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P L E N Á R I O

ATA DA 032ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2008
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Altair Silva - Ana
Paula Lima - Antônio Aguiar - Cesar Souza
Júnior - Dagomar Carneiro - Darci de Matos -
Décio Góes - Dirceu Dresch - Edison Andrino -
Edson Piriquito - Elizeu Mattos - Gelson Merísio -
Genésio Goulart - Herneus de Nadal - Jailson Lima
- Jaime Pasqualini - Jandir Bellini - Jean Kuhlmann -
Jorginho Mello - José Natal - Manoel Mota - Marcos
Vieira - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto - Nilson
Gonçalves - Pedro Baldissera - Pedro Uczai -
Professor Grando - Renato Hinnig - Rogério
Mendonça - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valmir Comin.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR - Reporta-se à
instalação da Aurora em Canoinhas e da Sadia
em Mafra; destaca a SCBiodiesel.

DEPUTADO ALTAIR SILVA (aparte) -
Parabeniza o governo federal pela conclusão
da BR-282.

DEPUTADO ALTAIR SILVA (aparte) - Parabeniza
a empresa Aurora.

DEPUTADO JAILSON LIMA (aparte) - Elogia
atuação do governo Lula.

DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO (aparte) -
Cumprimenta o deputado Antônio Aguiar pela
luta empreendida em prol da sua região.

DEPUTADO MANOEL MOTA (aparte) - Registra
o importante papel do governo federal em
Santa Catarina.

DEPUTADO PEDRO BALDISSERA - Comenta
obras do PAC.

DEPUTADO JAIME PASQUALINI - Reporta-se ao
resgate da história do estado; faz referência a
ex-deputados da Assembléia Legislativa.DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Parabeniza a

empresa Marchetti; registra a criação do Dia
Nacional do Empreendedor; reporta-se à
questão da rejeição do jovem à política.

DEPUTADO GELSON MERÍSIO (aparte -
Comunica que cede tempo do partido aos
novos deputados do PP.

SUMÁRIO Partidos Políticos DEPUTADO ALTAIR SILVA - Agradece a
acolhida que teve na Assembléia Legislativa;
destaca projeto da Acic; registra homenagem
da Casa a Neri Flávio Dias.

Breves Comunicações DEPUTADO NILSON GONÇALVES - Faz relato
de sua viagem aos USA, acompanhando o
governador do estado; elogia gestão do
presidente Lula.

DEPUTADO JAIME PASQUALINI - Destaca o
rodízio de deputados suplentes no Parlamento
catarinense. Ordem do Dia
DEPUTADO JAILSON LIMA (aparte) -
Cumprimenta o deputado Jaime Pasqualini pela
posse no Parlamento.

DEPUTADO MOACIR SOPELSA - Manifesta-se
acerca da conclusão dos acessos das rodovias
pelo estado; reporta-se ao Código Ambiental.

DEPUTADO NILSON GONÇALVES - Reporta-se
ao PL. n. 0612/2007, de sua autoria, que
recebeu parecer contrário na comissão de
Constituição e Justiça.DEPUTADO MANOEL MOTA (aparte) -

Cumprimenta o deputado Jaime Pasqualini pela
posse no Parlamento.

DEPUTADO GENÉSIO GOULART - Tece elogios
ao PMDB; enaltece o trabalho do governador
do estado e do presidente da República.

DEPUTADO JAILSON LIMA - Discute o PL n.
0011/2008, de sua autoria, que concede o
título de Cidadão Catarinense a Luiz Inácio
Lula da Silva.

DEPUTADO NILSON GONÇALVES (aparte) -
Cumprimenta o deputado Jaime Pasqualini pela
posse no Parlamento.

DEPUTADO PEDRO UCZAI - Elogia a atuação
do presidente Lula; reporta-se à conclusão da
BR-282. DEPUTADO MANOEL MOTA - Discute o PL n.

0011/2008, de autoria do deputado Jailson
Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva.

DEPUTADO JAILSON LIMA (pela ordem) -
Registra a presença do coronel Alves, da
Polícia Militar.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (aparte) -
Agradece investimento de seis milhões no
município de Canoinhas.
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DEPUTADO JOSÉ NATAL - Discute o PL n.
0011/2008, de autoria do deputado Jailson
Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva.

(É lida e aprovada a ata.) Começo destacando o Ermmembergo
Pellizzetti, Orlando Bertoli, Artur Siewert,
Wenceslau Borini, Walter Rousseng, Albino
Zeni, Udo Altemburg, João Bertoli, Luiz Bianchi,
Hélio Carneiro, Ermínio Marchi, Arno Siewert,
João Custódio da Luz, Ivo Knoll, Waldemiro
Colautti, Moacir Bertoli, Gervásio Maciel,
Nelson Morro, Heitor Luiz Sché, Lauro André da
Silva, Marcondes Marchetti, João Mattos,
Nodgi Enéas Pelizzetti, Julio Vânio Celso
Teixeira, Hans Fritsche, Rogério Mendonça,
aqui presente, Cesar Souza, Sargento Amauri
Soares, Jailson Lima e aquele que com muito
orgulho eu sucedo, deputado Joares Ponticelli.

Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão.

Solicito à assessoria que distribua o
expediente aos srs. deputados.

DEPUTADO DÉCIO GÓES - Discute o PL n.
0011/2008, de autoria do deputado Jailson
Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de passarmos às Breves
Comunicações, anuncio a presença, nesta
Casa, do Grupo de Mães Unidas dos
Bandeirantes, de Blumenau, sob a presidência
da sra. Nadir, num total de 24 senhoras.

DEPUTADO HERNEUS DE NADAL - Discute o
PL n. 0011/2008, de autoria do deputado
Jailson Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado pela presença, sintam-se à

vontade e sejam bem-vindas a esta Casa
Legislativa.

DEPUTADO PROFESSOR GRANDO - Discute o
PL n. 0011/2008, de autoria do deputado
Jailson Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva.

Passaremos às Breves
Comunicações.

Em outro momento, deputado
Rogério Mendonça, estarei aqui fazendo um
histórico de cada uma dessas pessoas que
reconhecidamente merecem o nosso
beneplácito, a nossa homenagem, porque
construíram a democracia, fizeram parte da
vida do alto vale e deram do seu jeito, da sua
forma, em cada momento, a sua contribuição
para o desenvolvimento de Santa Catarina,
para o Parlamento catarinense e, acima de
tudo, para a região do alto vale.

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Jaime Pasqualini, por até
dez minutos.

DEPUTADO PEDRO UCZAI - Discute o PL n.
0011/2008, de autoria do deputado Jailson
Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado Jaime Pasqualini dizia-

me que hoje, às 6h, já estava aqui para se
inscrever, a fim de utilizar a palavra. E eu fico
muito orgulhoso em poder, deputado Jaime
Pasqualini, ao presidir esta sessão, conceder a
palavra a v.exa., na condição de deputado,
para fazer uso desta tribuna. E eu já dizia que
o nobre deputado é um grande tribuno e não
tem nada para aprender, aliás, tem muito a
nos ensinar nesta Casa.

DEPUTADO NILSON GONÇALVES - Discute o PL
n. 0011/2008, de autoria do deputado Jailson
Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva.
DEPUTADO JAIME PASQUALINI - Discute o PL
n. 0011/2008, de autoria do deputado Jailson
Lima, que concede o título de Cidadão
Catarinense a Luiz Inácio Lula da Silva.

Então, dedicarei, quando possível,
deputado Jailson Lima, uma homenagem
explícita e especial a cada um desses
deputados que ocuparam uma vaga nesta
Casa.

DEPUTADO HINNING (pela ordem) - Registra a
presença da vereadora Albertina Verginia Sens,
do município de Águas Mornas.

O SR. DEPUTADO JAIME PASQUALINI
- Muito obrigado, deputado Rogério Mendonça.
E juntamente com o deputado Jailson Lima
compomos essa plêiade de deputados que
representam o alto vale. Mas peço desculpas
pelos meus equívocos, erros, precipitação e
inexperiência, porque ontem tivemos
oportunidade de fazer uma alocução a respeito
da posse, e algumas pessoas que deveríamos
ter citado e enaltecido, presidente e deputado
Rogério Mendonça, não foram enaltecidas
devidamente, fruto até, como já disse, da
inexperiência.

Agora, quero destacar, mais uma
vez, o encontro de ontem, quando num
momento festivo o Partido Progressista, o qual
integro e que me prestou essa homenagem,
protagonizou e preconizou no Parlamento
catarinense aquilo que em alguns momentos já
se realizava, que era o rodízio entre os
suplentes. Eu, como suplente que sou,
juntamente com o deputado Altair Silva, que
também assume hoje, através do Partido
Progressista, fui beneficiado com esse sistema
de rodízio, para oxigenar o partido.

DEPUTADO PEDRO UCZAI (pela ordem) -
Registra pleitos do oeste catarinense.
DEPUTADO NILSON GONÇALVES (pela ordem) -
Solicita para subscrever indicação do deputado
Antônio Aguiar.
DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -
Justifica requerimento de sua autoria soli-
citando envio de mensagem de pesar ao
Sindicato dos Mineiros de Lauro Muller.

Explicação Pessoal
DEPUTADO SILVIO DREVECK - Questiona a
descentralização estadual diante dos pro-
blemas que persistem na saúde, educação e
segurança pública.

Então, aproveito o ensejo desta
minha segunda oportunidade para dizer que
ontem foi um momento, um dia, festivo não
apenas para este deputado como pessoa,
como político que quer ser e deseja ser
sempre, mas também para a minha família e
principalmente para todo o Partido
Progressista de Santa Catarina, em especial
do alto vale.

O Sr. Deputado Jailson Lima - V.Exa.
me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JAIME PASQUALINI
- Pois não!DEPUTADO NILSON GONÇALVES (aparte) -

Discorda do que diz o deputado Silvio Dreveck. O Sr. Deputado Jailson Lima -
Deputado Jaime Pasqualini, para nós, cata-
rinenses, e, principalmente, para este
deputado e para o deputado Rogério
Mendonça, que representam o alto vale, é um
imenso orgulho e um prazer tê-lo nesta Casa,
não só pela sua capacidade e intervenção na
tribuna, mas também pelo que representou
ontem na coesão do PP do alto vale, no
momento memorável da sua posse.

DEPUTADO ALTAIR SILVA (pela ordem) -
Registra a presença na Casa do sr. Almir
Zunino.
DEPUTADO PEDRO UCZAI - Registra a pre-
sença do Sintesp na Casa. Deputado Rogério Mendonça,

v.exa. conhece mais do que ninguém a
nossa região, a nossa terra. Estavam aqui
nada menos do que o prefeito de Leoberto
Leal, Ivinho Scheidt, o prefeito de Aurora,
Mazinho, e o prefeito de Agronômica,
Alberto Feres. E esses prefeitos, mais a
vice-prefeita de Vidal Ramos, os vereadores
da região e os presidentes dos partidos
trouxeram inúmeras pessoas para prestigiar
esse evento, esse ato tão importante da
política catarinense, especialmente para o
alto vale do Itajaí.

DEPUTADO ELIZEU MATTOS - Manifesta-se a
respeito dos campos de altitude.
DEPUTADO PROFESSOR GRANDO (aparte) -
Solidariza-se com o deputado Elizeu Mattos.

Por isso, parabéns pelo evento, pela
sua participação e pela sua vinda ao
Parlamento catarinense, à Casa do Povo,
porque assim como os nomes que v.exa.
discorreu, que já representaram a região, o
seu nome, mesmo que por um período curto,
dará, nesta Casa, neste momento, com
certeza, além do registro, a sua pauta de
contribuição para o desenvolvimento do
estado, através dos grandes debates da
democracia para a região do alto vale.

