos investimentos, porque
recebemos o governo com as escolas numa
situação muito difícil. Em cinco anos não se
destrói escolas, isso é coisa de muitos anos. E
só neste final de semana e na semana que
passou foram inauguradas duas escolas.
Prédios lindos, de primeiro mundo, três em
Tubarão e um em Imbituba. No oeste, foram
inaugurados vários e existem mais 40 prédios
de escolas para inaugurar no próximo mês em
Santa Catarina.

Então, quero aqui cumprimentar o
governo do estado pela sua ação...Dessa forma deixo aqui esse recado

para que as autoridades, hoje com a
responsabilidade administrativa em Balneário
Camboriúm percebam isso, porque mais uma
temporada virá ainda sobre o comando
administrativo deles.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

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

Antônio Aguiar) - Não há mais oradores
inscritos.Muito obrigado!

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Livre a palavra a todos os srs.
deputados.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Antônio Aguiar) - Inscrito para falar o sr.
deputado Manoel Mota, a quem concedemos a
palavra por até 10 minutos.

(Pausa)
Não havendo mais quem queira fazer

uso da palavra, esta Presidência antes de
encerrar a presente sessão convoca outra,
ordinária, para terça-feira, à hora regimental,
com a seguinte Ordem do Dia: matérias em
condições regimentais de serem apreciadas
pelo plenário.

O governo está preocupado e
investindo para buscar uma educação de
qualidade, que é o seu objetivo, preparando e
qualificando cada vez mais os professores
catarinenses.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA - Sr.
presidente, sras. deputadas, srs. deputados,
telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio Alesc
Digital e visitantes que prestigiam o Parlamento
catarinense na manhã de hoje, eu não poderia
deixar de fazer um esclarecimento à sociedade.

O Sr. Deputado Pedro Uczai - V.Exa.
me concede um aparte? Esta encerrada a presente sessão.
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA DL
ATO DA MESA Nº 006-DL, de 2008

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o disposto no art. 57, inciso I, do
Regimento Interno, no uso de suas atribuiçõesATO DA MESA Nº 005 - DL, de 2008
CONVOCA o cidadão Flávio Ragagnin, 2º Suplente da Coligação
Salve Santa Catarina (PP/PMN/PV/PRONA), para ocupar cadeira
de Deputado neste Poder, em decorrência do afastamento do
Deputado Jandir Bellini, para tratar de assuntos particulares,
por declino do 1º Suplente.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de
acordo com o disposto no art. 57, inciso I, do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições
CONVOCA o cidadão Lício Mauro da Silveira, 1º Suplente da Coligação Salve
Santa Catarina (PP/PMN/PV/PRONA), para ocupar cadeira de Deputado
neste Poder, em decorrência do afastamento do Deputado Jandir Bellini, para
tratar de assuntos particulares. PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 4 de março de 2008

Deputado Julio Garcia - PresidentePALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 4 de março de 2008
Deputado Valmir Comin - 2º SecretárioDeputado Julio Garcia - Presidente

Deputado Valmir Comin - 2º Secretário Deputado Antônio Aguiar - 4º Secretário
Deputado Antônio Aguiar - 4º Secretário *** X X X ***