DEPUTADO RENATO HINNING - Aborda PEC
233, do governo federal.
DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem) -
Registra que Florianópolis sediará o 16º
Congresso de Prevenção à Cegueira e
Reabilitação Visual.
DEPUTADO SERAFIM VENZON - Reporta-se à
Saúde no estado. O alto vale do Itajaí, deputado

Jailson Lima, já teve até cinco deputados
presentes nesta Assembléia Legislativa,
num só momento, numa mesma legislatura.
O alto vale do Itajaí já teve três deputados
federais na Câmara Federal representando
os anseios da sua gente e agora contamos
novamente com três deputados. E permita-
me, deputado Rogério Mendonça, que
preside neste momento esta sessão, fazer
uma breve menção sobre aqueles
deputados - eu farei um pronunciamento a
respeito deles em outra oportunidade,
mencionando a participação, o trabalho e o
empenho de cada um deles - que ocuparam
a mesma vaga que hoje os deputados Jaime
Pasqualini, Jailson Lima e Rogério
Mendonça ocupam na Assembléia
Legislativa.

DEPUTADO EDSON PIRIQUITO - Manifesta-se
acerca da Saúde, principalmente em Balneário
Camboriú. Parabéns e nota 13 nesses próximos

dois meses no Parlamento catarinense.DEPUTADO VALMIR COMIN - Fala sobre a
economia catarinense, sobretudo seus ae-
roportos.

O SR. DEPUTADO JAIME PASQUALINI
- Muito obrigado, deputado.

DEPUTADO MANOEL MOTA (aparte) -
Parabeniza o deputado Valmir Comin pelo que
s.exa. expõe.

Para quem não sabe, deputado Altair
Silva, o deputado Jailson Lima e eu, no ano de
2000, disputamos adversamente a prefeitura
de Rio do Sul. Mas política não é inimizade,
deputado Manoel Mota. Política se faz com
convencimento, com companheirismo, e eu
partilho hoje com o deputado Jailson Lima
aquilo que os serranos dizem: ele é o meu
vaqueano nesta Assembléia, ele me permite
conhecer, mostrar o caminho das pedras, e
está facilitando muito a nossa vida nesta
Casa.

DEPUTADO MANOEL MOTA - Faz registro
acerca das tempestades na região sul e seus
prejuízos.

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

Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura da ata da sessão anterior.
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Por isso o meu agradecimento e a
eterna gratidão ao deputado Jailson Lima.

Portanto, antes de agradecer aos
meus correligionários que, com seu voto,
permitiram-me ser um deputado estadual;
quero agradecer ao Partido Progressista, a
este partido que permite, com o rodízio, a mim
e a v.exa., deputado Altair Silva, estar aqui,
junto com outros que nos sucederam, para
que possamos dar a nossa contribuição,
não apenas para Santa Catarina, mas a
nossa contribuição para o alto vale, com o
nosso trabalho, com a nossa voz e o nosso
voto em benefício, também, do Parlamento
catarinense.

Temos também a respeito da
SCBiodiesel, que foi criada por um grupo de
empresários do estado de São Paulo e de
Santa Catarina, podemos dizer que a
princípio, o estudo, a vontade do grupo era
se instalar na região de Joinville, mas aquele
município não tem o que tem o planalto
norte, o perfil e a produção agrícola que
uma indústria de biodiesel precisa. E essa
produção agrícola precisa de soja, de milho
e outras leguminosas, para produzir o óleo
diesel.

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

O SR. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Pois não!

O Sr. Deputado Manoel Mota - Quero
cumprimentar v.exa, como líder de bancada.
Não estava aqui, na tarde de ontem, em razão
das fortes chuvas e enchentes que assolaram
toda a minha região, mas quero desejar boas-
vindas a v.exa. e muito sucesso. Este
Parlamento ressoa a voz do povo e tenho
certeza de que é com esse objetivo que viemos
para esta Casa.

Muito obrigado, sr. presidente! Temos certeza de que com a im-
plantação da SCBiodiesel no município de
Canoinhas vai haver um investimento de R$
35 milhões que serão aplicados no municí-
pio, para termos a indústria de biodiesel no
planalto norte.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Jailson Lima - Peço a

palavra, pela ordem, sr. presidente.Deputado, com certeza v.exa. fará
um trabalho importante para a sociedade
catarinense. Então, quero cumprimentá-lo
pela sua vinda e, como disse ontem, numa
entrevista, parabenizá-lo, como fez a
bancada do PP nesse rodízio, dando
oportunidade àqueles que não foram pre-
miados pela sorte de vir para cá. Mas todos
os que chegaram tiveram a ajuda dos votos
daqueles que não chegaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Jailson Lima.

Além disso, existem municípios
como Monte Castelo, que também já estão
adiantados na instalação de indústria de
biodiesel, mas através da SCBiodisel vai se
instalar em Canoinhas a nossa grande
indústria de biodiesel.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Sr. presidente deputado Peninha, apenas
gostaria de registrar a presença do coronel
Alves nesta Casa, que já administrou e
coordenou a Polícia Militar do alto vale e
representa bem a nossa região pelo papel
que lá cumpriu. Quero parabenizá-lo. Gostaríamos de dizer a v.exas. que

o planalto norte, especialmente o município
de Canoinhas e o prefeito Leoberto Weinert,
estará, na sexta-feira, concluindo a primeira
etapa, que é a doação de terra que será
entregue à nossa Aurora. Após a entrega de
doação de terra teremos o início da
terraplanagem dessa grande indústria. E o
estado de Santa Catarina foi o grande
vencedor, uma vez que houve uma grande
disputa entre quatro estados: Rio Grande do
Sul, em Carazinho, cidade cujo nome inicia
com a letra “c”; Mato Grosso do Sul, em
Campo Grande, que também começa com a
letra “c”; Paraná, em Clevelândia, que
também começa com “c”; e em Santa
Catarina temos a cidade de Canoinhas, que
também começa com “c”.

Assim sendo, desejo a v.exa. boas-
vindas a esta Casa, dizendo também que
estamos aqui inteiramente à disposição.

Vamos defender também, Peninha,
no nosso alto vale, um comando regional,
tendo em vista que hoje existem quatro
secretarias, e a Polícia é comandada por
Blumenau.

Parabéns, deputado.
O SR. DEPUTADO JAIME PASQUALINI

- Obrigado, deputado Manoel Mota! O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Ainda em Breves
Comunicações, com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Antônio Aguiar, por até dez
minutos.

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Pois não!

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Sr. deputado Jaime Pasqualini, vou tomar 30
segundos do seu tempo. Pela primeira vez
estou ouvindo v.exa. na tribuna e dá para
sentir que irá deixar o seu nome gravado
nos anais desta Casa, pela forma como se
comunica e pela dedicação que terá
também nos trabalhos diários aqui.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
Sr. presidente em exercício, deputado Rogério
Mendonça, sr. terceiro-secretário, deputado
Dagomar Carneiro, nosso ilustre deputado de
Brusque, srs. deputados e sras. deputadas,
hoje gostaria de me reportar ao planalto norte,
e nem poderia ser diferente, nós que repre-
sentamos o planalto norte temos lá, em
evolução, a implantação da Aurora, uma
agroindústria, que se está instalando no
município de Canoinhas, onde irá proporcionar
três mil empregos diretos, com um
investimento de mais de R$ 300 milhões.

Graças ao nosso líder maior, o
governador Luiz Henrique da Silveira, foi
escolhido o estado de Santa Catarina.
Assim, os nossos agradecimentos efusivos,
pois temos certeza de que o nosso
governador Luiz Henrique da Silveira possui
hoje o maior conceito no planalto norte,
porque não mediu esforços para que a
Aurora se instalasse no município de
Canoinhas.

Soube que v.exa. levantou às 6h
hoje para se inscrever. Isso demonstra a
sua voluntariedade e vontade de somar
nesta Casa.

Parabéns! Seja bem-vindo! Falo em
meu nome e tenho a certeza também em
nome de todos os parlamentares do PSDB.

É, sem dúvida alguma, motivo de
orgulho para nós, canoinhenses, para nós
do planalto norte, essa instalação, que irá
abranger os municípios de Três Barras,
Major Vieira, Bela Vista do Toldo,
Papanduva, Monte Castelo, Irineópolis, Porto
União, enfim, todos os municípios vizinhos
irão se beneficiar com esse grande
investimento. Igualmente em Mafra, onde irá
se instalar a Sadia, com mais R$ 500 milhões
de investimento no planalto norte.

V.Exa. está bem aqui. Cada vez
que vai falar tem sempre alguém próximo do
alto vale. Até estou vendo agora, aqui, o
pessoal de Blumenau. Certamente v.exa.
terá um aconchego cada vez que falar e
houver pessoas daquela região.

O Sr. Deputado Altair Silva - V.Exa.
me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
- Concedo um aparte ao nobre deputado
Altair Silva, que está assumindo seu cargo
na Assembléia Legislativa.

Parabéns, bom trabalho. Tenha
uma boa permanência nesta Casa!

O SR. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Muito obrigado, deputado
Nilson Gonçalves, realmente há a partici-
pação do vale do Itajaí como um todo. Hoje
temos as senhoras de Blumenau, certa-
mente capitaneadas pela deputada Ana
Paula Lima e também pelo deputado Jailson
Lima, que têm lastreado o seu nome em
toda Santa Catarina e alto vale.

O Sr. Deputado Altair Silva -
Deputado Antônio Aguiar, quero me associar
às suas palavras, pois como cidadão de
Chapecó conheço muito bem a empresa
Aurora, o seu dinamismo, a sua
competência, a equipe que tem. Também
por conhecer bem a região do planalto norte
quero parabenizar a Aurora, aquela região e
todas as lideranças que estão promovendo
esse grande investimento naquele municí-
pio. Certamente a Aurora, a exemplo do que
já contribui com Chapecó, vai contribuir e
muito para o desenvolvimento de todo o
planalto norte.

Isso faz com que essa região
comece a despertar para uma maré boa, para
uma onda positiva de desenvolvimento e de
crescimento.

Há, também, a vontade da
SCBiodiesel se instalar em nosso município.
Essa empresa, a SCBiodiesel, foi criada em
2004, voltada para a agroindústria, para a
extração de óleo vegetal, preparação de
matéria-prima de óleos vegetais, gorduras
animais e óleos comestíveis usados na
produção de biodiesel.

Retornando ao assunto principal,
deputado Altair Silva, quero me referir ao
encontro de ontem quando o alto vale aqui
esteve presente. E para grande surpresa
nossa eles estavam numa situação em que
o Partido Progressista não é Situação. Hoje
o Partido Progressista é Oposição e mesmo
assim consegue fazer essa revitalização do
partido, trazendo um suplente para assumir
uma vaga, aqui, na Assembléia Legislativa.

Aí é que entra a Aurora, que vai
produzir gordura animal, com o abate de
300 mil frangos/dia, e fazer com que essa
gordura animal se transforme em biodiesel,
energia essa que será, sem dúvida nenhu-
ma, exportada para outros países.

Meus parabéns! Quero deixar
registrado aqui nesta Casa que certamente
é um empreendimento de grande sucesso.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
- Muito obrigado!
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O Sr. Deputado Dagomar Carneiro -
V.Exa. me concede um aparte?

Bem-vindas à Assembléia
Legislativa!

Podemos ver o trecho que liga o
entroncamento da BR-470 a São José do
Cerrito praticamente pronto, eis que
sequer havia sido implementado nesses
longos 40 anos. Vemos também o trecho
que liga São Miguel d’Oeste à divisa com
a Argentina, passando pelo município de
Paraíso, deputado Pedro Uczai, líder da
nossa bancada, em fase de
implementação, um trabalho de qualidade
e com uma aceleração impressionante
por parte da equipe que lá está
trabalhando. E para quem esperou 40
anos, criticando, com paciência,
reivindicando, ver hoje acontecer, sem
dúvida nenhuma é motivo de
comemoração.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
- Pois não! Concedo um aparte ao nobre
deputado Dagomar Carneiro.

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Serafim Venzon, que
também representa, junto com o deputado
Dagomar Carneiro, o município de Brusque, a
região do vale do Itajaí-Mirim, vale do Itajaí e
Tijucas.

O Sr. Deputado Dagomar Carneiro -
Deputado Antônio Aguiar, quero parabenizá-
lo não só pelo seu pronunciamento, mas
também por essas conquistas que o
planalto norte está conseguindo graças ao
seu trabalho, à sua desenvoltura, à sua
liderança na região. Temos acompanhado e
quando passamos por lá sentimos a alegria
do povo da região de Mafra e de Canoinhas
pela liderança que v.exa. representa, por
essa luta para levar empresas como a
Sadia, agora o biogás. Sem dúvida
nenhuma, isso vai trazer empregos para a
região, uma vez que sofremos a crise da
madeira e o desemprego na área rural. E
essas empresas se estabelecendo lá vão
manter o povo de Canoinhas e de Mafra
morando na região, trabalhando no seu
emprego e tendo o seu salário.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, queria cumprimentar a comitiva
de Taió, chefiada pelo Gladimir Trentini, que é
um dos candidatos a prefeito, inclusive do
nosso partido, bem como a comitiva de Major
Gercino, comanda pelo Gerônimo Albanaes,
também candidato a prefeito daquela cidade. Não sei até quando vai a paciência

do nosso povo. Mas agora o presidente
Lula, do PT, está realizando essa obra tão
importante que integra os oceanos Pacífico
e Atlântico, essa rodovia bioceânica, que
liga países diferentes, num processo de
integração altamente positivo para o
desenvolvimento humano, social e
econômico de toda essa nossa região.

Aliás, este é um ano muito im-
portante, porque as lideranças estão-se
mobilizando para discutir os projetos para os
próximos quatro anos.

Quero Também saudar o deputado
Dagomar Carneiro e a comitiva de Brusque, as
agentes de saúde daquele município, que
estão sendo recepcionadas aqui pelo deputado
Dagomar Carneiro. E agradeço o trabalho
extraordinário que fazem lá, assim como fazem
os agentes de saúde em todo o estado de
Santa Catarina, aliás, de todo o Brasil.

Parabéns a v.exa. pela conquista
dessas duas empresas que estão indo para
lá. Parabéns a v.exa. e ao governador Luiz
Henrique da Silveira, por ter proporcionado
os incentivos necessários para que essas
empresas se instalassem na sua região.

Por isso, merece comemoração da
sociedade catarinense, por aquilo que está
sendo feito nesse momento na BR-282.

O Sr. Deputado Pedro Uczai -
V.Exa. me concede um aparte?Parabéns, deputado, pelo grande

representante que é do planalto norte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Rogério Mendonça) - Com a palavra o sr.
deputado Pedro Baldissera, por até dez
minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO
BALDISSERA - Com prazer ouço o deputado
Pedro Uczai, líder da bancada do PT.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
- Nós gostaríamos de saudar, neste
momento, o sr. Osni Pacheco e o sr. Osmar
Scholze, duas pessoas ilustres, dois
empresários de Canoinhas, que estão
presentes no plenário. Agradeço a presença
dos meus amigos de infância, que neste
momento trazem a solidariedade, o cresci-
mento e o desenvolvimento para a nossa
região.

O SR. DEPUTADO PEDRO
BALDISSERA - Sr. presidente, srs. deputados e
sras. deputadas, gostaria, na tarde de hoje, de
dar continuidade a um debate que estamos
fazendo diante das diferentes políticas públicas
implementadas no governo do presidente Lula,
do Partido dos Trabalhadores, no que se refere
ao Programa de Aceleração do Crescimento,
implementado nesta gestão, no segundo
mandato do presidente, por todo este nosso
país. E realçamos, no dia de ontem, várias
políticas que têm sido implementadas em
várias regiões do estado de Santa Catarina e
também em outros estados do nosso país.

O Sr. Deputado Pedro Uczai -
Deputado Pedro Baldissera, a Assembléia
Legislativa muitas vezes construiu discursos
defendendo e reivindicando a necessidade
da BR-282 e agora assiste a um governo de
um presidente operário, atendendo a essa
histórica reivindicação.

Por isso, o momento é de con-
quistas e de vitórias. E quando percebemos
uma obra, que está sendo concluída, a BR-
282, integrar o estado, o litoral com a
Argentina, o Mercosul, vemos que são
sonhos que vão sendo realizados. O povo de
Santa Catarina, que acreditou e confiou ao
Lula o primeiro mandato de presidente, e
confiou ao presidente Lula um segundo
mandato de presidente, agora está rece-
bendo um grande presente, com essa obra
da BR-282.

Um grande abraço a todos.
Muito Obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Rogério Mendonça) - O próximo orador ins-
crito é o sr. deputado Pedro Baldissera, a
quem concedemos a palavra por até dez
minutos.

Dizíamos ontem também que a
ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil,
coloca-se como uma das mais importantes
figuras para que esse programa possa se
tornar não só a grande novidade, mas a
grande realidade de desenvolvimento e de
crescimento no estado de Santa Catarina e
em todo país. Uma mulher que tem uma
ampla visão e compreensão da conjuntura
por que o país passa e que se coloca como
a grande responsável, junto com a equipe
do governo do presidente Lula, do PT, para a
implementação desse programa.

Gostaria de anunciar a presença no
plenário dos agentes comunitários de saúde do
município de Brusque, aliás, agentes
comunitários que fazem um grande trabalho em
Brusque. Eu conheço muito bem o trabalho de
vocês, que estão aqui ciceroneados pelo
deputado Dagomar Carneiro, que é um digno
representante da cidade de Brusque.

Assim, parabéns por essa festa
que nós, do PT, estamos comemorando com
o presidente Lula, com o governo federal e,
mais do que isso, comemorando com o povo
de Santa Catarina.

O Sr. deputado Dagomar Carneiro -
Pela ordem, sr. presidente.

Parabéns!
O SR. DEPUTADO PEDRO

BALDISSERA - Muito obrigado, deputado
Pedro Uczai.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Dagomar Carneiro.

Dizíamos que, além de uma série de
políticas que estão sendo implementadas por
todo estado, fazíamos questão de realçar aqui
o trabalho complementado pelo engenheiro
João José, dentro do DNIT, que vem tendo a
admiração, o respaldo de todos os segmentos
políticos partidários, especialmente pela
sociedade catarinense, pela firmeza, seriedade,
transparência, que vem tratando a questão da
infra-estrutura nas rodovias do estado de Santa
Catarina. E fazíamos menção, entre tantas, à
BR-282, que vem tendo um trato altamente
importante, porque nos seus quase 40 anos de
existência, pela primeira vez de toda sua
história, recebe a manutenção, o cuidado e a
restauração. Isso é reconhecido!

Ontem, e hoje também, tive a
possibilidade de dialogar um pouquinho
com João José dos Santos,
superintendente do DNIT em Santa
Catarina, que me disse: “Agora, no mês
de julho, entregaremos o projeto da
recuperação da BR-163 lá na nossa
região do extremo oeste”. Quer dizer,
esse é outro importante investimento
numa rodovia que tem uma movimentação
enorme, porque liga outros estados pelos
quais ela passa. Além do Rio Grande do
Sul, a BR-163 liga o estado do Paraná e
vai para o norte do estado. Enfim, é uma
rodovia extremamente importante.

O SR. DEPUTADO DAGOMAR
CARNEIRO - Sr. presidente deputado Rogério
Mendonça, é com satisfação que recebemos
hoje, aqui na Assembléia Legislativa, a visita
dessas agentes comunitárias de saúde, que
nós chamamos carinhosamente de guardiãs da
saúde do povo de Brusque.

Para nós é uma satisfação recebê-
las. Estão fazendo uma visita a este
Parlamento, capitaneadas pelo nosso fun-
cionário Luizinho Fantini. Sem dúvida nenhuma
nos deixa muito satisfeito tê-las aqui, podendo
retribuir um pouco o grande trabalho que elas
fazem pela população de Brusque.

Processo Informatizado de Editoração - C o o r d e n a d o r i a  d e  P u b l i c a ç ã o



6 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 5.889 13/05/2008

Mais uma vez o governo do pre-
sidente Lula, do PT, encaminha, através do
importante Programa de Aceleração de
Crescimento, a restauração dessa rodovia,
no sentido da integração e desenvolvimento
humano, social e econômico de toda aquela
região do oeste e do extremo oeste do
estado e do sul deste nosso país.

Manoel Marchetti. Para o alto vale, para o vale
do Itajaí, trata-se de uma grande personalidade
que, junto com os seus 11 irmãos, pôde
construir uma grande empresa. Mas, mais do
que isso, pôde deixar para Ibirama e para todo
o alto vale e para o vale de Itajaí um grande
exemplo para todos nós.

Por isso, fico muito feliz de ver a
comissão de Constituição e Justiça aprovar
esse projeto de lei. Quem sabe não demore
muito e, oxalá, possamos ainda este ano
comemorar o dia 5 de novembro como o Dia
Nacional do Empreendedor, uma data tão
importante para aqueles que querem
acreditar neste país.Por isso gostaria realmente de

prestar aqui a minha homenagem e de dizer
que é uma satisfação e uma alegria muito
grande poder saber que no último final de
semana foram comemorados os cem anos
do nascimento de Manoel Marchetti, que
trouxe uma grande família e grandes
exemplos para todo o alto vale.

Além de tudo isso, é claro que o
presidente Lula, com esses grandes inves-
timentos, vem tendo todo esse respaldo da
população nesse segundo mandato, rea-
firmando o seu compromisso com as dife-
rentes políticas que vêm sendo implemen-
tadas por todo este nosso país.

Srs. parlamentares, independen-
tementede partido político, historicamente, desde a
época imperial, desde a coroa portuguesa, este
país sempre foi muito injusto com quem quer
empreender, com quem tem iniciativa própria, com
quem tenta abrir a sua empresa, seja do tamanho
que for. Este país sempre se preocupou em taxar
aquelas pessoas que acreditam e têm potencial
para crescer, em detrimento, muitas vezes, de
uma boa idéia, buscando a taxação e
preocupando-se mais com a manutenção do
estado do que com a manutenção do emprego e
do desenvolvimento.

Portanto, esse é um momento
importante para o Partido dos
Trabalhadores, para o povo de Santa
Catarina e para todos os brasileiros, pelos
feitos implementados no nosso estado e em
outros estados deste nosso país.

O Sr. Deputado Jaime Pasqualini -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JEAN
KUHLMANN - Pois não!

O Sr. Deputado Jaime Pasqualini -
Deputado Jean kuhlmann, eu gostaria só de
salientar que a família Marchetti também
tem os seus frutos na política. Eu ressalto
aqui Marcondes Marchetti, que foi deputado
estadual na 10ª Legislatura, entre 1983 e
1986. Então, o patriarca Manoel Marchetti
deixou esse filho que deu a sua contribuição
ao Parlamento na 10ª Legislatura
catarinense.

Muito obrigado, sr. presidente! Por isso, esperamos que a criação
desse Dia Nacional do Empreendedor possa
não apenas refletir - assim como tentamos
fazer quando vereador e também o Paulinho
Bornhausen quando deputado estadual - numa
data simbólica, mas que possamos analisar
como sendo algo importante para o
empreendedor brasileiro, independentementede
partido político ou de governo. É importante
aprendermos a respeitar as boas idéias e dar
condições para que aquelas idéias que hoje
parecem pequenas possam no futuro ser
grandes idéias.