*** X X X ***

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
0007.4/08, que “Encaminha o Relatório de Atividades da Associação
Beneficente dos Inativos e Pensionistas de Joinville, referente ao
exercício de 2007. Relator: Deputado José Natal Pereira. Posto em
discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade e
0119.0/07, que “Encaminha o Relatório de Atividades da Federação de
Vela do Estado de Santa Catarina, de Florianópolis, referente ao
exercício de 2006”. Relator: Deputado Renato Hinnig. Posto em
discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade. Nada
mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, da
qual, eu, Estela Maris Rossini, Chefe de Secretaria, digitei a presente
ata, que após ser lida e aprovada por todos os membros, será assinada
pelo senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário desta
Assembléia.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, REFERENTE À 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA
Às onze horas do dia quatro de março de dois mil e oito, sob a Presidência
do Deputado Jean Kuhlmann, amparado no Art. 128 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da Segunda Reunião Ordinária da Comissão. Foi
registrada a presença dos Senhores Deputados Jean Kuhlmann, José Natal
Pereira, Joares Ponticelli, Elizeu Mattos e Professor Grando. Em seguida, o
senhor Presidente colocou em discussão e votação a ata da reunião anterior
- que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, colocou em discussão e
votação os Projetos de Lei nºs: 0017.0/08 de autoria do Deputado Rogério
Mendonça, que “Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e
Cultural Nacional, no Município de Dionísio Cerqueira”. Relator: Deputado
Dirceu Dresch. Posto em discussão e votação o parecer, foi aprovado por
unanimidade; 0029.3/08, de autoria do Deputado Jandir Bellini, que
“Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas, de Itapema.
Relator: Deputado Jean kuhlmann. Posto em discussão e votação o parecer,
foi aprovado por unanimidade; 0357.5/07, de autoria do Deputado Nilson
Gonçalves, que “Cria a Semana da Consciência e do Combate ao Assédio
Moral no Trabalho”. Relator: Deputado José Natal Pereira.Posto em
discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade; 0575.2/07,
de autoria do Governador do Estado, que “Autoriza a concessão de uso de
imóvel no Município de Bom Jardim da Serra (Cafeteria no Mirante da Serra
do Rio do Rastro). Relator: Deputado Jean Kuhlmann. Posto em discussão e
votação o parecer, foi aprovado por unanimidade; 0577.4/07, de autoria do
Governador do Estado, que “Autoriza a doação de imóvel no Município de
Navegantes (construção da Biblioteca Pública Municipal Cruz e Souza).
Relator: Deputado Jean Kuhlmann. Posto em discussão e votação o parecer,
foi aprovado por unanimidade; 0587.6/07, de autoria do Deputado Renato
Hinnig, que “Declara de utilidade pública a Associação FloripAmanhã, no
Município de Florianópolis”. Relator: Deputado Professor Grando. Posto em
discussão e votação o parecer, foi aprovado, com emendas aditiva e
modificativa, por unanimidade; 0660.9/07, de autoria do Deputado Darci de
Matos, que “Declara de utilidade pública a Associação Cultural Escola de
Samba Acadêmicos do Serrinha, no Município de Joinville”. Relator:
Deputado Dirceu Dresch. Posto em discussão e votação o parecer, com
emendas, que foi aprovado por unanimidade; 0663.1/07, de autoria do
Deputado Rogério Mendonça, que “Declara de utilidade pública a Associação
Blumenauense de Artistas Plásticos - Bluap, no Município de Blumenau”.
Relator: Deputado Jean Kuhlmann. Posto em discussão e votação o parecer,
com emendas aditiva e modificativa, foi aprovado por unanimidade;
0664.2/07, de autoria do Deputado Décio Góes, que “Declara de utilidade
pública a Associação dos Deficientes Físicos de Araranguá - ADEAR-, no
Município de Araranguá”. Relator: Deputado Joares Ponticelli. Posto em
discussão e votação o parecer, com emendas, que foi aprovado por
unanimidade; 0666.4/07, de autoria do Deputado Décio Góes, que “Declara
de utilidade pública a Associação dos Moradores de Itapema Centro, no
Município de Itapema/SC”. Relator: Deputado Professor Grando. Posto em
discussão e votação o parecer, com emendas aditiva e modificativa, foi apro-
vado por unanimidade e Ofícios nºs 0006.3/08, que “Encaminha o Relatório
de Atividades da Instituição Espírita Casa da Fraternidade, de Araranguá,
referente ao exercício de 2007”. Relator: Deputado Joares Ponticelli. Posto
em discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade;

Deputado Jean Kuhlmann
Presidente

*** X X X ***

OFÍCIO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO CESAR SOUZA JUNIOR
Ofício CSJ nº 031/2008 Florianópolis, 28 de fevereiro de 2008
Excelentíssimo Senhor
Deputado Júlio Garcia
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta
Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me a Vossa
Excelência para comunicar minha ausência nesta Casa Legislativa nos
dias 01/03/08 à 09/03/08, período no qual estarei em viagem de
estudos fora do País, sendo que as despesas serão custeadas pelo
Instituto Friedrich Naumann.

Sendo o que se apresenta, reitero meus votos de estima e
consideração.