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

Rogério Mendonça) - O próximo orador ins-
crito em Breves Comunicações é o jovem
deputado Jean Kuhlmann, que representa
Blumenau e o Vale de Itajaí, a quem con-
cedemos a palavra por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO JEAN
KUHLMANN - Quero, inicialmente, cumpri-
mentá-lo, presidente deputado Peninha,
agradecer pelo jovem e dizer que, acima de
tudo, a grande juventude de um parlamentar
e de um ser humano está dentro da sua
mente. Com certeza é isso que faz jovens
todos nós nesta Casa. Quando propomos
uma grande idéia para o estado, nós nos
tornamos jovens em favor de Santa
Catarina.

O SR. DEPUTADO JEAN
KUHLMANN - Além disso, o próprio Manoel
Marchetti foi prefeito de Ibirama também,
assim como Genésio Ayres Marchetti é hoje
presidente do Atlético Hermann Aichinger.
Portanto, não só no futebol, mas, como
v.exa. falou, na política estão dando grandes
exemplos para todo o alto vale, para o vale
do Itajaí e para Santa Catarina.

Para concluir, já que o deputado
Peninha falou da questão do jovem, quero
aqui trazer à tribuna desta Casa um assunto
- e quero parabenizar o Diário Catarinense
por levantá-lo - sobre a questão da rejeição
do jovem à política.

Gostaria também, srs. parlamen-
tares, de registrar minha alegria quando
recebi do deputado João Pizzolatti um rele-
ase da sua atuação parlamentar e vi que
ele, que é PP, conseguiu a aprovação na
comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Câmara dos Deputados para a
criação do Dia Nacional do Empreendedor.
Foi aprovada naquela comissão a instituição
do dia 5 de novembro como sendo o Dia
Nacional do Empreendedor.

Quero aqui, primeiro,
cumprimentar os srs. parlamentares, a
nobre parlamentar deputada Ana Paula
Lima e, de forma muito especial, os dois
novos deputados nesta Casa: Jaime
Pasqualini, que é do alto vale, e o
deputado Altair Silva, que representa a
região de Chapecó, o oeste catarinense.
Certamente é uma alegria muito grande
poder estar nesta Casa com v.exas.
Espero que possamos também, dentro da
bancada do Democratas, seguindo a
liderança do nosso deputado Gelson
Merísio, ter aqui, durante o período
eleitoral, também alguns suplentes da
nossa região, como o deputado Ismael,
de Blumenau, como o deputado Carlão,
de Ituporanga, que vão fortalecer a nossa
bancada do vale que, com certeza, é
muito importante.

O jornal Diário Catarinense trouxe
uma notícia falando que o jovem quer
distância da urna hoje, último dia do prazo
para fazer o título eleitoral. Aqui ele enumera
algumas razões e quero refletir com os srs.
parlamentares pois aqui diz por que o jovem
quer ficar distante da política. Um dos itens
é o sentimento de impunidade e impotência
diante da corrupção. Outro item, deputado
Peninha: crença de que o voto não é capaz
de gerar mudanças. Outro item: falta de
incentivo e de uma educação voltada à
valorização da cidadania. E aí há vários
outros itens, como, por exemplo, falta de
incentivo à participação política do jovem.
Ou seja, o jovem não acredita mais que o
voto pode mudar a sociedade.

Queremos aqui dizer que ficamos
muito felizes por dar essa notícia, porque
esse projeto de lei iniciou quanto éramos
vereador em Blumenau. Na época apresen-
tamos uma proposta, que foi aprovada, de
criação do Dia Municipal do Empreendedor.
Em seguida, conversamos com o então
deputado estadual Paulinho Bornhausen,
que pôde apresentar uma proposta, e
aprovar aqui nesta Casa, da criação do Dia
Estadual do Empreendedor como sendo a
data de 5 de novembro. E agora o deputado
João Pizzolatti faz essa referência e aprovou,
junto à comissão de Constituição e Justiça
do Congresso Nacional, a criação do Dia
Nacional do Empreendedor na data de 5 de
novembro, mostrando que, quando se
acredita e coloca-se para frente uma idéia,
seja como vereador na Câmara Municipal,
seja como deputado estadual...

E por que digo isso, hoje, nesta
tribuna e faço questão de trazer isso aqui no
Parlamento catarinense? Porque nós,
deputados estaduais, nós políticos - e pode ser
senador, governador, vice-governador, deputado
federal, vereador ou prefeito -, temos a
obrigação de mostrar para o jovem que a
política pode, sim, ser a união de esforços e
que através dela nós podemos mudar as
coisas; através de atos políticos positivos e de
exemplos nós podemos mostrar para o jovem
que ele deve acreditar que é através da sua
iniciativa e da sua vontade que ele vai agir e
fazer a mudança. E é através da ação em
conjunto, de grandes ações - e não só como
aquela do impeachment Fora Collor, mas com
outros exemplos, às vezes com uma mudança
simples na sua comunidade, no seu bairro, na
sua cidade - que o jovem, unido, poderá
fazer a diferença.

Mas, acima de tudo, quero para-
benizá-los por estarem aqui e dizer que
v.exas. têm uma grande responsabilidade de
estar nesta Casa, porque representam,
acima de tudo, o povo catarinense. Não só
aqueles que os elegeram, mas representam
todos os catarinenses, porque aqui o nosso
ato reflete sobre a sociedade como um
todo.

Quero aqui também, rapidamente,
já que nós estamos falando, deputado
Jaime Pasqualini, do alto vale, parabenizar a
empresa Marchetti, através o sr. Manoel
Marchetti, juntamente com os seus
familiares, porque no dia 3 de maio de
2008, ou seja no último final de semana, foi
comemorado o centenário de nascimento de

E essa idéia, deputado Rogério
Mendonça, contagia todos, agrega todos
num mesmo ideal, que é a questão de va-
lorizar o empreendedor, de valorizar
aquela pessoa que acredita no seu
potencial e que acredita que, efetiva-
mente, ela pode melhorar o nosso estado
e a nossa nação.
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Por isto que vim aqui hoje fazer
esse pronunciamento: para dizer que o
jovem não pode e não deve perder a espe-
rança. Se ele perder a esperança, deputado
Professor Grando - e v.exa. é um professor,
conhece a política muito bem e que
começou como jovem na política -, o que
será deste país? Com certeza, o futuro do
Brasil depende do jovem, e ele não pode
perder a esperança e, acima de tudo, não
pode perder uma coisa: a indignação, por-
que quando o ser humano perde o poder de
se indignar, com certeza ele perde o poder
de fazer qualquer mudança.

Todas essas viagens que o pre-
sidente Lula está fazendo - e muita gente diz
que está fazendo turismo - estão alavancando
um crédito para este país jamais visto. E quem
está falando isso aqui é um deputado do
PSDB. E os colegas podem até ficar
boquiabertos por este deputado estar fazendo
esses elogios. Mas estou impressionado com a
credibilidade que o país está tendo lá fora com
essa gestão do presidente Lula, já no seu
segundo mandato. É impressionante a
curiosidade e vontade de saber mais sobre o
país, e a disposição de se investir no aqui por
conta desse crédito que o Brasil tem nos dias
de hoje.

Então, estou fazendo um parale-
lo com o governador e com o presidente
Lula, porque a tendência é criticar quando
se viaja para o exterior. Evidentemente
que existem aqueles que pegam o seu
jatinho, colocam a sogra e a família
dentro e saem pelo mundo afora, dizendo
que estão fazendo conferências. Existe
uma profunda diferença entre esse tipo
de viagem e as que faz o nosso
governador Luiz Henrique para fora do
estado. E nas viagens em que o nosso
presidente Lula faz para fora do país, ele
traz crédito, mostra o nosso país lá fora.
E hoje, graças a Deus, está cada vez
mais solidificado este processo de cre-
dibilidade em nosso país, graças ao
trabalho sério que se faz em nível federal
e ao trabalho sério que faz aqui o nosso
governador Luiz Henrique.

O Sr. Deputado Professor Grando -
V.Exa. nos concede um aparte? Solicito à assessoria que coloque

no telão algumas imagens.O SR. DEPUTADO JEAN
KUHLMANN - Pois não! (Procede-se à exibição de fotos e

vídeo.)O Sr. Deputado Professor Grando -
V.Exa. tem toda a razão. As palavras
esperança e indignação permitem que se
tenha uma militância política e um posicio-
namento, porque se os jovens e o povo em
geral perderem a esperança, nós já sabe-
mos no que vai dar: vão achar que é melhor
acreditar em rios de mel, em rios de leite e
432 virgens, colocar uma bomba no corpo e
se explodir porque perderam a esperança e
a iniciativa de mudar este mundo que precisa
de mudanças. Então, caem para o radicalismo
exacerbado, que não leva a nada. E temos que
criar a esperança de que é possível mudar
através da política, sim. E é nosso dever fazê-lo
com exemplo, inclusive.

O governador deu uma palestra em
Los Angeles para mais ou menos 200
investidores, executivos de grandes incor-
porações mundiais, e teve a possibilidade
de mostrar e falar sobre as possibilidades
de investimento em Santa Catarina, lem-
brando que o nosso estado tem uma das
bases mais sólidas do país em matéria de
infra-estrutura, de serviços e também de
indicadores sociais.

Muita gente perguntou ao gover-
nador também como é esse processo de
descentralização que ele implantou em seu
governo. E ele teve que explicar para inú-
meros governantes o que era a descentra-
lização que ele introduziu no estado de
Santa Catarina.

Portanto, srs. deputados, foi
uma viagem de cinco dias, que trouxe
muitos resultados. E as pessoas só
podem ter idéia da dimensão, se
estiverem lá ouvindo as exposições. As
pessoas sentem uma curiosidade enorme
e muita vontade de investir neste país,
como eu tive a oportunidade de ver e
acompanhar juntamente com o
governador. Então, sempre que as pes-
soas pensarem em criticar, devem
primeiro procurem saber o conteúdo e o
resultado da viagem, para depois então
formar um juízo sobre o assunto.

Conforme mostra essa imagem, o
governador participou de uma reunião com o
governador da Califórnia, Arnold
Schwarzenegger, em que teve a oportuni-
dade de convidá-lo para estar aqui no mês
de novembro, quando vai acontecer a Eco
Power Conference aqui em Florianópolis.

O SR. DEPUTADO JEAN
KUHLMANN - Quero parabenizá-lo, deputado
Professor Grando. O governador também esteve em

Nova Iorque, num dos encontros mais con-
corridos, promovido pelo ex-presidente Bill
Clinton, que foi o Fórum de Desenvolvimento
Sustentável, sobre energia e desenvolvimento
limpo. Outro encontro em que esteve também
foi Tendências da Economia e o
Desenvolvimento Social das Nações. Nessa
ocasião o governador também teve a
oportunidade de conversar com inúmeros
empresários, ou megaempresários do mundo,
que se mostraram bastantes interessados em
investir em Santa Catarina. E também teve a
oportunidade de convidar o ex-presidente Bill
Clinton para vir a Santa Catarina, quando
acontecerá aqui a Eco Power, no final do ano,
na cidade de Florianópolis.

E só para finalizar, sr. presidente,
quero dizer que espero que o jovem tenha a
coragem que os canalhas muitas vezes têm
de fazer algo errado.

Muito obrigado! Neste momento, sr. presidente, eu
me limito apenas a relatar este fato, dando
uma satisfação ao Parlamento por ter ido
representá-lo nessa viagem com o sr.
governador do estado.

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

Rogério Mendonça) - Passaremos ao horário
reservado aos Partidos Políticos. Hoje,
quarta-feira, os primeiros minutos são
destinados ao PDT.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

(Pausa) A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PMDB.

Na ausência de representantes do
PDT, os próximos minutos são destinados ao
PRB.

(Pausa) Com a palavra o sr. deputado
Moacir Sopelsa, por até 19 minutos.Na ausência da representante do

PRB, os próximos minutos são destinados
ao PSDB.

Estou mostrando algumas imagens
para que v.exas. tenham uma pequena idéia
da importância de um governante sair daqui
de Santa Catarina e levar, como embaixador
deste estado, as potencialidades, as
possibilidades de investimentos, aquilo que
pode efetivamente ser feito com parcerias
em termos de investimentos com o exterior.

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Sra. presidente, deputada Ana
Paula Lima, srs. deputados, vou dividir o
meu tempo com o deputado Genésio
Goulart. E quero, deputado Jaime Pasqualini,
v.exa. que está estreando aqui nesta Casa,
que tomou posse ontem, junto com o
deputado Altair Silva, dar boas-vindas a
v.exas.

Com a palavra o deputado Nilson
Gonçalves, por até oito minutos.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. presidente e srs.
deputados, quero aproveitar este tempo que
é reservado ao PSDB para fazer um pequeno
relatório, uma pequena explanação sobre a
viagem que tive a oportunidade de fazer em
companhia do governador de Santa
Catarina, Luiz Henrique da Silveira, até os
Estados Unidos, na cidade de Los Angeles e
posteriormente na cidade de Nova Iorque.

Srs. deputados, cada vez que o
governador terminava uma palestra, ficava
pelo menos uma hora e meia respondendo
perguntas de empresários que queriam
saber mais, pois estavam ávidos por
saberem mais informações sobre o nosso
estado. E o resultado desta rápida viagem
de apenas cinco dias - e foi uma comitiva
enxuta, composta por oito ou nove pessoas -
trouxe dividendos que certamente se
manifestarão nos próximos tempos em
nosso estado. Tem pautado já para os
próximos meses pelo menos quatro a cinco
visitas de grandes empresários, que
demonstraram interesse em investir no
nosso estado.

Ontem ouvi o deputado Pedro
Baldissera, também falando sobre as obras
das rodovias e tive a oportunidade de falar,
em aparte, sobre a BR-282. Domingo
quando vinha de Concórdia para
Florianópolis, passando por esse trecho da
SC-470 de Campos Novos até Lages, fiquei
imaginando e pensando em me pronunciar
na Assembléia Legislativa sobre a impor-
tância dessa estrada. E é realmente, depu-
tado Genésio Goulart, uma rodovia que faz
mais de 40 anos, desde o seu início, que se
discute a sua conclusão. E isso não
acontecia.

Muito se fala quando um gover-
nante viaja. Ouço muita crítica ao Lula, al-
guns dizendo, inclusive, que trocou para um
avião melhor e também pelas viagens que
faz pelo mundo. Mas para se ter uma
dimensão do que significam essas viagens
de governantes, só mesmo acompanhando-
as para sentir o que realmente acontece e
quais os reais resultados delas.
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Temos que fazer justiça, pois
existe o empenho do governo do estado de
Santa Catarina, mas temos que cumpri-
mentar o governo federal por essa decisão
de melhorar, sem dúvida nenhuma, as
rodovias que dão acesso ao extremo oeste,
enfim, ao oeste de Santa Catarina, nós que
as usamos diariamente ou semanalmente.

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Agradeço o aparte do nobre
deputado! E quero cumprimentar também os
artistas plásticos e desejar-lhes uma boa
estada na Assembléia Legislativa e na
capital dos catarinenses.

preços. Então, as cooperativas são peças
importantes, fundamentais. Com certeza o
oeste de Santa Catarina tem dado uma lição
de cooperativismo neste estado e neste
país.

Mas quero cumprimentar v.exa. por
ter abordado a questão dos acessos.
Existiam 54 municípios ainda não pavimen-
tados, e as pessoas têm dificuldade de
chegar aos seus municípios. Mas hoje as
obras de acesso estão a passos largos,
sem discriminar a administração municipal,
pois o que importa para o governo é a
necessidade da pavimentação. O governador
traçou essa linha e continua indo em frente
com essa alternativa.

Quero registrar que na última
segunda-feira, às 19h, a Assembléia
Legislativa, deputado Manoel Mota, em uma
sessão solene, requerida pelo deputado
Herneus de Nadal, homenageou a primeira
cooperativa de crédito de Santa Catarina, de
Itapiranga, que estava completando 75
anos, mostrando a força e a persistência
das cooperativas de crédito, que hoje estão
em quase todos os municípios e em todas
as regiões do nosso estado.

Eu fico feliz quando essas coisas
acontecem, e também quando acontecem
as obras do governo do estado, pois preci-
samos dizer que se Deus quiser, nesses
oito anos do governo Luiz Henrique da
Silveira, vamos ter 100% dos acessos aos
municípios asfaltados. Imagine v.exa.,
deputado Genésio Goulart, um município
como o Alto Bela Vista, que possui a maior
produção de coalho do país, sem acesso
asfáltico, deputado Manoel Mota. E acredito
que até setembro ou outubro, deputado
José Natal, iremos inaugurar o acesso para
aquele município, assim como já inaugu-
ramos o acesso ao município de Arvoredo,
como também já temos a ponte construída
no município de Paial, e também vai ocorrer
a autorização do governador para licitar
aquele asfalto.

Por isso, quero cumprimentar e
reconhecer que, pela primeira vez, na his-
tória deste estado um governo olha para
frente, e não para os lados, para poder
pavimentar todos os acessos dos
municípios, de todas as prefeituras e de
todos os partidos. E quem ganha com isso é
a sociedade catarinense.

Na mesma noite foi homenageada
a Cooperativa Auriverde, do município de
Cunha Porã. Deputado Altair Silva, v.exa.
que é de Chapecó, conhece a Cooperativa
Auriverde, a história dos seus 40 anos e a
importância que tem o setor cooperativista
para Santa Catarina. E foi dito naquela noite
que mais de 770 mil famílias fazem parte do
conglomerado cooperativista catarinense,
quer dizer, um terço da população de Santa
Catarina faz parte das cooperativas. E eu
dizia, deputado Manoel Mota, naquela noite,
que só em 2007, de R$ 9,1 bilhões, 66%
vêm do agronegócio, da agricultura.

Cumprimento e parabenizo v.exa.
pela importância do tema que levanta neste
Parlamento.

Então, quero dizer que é desta
forma, deputado Pedro Baldissera, que
conseguiremos ver o nosso país crescer.
Somos o sexto produtor de alimentos do
país. Somos um estado pequeno, que tem
um pouco mais de 1.13 do tamanho do
território do Brasil. Isso quer dizer que este
estado e suas pequenas propriedades irão
se transformar em grandes produtoras de
alimentos.

Parabéns, deputado!
O SR. DEPUTADO MOACIR

SOPELSA - Obrigado, deputado Manoel
Mota. E não tenho dúvida que sem estradas
não temos progresso. Mas sabemos quem
são aqueles que desbravaram o nosso
estado, que fizeram o progresso de Santa
Catarina.

Hoje recebi a visita em meu
gabinete do deputado Altair Silva. E nós falá-
vamos sobre a questão da lei ambiental.
Não tenho dúvida, deputado Manoel Mota,
v.exa. que é o nosso líder de bancada, de
que esse ano deve tramitar aqui na
Assembléia Legislativa o nosso código am-
biental de Santa Catarina, que para mim
será um dos projetos mais importantes
deste ano, porque regulamentará e permitirá
que o estado de Santa Catarina possa ter
uma legislação que vá ao encontro da
preservação, sim, da conservação, sim, mas
também do desenvolvimento, que é o que
precisamos, ou seja, atender a nossa
agricultura, que desse estado pequeno é a
sexta produtora de alimentos do país e do
mundo, que já começa a discutir a falta de
alimentos. Se tivermos a oportunidade
posso assegurar que este estado será o
quarto ou o quinto produtor de alimentos e,
com certeza, vai aumentar ainda mais a
produção de alimentos, porque tem compe-
tência para isso.

Deputado Jean Kuhlmann, v.exa.
sabe o quanto foi difícil fazer o crescimento
sem estradas, sem rodovias. Não tenho
dúvida. Sei que o governo ainda precisa
fazer muito. São muitos os setores que pre-
cisam ser atendidos, mas diria que valeu a
pena esses oito anos do governador Luiz
Henrique da Silveira, chegando até o fim do
seu mandato com 100% dos municípios com
seus acessos asfaltados.

Eu tenho aqui alguns dados da
produção da carne, leite, aves e suínos, que
engrandece o estado de Santa Catarina. E
se temos essa produção, precisamos ter
rodovias, precisamos ter estradas, muitas
delas prometidas, reprometidas e que só
apareciam como prioridades nas épocas de
campanha. Hoje temos que dar mérito para
aqueles que estão fazendo, construindo
essas obras.

O Sr. Deputado Jean Kuhlmann -
V.Exa. me concede um parte?

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Pois não!

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Pois não!

O Sr. Deputado Jean Kuhlmann -
Deputado, serei breve.

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Deputado Moacir Sopelsa, primeiro só quero
registrar a presença de artistas plásticos de
São Bento do Sul, que vieram nos visitar e
falar com o deputado Silvio Dreveck. E
aproveito para receber com muito carinho,
com muita satisfação, esses moradores
dessa região que estão prestigiando esta
Casa.

Gostaria de registrar, até porque
não poderia me furtar neste momento, que
estive no ano passado na secretaria de
Desenvolvimento Econômico Sustentável,
juntamente com o governador Luiz Henrique
da Silveira, conduzindo as políticas voltadas
ao cooperativismo do estado. Tivemos a
oportunidade, graças à aprovação desta
Casa, de criar a diretoria do cooperativismo,
uma gerência específica para o
cooperativismo. Isso demonstra que o
governador dá importância às cooperativas
em Santa Catarina. E Santa Catarina colo-
cou um assunto que esta Casa tem que
discutir, que entendo ser algo extremamente
importante para este ano.

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

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Concedo um aparte a v.exa. E sei
que v.exa. veio do sul do estado hoje, junto
com outros colegas deputados, como o
deputado Genésio Goulart, e que o fim de
semana por lá não foi muito agradável. Mas
v.exa. é sempre um deputado prestativo,
presente, e sei que está solidário com as
famílias que tiveram dificuldades devido às
intempéries.

Gostaria de corroborar com as
suas palavras, deputado Moacir Sopelsa,
e assinar embaixo de tudo aquilo que
v.exa. está falando. E tenho convicção de
que o governador Luiz Henrique da
Silveira vai ficar para a história como o
governador que asfaltou as entradas de
praticamente todos os municípios de
Santa Catarina. Essa era uma coisa muito
esperada, um sonho acalentado por muita
gente, por muitos municípios, que se está
concretizando agora neste governo,
graças à obstinação deste governador em
fazer com que esses municípios tenham
um melhor acesso.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Quero cumprimentar v.exa. e parabenizá-lo
pelo seu pronunciamento.

V.Exa. tem razão quando fala que
o código ambiental é a unificação de toda a
legislação ambiental do estado. Posso dizer
isso com propriedade, porque também na
condição de secretário tive a oportunidade
de iniciar esse debate junto com a Fatma,
levando-o até o momento em que o
deputado Onofre Santo Agostini recebesse a
secretaria e pudesse conduzir o documento
final ao governador.

A valorização das cooperativas seja
no oeste ou no sul de Santa Catarina é
muito importante, eis que são peças fun-
damentais para a nossa economia, pois
junto com seus associados buscam alter-
nativas, pegando os seus produtos e, às
vezes, segurando para haver o equilíbrio dos

Parabéns, pelas suas palavras! E
muito obrigado pelo aparte concedido.
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Quero aqui alertar os srs. parla-
mentares e pedir que pudéssemos agir
com bom-senso, porque não podemos
proibir o estado de crescer. Por isso não
podemos agir com radicalismo nem no
lado ambiental nem no lado do desenvol-
vimento. Temos que agir efetivamente
com coerência para o desenvolvimento
sustentável.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Quero cumprimentá-lo, eminente deputado
Genésio Goulart, e dizer que não é fácil hoje
se criar uma estrutura partidária. A
população está cansada, está decepcio-
nada, porque o povo elege um político na
esperança de dias melhores, com
resultados. E quando o político não leva
resultados é mais um deputado que deixa a
marca da frustração.

Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao D25.

O Sr. Deputado Renato Hinnig -
Peço a palavra, pela ordem, sra. presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Renato Hinnig.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Sra. presidente, gostaria de anunciar a
presença, em visita à Assembléia
Legislativa, do vereador Eder Mesquita, de
Correia Pinto, e do vereador Everaldo, de
Laguna.

Meus parabéns!
O SR. DEPUTADO MOACIR

SOPELSA - Nós temos que encontrar o
equilíbrio, deputado Jean Kuhlmann, e é
isso o que vamos fazer.

V.Exa., com a sua liderança, evi-
dentemente que tem facilidade para estar
hoje com a maior estrutura, pois 43 subdi-
retórios é uma estrutura que talvez no Brasil
nenhum outro município tenha. Por quê?
Fruto da sua liderança, da sua competência,
da sua forma de trabalhar, da sua seriedade
com a população, como foi quando prefeito,
e da forma de seu atendimento.

Muito obrigado! A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Seja muito bem-vindo,
vereador Everaldo, ao Parlamento catari-
nense.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Ainda dentro do horário
destinado ao PMDB, com a palavra o depu-
tado Genésio Goulart.

O Sr. Deputado Silvio Dreveck -
Peço a palavra, pela ordem, sra. presi-
dente.

Por esses motivos v.exa. está lá
no topo e é reconhecido pela população.
Esperamos que v.exa. possa colocar em
prática o seu projeto, para que Tubarão
resgate a retomada do desenvolvimento e
alcance o patamar ideal de geração de
emprego e renda, que é fundamental para
uma cidade.

O SR. DEPUTADO GENÉSIO
GOULART - Sra. presidente, deputada Ana
Paula Lima, sras. deputadas, srs.
deputados, quero agradecer ao deputado
Moacir Sopelsa por me ceder este espaço
no horário destinado ao nosso partido.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Silvio Dreveck.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK
- Muito obrigado, sra. presidente.

Quero aproveitar também a opor-
tunidade para cumprimentar os nossos
novos colegas, deputados Jaime
Pasqualini e Altair Silva. Sejam bem-
vindos, tenham boa sorte e muito
sucesso. Com certeza, pela experiência
que têm e o conhecimento que temos de
sua influência, serão grandes parceiros
para ajudar a buscar a melhoria da
qualidade de vida da população, principal-
mente de suas regiões.

Eu quero registrar, com muita
satisfação e alegria, a presença, nesta
Casa, da presidente da Associação de
Artistas Plásticos de São Bento do Sul, sra.
Mirian Kollrss, da sra. Leia Amorin Graf, de
Rio Negrinho e da presidente da Ajap, sra.
Magda Stahlke, de Jaraguá do Sul, que
estão visitando a exposição na Assembléia
Legislativa.

Eu tenho certeza de que o seu
projeto irá alcançar tudo isso, para fazer
com que a sociedade de Tubarão tenha a
esperança de dias melhores, sob o seu
comando, a partir do ano que vem.

Parabéns, deputado, pelo belís-
simo trabalho que presta não só ao
Parlamento, como também para toda aquela
região, inclusive Tubarão. Obrigado pela presença e sejam

bem-vindas!O SR. DEPUTADO GENÉSIO
GOULART - Muito obrigado por suas pala-
vras, deputado Manoel Mota, e fico feliz por
este reconhecimento.

Sejam bem-vindos e parabéns! A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Sejam muito bem-vindas
ao Parlamento catarinense.

Quero aproveitar essa oportuni-
dade para agradecer ao nosso presidente
estadual do PMDB, Eduardo Pinho Moreira,
e, em seu nome, a toda a executiva do
partido estadual, que na semana passada
esteve na nossa cidade de Tubarão,
inclusive com muitos representantes do
nosso partido da região da Amurel,
prestigiando o nosso município. Em Tubarão
temos 48 bairros, e o PMDB tem 43
subdiretórios no município. Então, é um
partido fortalecido, que realmente tem
evoluído bastante.

Graças a Deus sempre tivemos
essa consideração da nossa população.
Quando fui vereador e prefeito do
município de Tubarão, o povo sempre
reconheceu o nosso trabalho. Todas às
vezes que fui candidato, nas eleições a
minha votação sempre aumentou. Nunca
fui derrotado, nunca perdi eleição. A
nossa votação sempre aumentou, porque
o povo sempre reconheceu também o
nosso trabalho. E isso graças à parceria
com as pessoas que conhecemos. Porque
todos nós, deputados e deputadas,
demos a nossa contribuição para a nossa
região. E na região da Amurel, a região
que represento, sou muito feliz.

O Sr. Deputado José Natal - Peço a
palavra, pela ordem, sra. presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado José Natal.

O SR. DEPUTADO JOSÉ NATAL -
Obrigado, sra. presidente.

Também quero, com muita honra e
satisfação, registrar a presença, nesta
Casa, para tratar de assuntos inerentes à
cidade de Monte Castelo, os vereadores
Amauri Glovaki, Delson Pereira Bastos,
ambos do PSDB, e Valdecir Barão, do
PMDB.

Quero agradecer de coração a
todos os nossos queridos amigos do
PMDB do estado, do Brasil e
especialmente do nosso município e da
região, reconhecendo o crescimento e a
evolução do nosso partido. Nós temos
mais de 25 mil filiados no partido, e
ontem mesmo várias pessoas me
procuraram querendo se filiar ao partido.
Então, isso é gratificante. As pessoas
têm reconhecido a evolução, o cresci-
mento do nosso partido e os trabalhos
que as lideranças têm feito para o nosso
estado.

É com muito orgulho que quero
dizer que se encontra no meu gabinete
o presidente da Câmara de Vereadores
de São José e o vereador Edio Osvaldo
Vieira, do meu partido, PSDB, que veio
aqui tratar de assuntos inerentes ao
município de São José. Diz ele que
ouvir o deputado Jorginho Mello é muito
importante.

Sempre tenho dito que é muito
importante nessa época, como deputado de
segundo mandato, ter como governador Luiz
Henrique da Silveira e como presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva, que tem
feito muito pelo nosso estado.

Eu me sinto muito feliz de ser
representante do nosso governador naquela
região, pela atenção que ele tem dado para
nós. E temos dado a nossa contribuição,
exatamente por essa parceria com o nosso
presidente da República, com o nosso
querido governador, com os nossos
prefeitos, com os nossos vereadores, com
os nossos deputados, sempre buscando...

Então, iremos conversar com o
presidente da Câmara, que quer conversar
com o deputado Jorginho Mello, pois para
ele é importante.

Então, eu fico muito feliz e apro-
veito esta oportunidade para agradecer ao
nosso presidente Eduardo Pinho Moreira,
ao nosso presidente lá de Tubarão, Túlio
Zumblick, e a toda a nossa diretoria, o
JPMDB, o PMDB Mulher, todos os
subdiretórios que têm nos ajudado
bastante.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula) - Muito obrigada, deputado!
O Sr. Deputado Nilson Gonçalves

- Peço a palavra, pela ordem, sra. presi-
dente.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

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

(SEM REVISÃO DO ORADOR) A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Nilson
Gonçalves.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada, meu que-
rido deputado.

O SR. DEPUTADO GENÉSIO
GOULART - Pois não!
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O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sra. presidente, tenho em
mãos a Ordem do Dia e quero tirar apenas
uma dúvida. Isto aqui é para nosso conheci-
mento ou v.exa. fará a leitura desta
comunicação? As comunicações serão pas-
sadas para cada deputado ou v.exa. fará a
leitura de tudo que está aqui? A pergunta
procede pela seguinte razão: tenho aqui um
projeto de lei relativo ao ensino dado nas
áreas rurais, nas escolas públicas, sobre
serpentes venenosas, peçonhentas. E não
sei se v.exa. vai citar esses projetos todos
que capotaram lá na comissão de Justiça.
Ou só são para conhecimento nosso?

Este é um momento simbólico. É
como quando trazemos um bolo de aniversário
para o filho, para a filha, para que possamos
também comemorar. E nós, deputados, muitas
vezes, juntamente com o povo de Santa
Catarina, somos muito duros no dia-a-dia. Mas
hoje é um dia de festa, um dia de conquista,
um dia de vitória. E por isso trazemos esse
bolo para adoçar as nossas vidas, a nossa
alma. Nós temos no Brasil um presidente sério.
E por essa razão estamos comemorando a con-
clusão da BR-282. E agora o número que antes
estava voltado para mim está voltado para
vocês e para todos que nos assistem neste
momento.

Eu queria fazer este registro e
parabenizar o presidente Lula e todo o go-
verno federal pela iniciativa de
materializar mais esta importante obra
para Santa Catarina, como também o
governo central, por ter aberto a mão do
imposto do combustível, a Cide, que está
permitindo construir muito asfalto em
Santa Catarina.

Então, meus parabéns.
Muito obrigado!
O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -

Sr. deputados, o João José está aqui,
conosco, participando também deste
momento que para ele, com certeza, tem
um significado pessoal e político, para a
sua história de vida, reconhecida por
todos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Irei citá-los um a um,
deputado Nilson Gonçalves.

A bancada do Partido dos
Trabalhadores está conquistando, junto com
os parlamentares desta Casa, esta obra tão
fundamental para o desenvolvimento social
e econômico de Santa Catarina. E quem
sabe agora nós, deputados do oeste,
possamos dizer que o oeste de Santa
Catarina passa a ser respeitado na
integração com o nosso estado.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Então, aguardarei a minha vez
para falar.

O Sr. Deputado Jailson Lima -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Pois não!A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Tudo bem, sr. deputado. O Sr. Deputado Jailson Lima -
Deputado Pedro Uczai, líder do nosso
partido, Lula tem sido um homem de palavra
com este país. Obra dita, obra feita.

Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao D25.

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

(Pausa) O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Pois não!

Em Santa Catarina, João José tem
representado muito bem não só o papel de
engenheiro como o papel de executor
dessas ações, numa atitude extremamente
republicana, executando com um
planejamento programado, inclusive, no
PAC.

Não havendo deputados do D25
que queiram fazer uso da palavra, passa-
remos ao horário destinado ao PT.

O Sr. Deputado Professor Grando -
Gostaria de parabenizar v.exa., deputado
Pedro Uczai.Com a palavra o deputado Pedro

Uczai, por até oito minutos. Recentemente, numa das audi-
ências públicas, passamos por esse trecho
que vai de São José do Cerrito até Campos
Novos. Portanto, para nós isso é uma ale-
gria, porque o prefeito de Paraíso é do PPS.
Então ele, que também receberá essa
grande obra federal e terá condições de
desenvolver essa região. Mas o nosso go-
vernador também teve a sorte de conseguir,
depois de mais de 40 anos, durante o seu
governo, concluir essa obra.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Sra. presidente Ana Paula Lima, srs. depu-
tados, telespectadores da TVAL, ouvintes da
Rádio Alesc Digital, nós, do Partido dos
Trabalhadores, quando assistimos aos próprios
deputados do PSDB assomarem a esta tribuna
e elogiarem o presidente Lula, como fez o
deputado Nilson Gonçalves, por questão de
justiça, quando ouvimos também os discursos
de vários parlamentares do PMDB que até
pouco tempo faziam muitas críticas ao nosso
presidente, reconhecemos a importância dessa
liderança para o Brasil e para o mundo.

Então, este é um momento me-
morável do nosso país, do nosso estado.

Parabéns, deputado Pedro Uczai,
pelo seu pronunciamento e pela duplicação
da BR-282, que representa segurança na
estrada ao povo catarinense.