Cordialmente,
Deputado Cesar Souza Junior

Lido no Expediente
Sessão de 04/03/08

*** X X X ***

PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 045/08
Declara integrante do patrimônio histórico,
artístico e cultural do Estado de Santa
Catarina, a Orquestra Sinfônica de Santa
Catarina.

Art. 1º Fica declarada patrimônio histórico, artístico e cultural
do Estado de Santa Catarina, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Rogério Mendonça

Lido no Expediente
Sessão de 04/03/08
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JUSTIFICATIVA Nesse sentido as instituições melhor equipadas com os
materiais esportivos doados, desenvolverão atividades físicas que
irão atrair jovens e crianças para a prática esportiva sem perder o
enfoque educativo. Além disso, o programa tem como finalidade
descobrir talentos dentro das escolas, proporcionando uma
condição física saudável e revelando futuros atletas para equipes
de alto rendimento.

Trazemos à consideração deste Parlamento proposta de
lei que visa declarar como patrimônio histórico, artístico e cultural
do Estado de Santa Catarina, a Orquestra Sinfônica de Santa
Catarina

A referida Orquestra integra o ambiente cultural da
sociedade catarinense, estando constantemente presente em
eventos culturais de Santa Catarina.. Demais disso, é parte
integrante da história do Estado, tendo sido criada pelo Maestro
José Nilo Valle.

O princípio básico da prática esportiva é a inclusão, ou seja, o
de que todos os alunos tenham a oportunidade de praticar, dispondo
com estes materais espaços adequados e o material necessário.

*** X X X ***Cumpre lembrar que desde a sua criação, a Orquestra
desenvolveu temporadas anuais expressivas, repletas de eventos
memoráveis, contando com a participação de inúmeros artistas
nacionais e internacionais, entre eles: Viviane Pricella, Luiz
Fernando Vieira, Schöefer Junior, Pablo e Juan Rossi, Oswaldinho
do Acordeon, Renato Borghetti, Arthur Moreira Lima, Eudóxia de
Barros, Margarita Luongo, Roberto Martinez Del Puerto, Mario
Ulloa, e Fernando Condón.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/08
Altera o § 2º do art.173 da Lei
Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007, que dispõe sobre o modelo de ges-
tão e a estrutura organizacional da
Administração Pública Estadual.

Demais disso, é importante anotar que grandes eventos
vêm se tornando tradicionais, tais como as séries “Sinfonia”,
“Virtuosi”, “Gala Lírica”, “Solistas Catarinenses” e “Bravo! Santa
Catarina!”.

Art. 1º O § 2º do art. 173 da Lei Complementar nº 381, de 7
de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Destarte, a partir do ano de 2000, em que foi instalado o
PROJETO “MUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA MUSICAL CATARINENSE, a
Orquestra passou a viajar pelo Estado de Santa Catarina, sempre
levando sua vibrante mensagem musical a milhares de pessoas, muitas
dessas, diga-se de passagem, que jamais tinham assistido a um
concerto ao vivo.

“Art. 173. (...)
§ 2º A normatização de que trata o § 1º deste artigo obriga-

toriamente disporá que não poderão ser objeto de execução indireta as
atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de
cargos do órgão ou entidade, salvo atividades cuja competência está
regulamentada em lei, e ou expressa disposição legal em contrário, ou
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do
quadro geral de pessoal.”

Se não bastasse, ainda se verifica o empreendimento de pro-
jetos voltados à formação de recursos humanos, mantendo agregados
um coro lírico e vários agrupamentos de câmara.

Portanto, já é considerada como um patrimônio cultural
do Estado, faltando apenas o reconhecimento por meio de diploma
legislativo próprio. Isso, especialmente em face de que já
contribuiu, e tem muito a contribuir, para a formação cultural
catarinense, bem como tem o seu espaço marcado na história do
Estado, exercendo seu mister nos momentos mais importantes
desta Unidade da Federação.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões,
Deputado Rogério Mendonça

Lido no Expediente
Sessão de 04/02/08

JUSTIFICATIVAAssim, por entender que a matéria em condão se traduz em
meritório reconhecimento, que se enquadra de especial interesse da
Administração Pública estadual e da sociedade catarinense, solicito
aos nobres Pares o acolhimento da presente proposição.

Trazemos à consideração deste Parlamento proposta de Lei
Complementar que visa alterar o § 2º da Lei Complementar nº 381, de
7 de maio de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura
organizacional da Administração Pública Estadual.

*** X X X *** Cumpre enfatizar que a proposição em condão objetiva ade-
quar a normatização que rege a Administração Pública de Santa
Catarina, em especial quanto às atividades de tecnologia da informação
e comunicação, que se apresentam de crucial importância ao desenvol-
vimento das atividades estatais.

PROJETO DE LEI Nº 046/08
Autoriza o Governo do Estado a Instituir o
Programa de doação de Kits de materiais
esportivos para desenvolvimento de ativi-
dades envolvendo alunos da rede Estadual
de Ensino O caput do art. 173 da referida Lei Complementar elenca as

atividades permitidas para contratação de prestação de serviços pela
Administração Pública Estadual. E o § 2º, por sua vez, diz que não
poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou
entidade, cuja redação leva a crer, em ilustração, impedimento do
Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina -
CIASC, para contratação laboral na sua área afim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
 Art. 1º Fica o Governo do Estado de Santa Catarina autori-

zado através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer responsável por
organizar o cadastramento e a distribuição de Kits esportivos.

 Art. 2º Cada Kit deverá conter os seguintes materiais: duas
redes de voleibol, dois pares de rede para cestas de basquete, dois
pares de rede para traves de futebol de salão, quatro bolas de futebol
de salão, quatro bolas de voleibol, quatro bolas de basquete e quatro
bolas de handebol.

Ocorre que aquele órgão tem as suas atividades vinculadas à
execução das políticas de Tecnologia de Informação e Comunicação, ao
tratamento de dados e informações e à prestação de assessoramento
técnico aos órgãos da Administração Direta e às entidades da
Administração Indireta, e para cumprir e desempenhar as suas
atribuições preconizadas pela Lei Complementar nº 381, necessita de
vasto acervo de profissionais à sua disposição. No entanto, em face da
imensa estrutura ora em atividade no setor, a crescente necessidade
do Governo na área desenvolvida pelo Ciasc, e com destaque em face
de que aquela entidade não conta em sua estrutura com quadro de
pessoal suficiente a dar manutenção à integralidade dos sistemas hoje
existentes, e a novos projetos de governo, como aos do Governo
Eletrônico que se apresentam definidos como de alta prioridade pela
Administração Pública Estadual, surge extrema dificuldade de ser aplicada a
normatização ora vigente.

Art. 3º Cada instituição de ensino, comunitária ou social
deverá cadastrar os dados na Secretaria de Estado do Turismo, Esporte
e Lazer para o recebimento do Kit esportivo.

 Art. 4º Todas as instituições deverão informar a Secretaria
de Turismo, Esporte e Lazer a situação das quadras esportivas e das
áreas destinadas as respectivas modalidades.

 Art. 5º Os kits esportivos deverão ser doados as instituições
cadastradas anualmente.

Art. 6º Poderão ser formalizadas parcerias com instituições
privadas visando a ampliação do alcance do programa.

 Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Estadual Narcizo Parisotto Demais disso, cumpre enfatizar que, em não ocorrendo o

aperfeiçoamento legislativo proposto, nenhum órgão da Administração
Estadual, ao possuir em seu quadro de pessoal profissional da área de
informática/comunicação, poderá contratar serviços de tecnologia da
informação e comunicação.

Lido no Expediente
Sessão de 04/03/08

JUSTIFICATIVA
O programa de doação de kits de materiais esportivos tem

um caráter social relevante, pois através do esporte poderemos incluir
jovens de diversas faixas etárias na sociedade, envolvendo estes em
atividades diárias da prática esportiva.

Assim, por entender que o aperfeiçoamento da normatização
em tela, concretizando reais condições do desenvolvimento do Estado
nos termos do interesse e da necessidade da administração pública,
sem esquecer de registrar a sua urgência também em razão da atual
realidade dos quadros dos servidores públicos em atividade no Governo
de Santa Catarina, solicito aos nobres Pares o acolhimento da presente
proposição.

O programa tem como base apoiar os departamentos de
educação física de escolas públicas e privadas, entidades sociais e
comunitárias, pois através de doações se alcançarão bons
resultados nesta área, possibilitando aos jovens maior aprendizado
e participação. *** X X X ***
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