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

O Sr. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Pois não!Assim sendo, estão todos de

parabéns: o governo federal, o governo Lula,
o nosso governo, nós, parlamentares, a
comissão que está na luta, porque ela está
sendo construída com os recursos públicos,
e é um dos recursos mais bem aplicados.

O Sr. Deputado Manoel Mota - Eu
quero cumprimentar v.exa, deputado Pedro
Uczai, líder da bancada do PT, e reconhecer
o papel importante do governo federal com
Santa Catarina.

Por isso, nós, da bancada do Partido
dos Trabalhadores, estamos comemorando,
até trouxemos aqui um bolo, para mostrar ao
Brasil que é nesta seriedade que se está
construindo aqui, em Santa Catarina, depois de
30 anos, 40 anos. Inclusive, o próprio
deputado Moacir Sopelsa fez o reconhecimento
hoje aqui, assim como o deputado Romildo
Titon fez, no dia de ontem, e da mesma forma
o deputado Pedro Baldissera, da nossa banca-
da, que se pronunciou. E hoje novamente
s.exa. trouxe o seu tema aqui para a Ordem do
Dia.

Parabéns pela sua iniciativa,
deputado.

Hoje, a nossa alegria é quanto à
questão da BR-282, porque isso vem se
arrastando por muito tempo. Nós temos
que fazer o registro da BR-101, uma obra
que está sendo feita com recursos do
Brasil, não com financiamento. As
empresas estão em dia e só não estão
trabalhando mais porque faltam
equipamentos, mas estão trabalhando, e
os pagamentos estão saindo em dia.

O Sr. Deputado Antônio Aguiar -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Pois não!

O Sr. Deputado Antônio Aguiar - Eu
gostaria de parabenizá-lo por atender o oeste
de Santa Catarina, como também o engenheiro
João José dos Santos, pela travessia urbana,
um investimento de R$ 6 milhões na nossa
região, na cidade de Canoinhas.

Então, não poderíamos deixar de, na
semana que recebemos o presente da vinda da
ministra Dilma Rousseff ao nosso estado,
coordenadora do PAC, comemorar a conclusão
da BR-282, depois de tantas décadas, depois
de tantas ordens de serviço. E quem foi
prefeito sabe que quando se dá uma ordem de
serviço tem de se fazer a obra. Mas quantos
governos deram ordem de serviço para o trecho
São José do Cerrito, Lages, Campos Novos ou
São Miguel d´Oeste a Paraíso? E hoje, com a
presença do engenheiro João José,
coordenador do DNIT, que também prestigia
este plenário com a sua presença,
queremos trazer ao povo de Santa Catarina
essa homenagem, essa conquista, essa
vitória. Qual é a conquista, qual é a vitória?
A BR-282. E isso tem que ser comemorado
com todo o povo de Santa Catarina.

Então, temos que reconhecer o
papel fundamental do homem que assumiu
este país, uma pessoa comum, um traba-
lhador comum, que veio do norte do país e
está desempenhando um papel importante
no crescimento do Brasil.

Parabéns a vocês!
O Sr. Deputado Altair Silva - V.Exa.

me concede um aparte?
O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -

Pois não! Por isso o meu cumprimento ao
Lula, ao Luiz Inácio Lula da Silva, por ser a
peça fundamental para o país e pelos
investimentos em Santa Catarina, que acon-
tecem a cada instante.

O Sr. Deputado Altair Silva -
Deputado Pedro Uczai, parabéns pela inici-
ativa, pela criatividade.

Deputado, nós sempre tivemos
que passar por aquela BR. Eu, que nasci no
litoral e fui adotado por Chapecó, muitas
viagens tive que fazer para lá, mas sempre
ficava ansioso em saber quando iria poder
passar por essa BR. E agora tenho a
felicidade de dizer que vim para tomar
posse, no dia de ontem, pela BR-282
totalmente completa.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Obrigado, deputado Manoel Mota, e todos
poderão comer um pedaço do bolo na
sala de imprensa, para partilharem e
comemorarem conosco a conquista da
BR-282.

Obrigado pela oportunidade!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado. Gostaria até de provar um pedacinho
desse bolo há tanto tempo esperado pelo
povo catarinense, pelo povo brasileiro, que é
a conclusão da BR-282.

A par desse espetáculo, também
tentamos e construímos um acervo da
história do alto vale, a história que é
construída por homens trabalhadores,
imigrantes italianos e alemães que foram,
com a sua força, com o seu trabalho,
como já disse, construindo aquela
história.

Eu vou encerrar a minha fala
fazendo uma alusão e uma homenagem
ao homem, médico, cidadão, pai de
família, ser humano de coração grande,
fraternal. Eu particularmente, nos tempos
que os deputados podiam conceder bolsa
de estudo, deputado Altair Silva, tive a
oportunidade cursar uma faculdade
particular por ter recebido uma bolsa de
estudo, porque naquele tempo o
deputado podia conferir bolsa de estudo.
Esse deputado que falo é o deputado
Albino Zeni, homem que aqui freqüentou
a quarta legislatura, iniciada em 1959.
Foi também deputado federal e pre-
sidente do Ipesc.

Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao PP. Nós temos lá em Rio do Sul,

na universidade, um acervo de
ferramentas, de peças, que mostram o
que foi o cotidiano do trabalhador, do
imigrante italiano e alemão. E agora só
aguardamos que uma iniciativa de
nosso reitor, professor Viegand Eger,
presente hoje na Unidavi, resgatando
esse acervo, possa montar o nosso
museu da madeira e do imigrante.

O tempo será dividido entre os
novos deputados Jaime Pasqualini e Altair
Silva. Serão divididos oito minutos entre os
dois, tendo cada um quatro minutos para se
pronunciar.

O SR. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Deputada Ana Paula Lima,
que preside esta sessão, quero cumpri-
mentar v.exa. e os demais deputados e
dizer que num momento de euforia como
esse é difícil falar em história. Mas quero
mostrar que estamos nos ambientando
com esta Casa, trazendo alguma
contribuição para o Parlamento. Quero
dizer que procurei resgatar os nomes dos
deputados que contribuíram com a
Assembléia Legislativa ao longo desses
anos de existência.

E quero render a minha homena-
gem, uma homenagem póstuma, ao depu-
tado Albino Zeni, que contribuiu muito com
Santa Catarina, com o alto vale e em espe-
cial com este deputado que vos fala, porque
com a sua humildade e grandeza permitiu
que eu tivesse o ensino superior e,
conseqüentemente, esteja aqui, falando aos
catarinenses.

Essa experiência fez com que eu
viesse aqui na Assembléia e procurasse, de
alguma forma, resgatar os nomes dos rio-
sulenses, os nomes daqueles que adotaram
Rio do Sul e o alto vale para aqui estar na
Assembléia, no seu tempo e no seu modo,
desde que a Assembléia existe em Santa
Catarina. De forma que os demais

deputados serão por mim lembrados no meu
próximo pronunciamento. Citarei cada um
deles, farei a minha homenagem e o enalte-
cimento pela colaboração que deram ao
povo catarinense, ao Parlamento catari-
nense e ao alto vale como um todo.

Eu aqui começo lembrando aquilo
que o deputado Moacir Sopelsa falava sobre
o cooperativismo. Deputado Altair Silva. Em
1925, estava nesta Casa o então deputado
Ermembergo Pellizzetti, homem que
protagonizou e emancipou Rio do Sul e que
foi o criador do Banco Cooperativo Popular e
Agrícola de Bela Aliança. Para quem não
sabe, já na década de vinte, Rio do Sul
criava o seu banco cooperativo, pro-
tagonizado, com já falei, por Ermembergo
Pellizzetti, um dos pioneiros na Assembléia
Legislativa como representante do alto vale
Itajaí.

Nessa troca de experiência, nessa
pesquisa de nomes, eu me vali de uma
coisa que aprendi na Universidade do Alto
Vale do Itajaí: resgatar a história.

O Sr. Deputado Gelson Merísio -
V.Exa. me concede um aparte! Muito obrigado!

O Sr. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Pois não!

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado.

O Sr. Deputado Gelson Merísio -
Deputada presidente Ana Paula Lima, o
nosso partido não fez uso da palavra hoje,
tendo em vista que temos dois deputados
novos do PP ingressando nesta Casa.
Abrimos mão no nosso horário para que os
dois possam ter os sete minutos que nos
caberiam.

Bom, houve um esclarecimento do
deputado Gelson Merísio, que o D25 não
usaria o seu tempo e que cederia os seus
minutos para o PP, para o deputado Altair
Silva.

Faço essa homenagem a ele
estendendo-a a seus seguidores, em
especial ao seu filho Nodgi Enéas Pellizzetti,
que veio a ser prefeito de Rio do Sul e
também deputado nesta Casa.

Eu consulto os srs. líderes, já que
essa presidente chamou o Democratas para
fazer uso da palavra e não se encontravam
no plenário, se podemos fazer essa
inversão.

Se houver concordância dos
demais líderes, eles poderão usar o nosso
tempo para fazer uso da palavra, tanto o
deputado que está fazendo uso da palavra
neste momento quanto o deputado Altair
Silva, durante sete minutos.

Na seqüência de Ermembergo
Pellizzetti, eu não conseguirei, srs.
deputados, mencionar todos e fazer uma
homenagem a todos neste pequeno espaço
de tempo, mas em outra oportunidade
voltarei para mencionar cada um e os seus
familiares.

(As lideranças aquiescem.)
Havendo a aquiescência de todos

os líderes, dentro do horário reservado ao
PP, com a palavra ao nobre deputado Altair
Silva, por até sete minutos.

O Sr. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Obrigado, deputado Gelson
Merísio.

Então, eu estava comentando
que ao tentar resgatar os nomes que
contribuíram para o Parlamento
catarinense, ative-me a um processo
histórico da nossa universidade. E
quando assumi a presidência e depois
a reitoria da universidade, em Rio do
Sul, tratei logo de resgatar a história
da região do alto vale e conseguimos,
através da universidade, mostrar, num
espetáculo de som e luz, deputado
Silvio Dreveck, nosso líder, para a
gente de Rio do Sul e do alto vale
como foi construído o alto vale,
especialmente Rio do Sul.

Quero lembrar do deputado
Orlando Bertoli, que na terceira legislatura,
de 55 a 58, também fez parte do legislativo
catarinense, e na seqüência, em outros
mandatos, lembrar de Artur Siewert, que fez
parte da terceira legislatura, também de
1955 e de 1958.

O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA -
Eu quero saudar a deputada Ana Paula
Lima, que preside a sessão neste momento,
as sras. deputadas e os srs. deputados, a
TVAL e a Rádio Alesc Digital, que fazem a
cobertura dos trabalhos da Assembléia
Legislativa.

Eu conversava há pouco, deputada
Ana Paula Lima, com o reitor da Unidavi, em
Rio do Sul, Viegand Eger, e ele lembrava o
deputado Wenceslau Borini, o homem que
assinou o projeto propondo a criação, a
construção de uma ponte ligando o
continente à Ilha de Desterro, a ilha de
Florianópolis. Esse é o deputado Wenceslau
Borini, que veio a ser, depois, prefeito de
Rio do Sul.

Ontem foi um dia muito especial,
especialmente para nós, nesta existência, e
também para o deputado Jaime Pasqualini,
especialmente para o Partido Progressista,
porque a executiva, toda a sua equipe,
decidiu promover um rodízio entre os
titulares e os suplentes, e nós estamos aqui
na oportunidade de deputado estadual por
60 dias.Buscamos informações lá em

São Miguel das Missões, em Petrópolis e
em Caxias do Sul, onde já realizavam
espetáculos dessa natureza e dessa
grandeza. E para surpresa de todos que
assistiram a esse espetáculo, a nossa
universidade, então, fez a apresentação e
resgatou tudo aquilo que o povo queria
saber de como foi construído o alto vale
do Itajaí.

Quero agradecer aqui ao deputado
Gelson Merísio pela gentileza, ele que
também é deputado por Chapecó, pela
região do oeste. Quero aqui agradecer a
oportunidade de estar fazendo uso da
palavra neste momento e fazer um registro
muito especial nesta Casa. Nós, quando
chegamos num ambiente pela primeira vez,
sempre chegamos com aquela curiosidade

Na seqüência, na quarta legisla-
tura, tivemos o deputado Walter
Rousseng, cuja família, sediada em Rio
do Sul, deu a sua contribuição por duas
legislaturas. Ele foi casado com a dona
Lídia e hoje tem seus seguidores, seus
familiares, morando e residindo na cidade
de Rio do Sul.
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de saber como é. E quero fazer um registro
da impressão positiva, carinhosa, dedicada,
que todos os colaboradores desta Casa nos
dispensaram, especialmente os cola-
boradores, os servidores, e também o
gabinete do deputado Reno Caramori, que
se licenciou. Os seus colaboradores estão
dispensando total dedicação aos nossos
trabalhos.

Na próxima segunda-feira, este
deputado, juntamente com o deputado Reno
Caramori, que está licenciado e que
estamos representando, será homenageado
o técnico agrícola Neri Flávio Dias, que
preside o Sindicato dos Técnicos Agrícolas
de Santa Catarina - Sintagri.

O projeto foi para as mãos do
deputado Pedro Uczai, na comissão de
Constituição e Justiça, que muito zeloso se
preocupou em obter informações lá no meio
rural, nas escolas. O deputado me procurou
dizendo que ia votar e dar um parecer contra o
meu projeto porque já existe um programa,
segundo informação do nobre colega, nas
escolas do meio rural que prevê a orientação
curricular sobre essa questão do meu projeto.

É um homem que tem a vida
dedicada ao sindicalismo e também às cau-
sas da agricultura. E como profissional de
Epagri, como extensionista, como dirigente
sindical, como líder da organização dos
técnicos agrícolas que presta um excelente
serviço ao desenvolvimento do estado,
estará recebendo no dia 12, segunda-feira,
uma justa homenagem.

Então fica registrada na Casa a
nossa gratidão pela acolhida que recebemos
de todos os srs. deputados, das sras.
deputadas e de todos os companheiros aqui
presentes.

Se isso já existe no currículo, até
comentei com o deputado Pedro Uczai, não
está sendo atendido devidamente ou há
relapso por parte de professores da rede rural.
Digo e explico. Está havendo uma incidência
muito grande desse tipo de problema, ou seja,
crianças estão sendo picadas por serpentes
peçonhentas.

Quero também dizer que lá em
Chapecó nós temos uma entidade muito
forte. O deputado Gelson Merísio que já foi
presidente da Facisc sabe da importância
das Associações Comerciais e Industriais
em Santa Catarina, e a Acic, liderada pelo
presidente Vincenzo Mastrogiacomo, vem
desenvolvendo um grande projeto, ou seja,
um macroprojeto de desenvolvimento para a
região. Esse macroprojeto denomina
principalmente, na passagem do aeroporto
municipal, a necessidade de grandes
investimentos para a Infraero.

Quero deixar registrado nesta Casa
que Neri Flávio Dias é um exemplo para
todos os técnicos agrícolas de Santa
Catarina. Ele foi um dos fundadores, e hoje
tem a honra de ser o presidente, da nossa
organização.

Sra. presidente, já que este pro-
jeto será arquivado, eu poderia obter
algumas assinaturas e puxá-lo para o
plenário para votarmos. Não vou fazer. Vou
atender as deliberações da comissão de
Constituição e Justiça e vou transformar
esse projeto numa indicação, solicitando à
rede escolar rural, principalmente, que
capriche mais, que faça com mais
objetividade esses esclarecimentos às
crianças do meio rural. Acredito que assim
resolveremos o problema.

Por isso, quero deixar registrado
aqui nesta Casa esse importante evento;
quero agradecer a todos e dizer que servir a
humanidade é a maior obra de uma vida.
Esse credo eu aprendi com a Câmara Júnior
e quero aqui manifestar na prática nesta
Casa.

Essa é uma obra muito importante,
porque Chapecó atende toda uma grande
região, tanto do sul do oeste do Paraná
como o oeste do Rio Grande do Sul, e
precisa desse aeroporto.

Agradeço o Partido Progressista,
que está dando essa grande oportunidade
de convivermos durante esses 60 dias em
prol do desenvolvimento de Santa
Catarina.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Sr. deputado, v.exa. tem todo o
direito, tem três sessões para recorrer, a partir
de amanhã, ou então apresentar como
indicação para o governo do estado.

A exemplo do discurso que o
deputado Pedro Uczai fez aqui, dizendo que
o governo do presidente Lula tem a honra de
concluir a BR-282, queremos que o PAC
atenda a nossa região, através da Infraero,
e o aeroporto municipal de Chapecó passe
para a Infraero, para receber os investi-
mentos necessários para que o desenvol-
vimento da nossa região permaneça.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0073/2008, de
autoria do governo do estado, que aprova a
alteração da Programação Físico-Financeira
do Plano Plurianual 2008-2011 e autoriza a
abertura de crédito especial em favor do
Fundo Patrimonial.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado.

Fim do horário reservado aos
Partidos Políticos.

Uma ação importante, que quero
aqui registrar, a conclusão da BR-282, é
um mérito de todos os catarinenses. Mas
mal termina a sua conclusão, inicia outro
desafio, que é duplicar o trecho de
Dionísio Cerqueira/Campos Novos,
porque de lá se deslocam muitas
produções e há uma concorrência muito
grande entre automóveis e caminhões,
deixando o tráfego muito congestionado.
Duplicando da BR-470, de Campos Novos
até Itajaí, fica aqui o desafio para o
governo federal também fazer esse
investimento, porque Santa Catarina
merece e precisa.

A Presidência gostaria de agra-
decer a presença, nesta Casa de Leis, do
sr. João José dos Santos, que é
Superintendente do DNIT no estado de
Santa Catarina e que faz um trabalho de
excelência naquele órgão.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças e Tributação.

Em discussão.
(Pausa)

Passaremos à Ordem do Dia. Não havendo quem o queira dis-
cutir, encerramos sua discussão.Esta Presidência comunica que a

comissão de Constituição e Justiça apre-
sentou parecer contrário às seguintes ma-
térias e que as mesmas terão seu encami-
nhamento conforme o Regimento Interno:
Projeto de Lei n. 0067/2008, de autoria do
sr. deputado Darci de Matos; Projeto de Lei
n. 0427/2007, de autoria do sr. deputado
Renato Hinnig; Projeto de Lei n.
0550/2007, de autoria da sra. deputada
Odete de Jesus, e Projeto de Lei n.
0612/2007, de autoria do sr. deputado
Nilson Gonçalves.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

turno do Projeto de Lei n. 0011/2008, de
autoria do deputado Jailson Lima, que con-
cede o título de Cidadão Catarinense ao sr.
Luiz Inácio Lula da Silva.

Na segunda-feira, nesta Casa,
será feito um debate sobre a ferrovia da
integração. E a Acic, em conjunto com as
demais associações comerciais,
entidades políticas, prefeitos e
lideranças, com governadores, estará
promovendo um estudo para viabilizar a
ferrovia, que desce da cidade Maracaju,
no Mato Grosso do Sul, passa por
Cascavel, com ramal até Chapecó, para
que o insumo, a matéria-prima que é
utilizada nas nossas agroindústrias,
chegue a preços competitivos. Assim nós
vamos fazer o grande elo de desenvol-
vimento que o Brasil precisa. São
investimentos muito importantes. E quero
registrar na Casa o pedido de apoio da
nossa bancada, a todas sras. deputadas
e srs. deputados, e também à bancada
federal, porque essa é uma causa de
todos os catarinenses.

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

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Pela ordem, sra. presidente.

Em discussão.
O Sr. Deputado Jailson Lima - Peço

a palavra, sra. presidente.A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Nilson Gonçalves.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado Jailson Lima.O SR. DEPUTADO NILSON

GONÇALVES - Esse projeto, sra. presidente,
na verdade tinha uma preocupação grande
em decorrência do número de casos de
crianças picadas por serpentes
peçonhentas, venenosas.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Sra. presidente, com relação a este projeto que
apresentamos concedendo ao presidente da
República, o torneiro mecânico Luiz Inácio Lula
da Silva, o título de cidadão catarinense, quero
agradecer ao deputado Gelson Merísio, do
DEM, que na comissão de Constituição e
Justiça deu parecer favorável, e ao deputado
José Natal, do PSDB, que na comissão do
Trabalho também deu parecer favorável.

A nossa intenção era única e ex-
clusivamente criar uma lei no sentido de
obrigar a orientação às crianças do meio
rural para que tomassem conhecimento
dos perigos inerentes a essas serpentes.
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Por tudo o que tem sido dito nesta
Casa, pela BR-282, pela BR-280, por todos
os projetos de inclusão social e pela
mudança do contexto deste país, pois
recentemente tivermos a felicidade de ver
ser um país de investimentos, saindo da
área de risco, o nosso presidente merece
essa titulação.

Ao concedermos, por justiça,
esse título, que, diga-se de passagem,
envaidece o deputado Jailson Lima, que é
o propositor da matéria, quem sabe o
presidente não firmará o compromisso de
cada vez mais ajudar este estado
progressista, que é Santa Catarina. Por
diversas o presidente aqui esteve e pôde
constatar isso; da mesma forma, na
última segunda-feira, a ministra Dilma
Rousseff.

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE
NADAL - Sra. deputada Ana Paula Lima, o
Parlamento catarinense, ao fazer essa ho-
menagem que, além de enaltecer o traba-
lho da autoridade maior deste país, torna-
o também catarinense, faz, com esse
gesto e com esse ato, uma manifestação
de apreço, de respeito e de consideração
para com o sr. presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, que tem vínculos
estreitos com Santa Catarina, inclusive,
com a residência de familiares que aqui
vivem e trabalham.

Por isso será extremante salutar e
um orgulho para o estado de Santa Catarina
no momento em que esta Casa der ao
presidente da República esse título de
reconhecimento pelo seu papel na história
do país no mundo contemporâneo, pela sua
liderança política e por tudo o que tem sido
feito no Brasil como um todo.

Então, não tive problema algum
e foi com satisfação e seriedade que dei
o parecer favorável, porque, independen-
tementede algumas questões políticas, o
presidente Lula é merecedor, com
certeza, do título de Cidadão Catarinense.

Portanto, nada mais justo do que
lhe prestar esta homenagem, fazendo com
que ele possa sentir-se a cada dia mais
também um catarinense de verdade, como
os seus que aqui vivem.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Continua em discussão.
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Portanto, deputada Ana Paula

Lima, com alegria quero declarar também o
meu voto favorável à feliz iniciativa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Continua em discussão.O Sr. Deputado Manoel Mota -

Peço a palavra, sra. presidente. O Sr. Deputado Décio Góes - Peço
a palavra, sra. presidente.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Com a palavra o deputado
Manoel Mota.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado Décio Góes.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Continua em discussão
o projeto que concede o título de Cidadão
Catarinense ao sr. Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Sra. presidente, se o presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, tivesse
cumprido comigo só a questão da palavra da
entrega da ordem de serviço da BR-101 que
deu lá em Navegantes, para mim já valeria o
título! Mas como ele tem feito mais, como
tem sido parceiro de Santa Catarina,
evidentemente que eu disse: se vier a con-
cessão de um título, eu quero subscrevê-lo!
E gostaria de subscrever! Se for um projeto,
não haverá problema nenhum. Votarei
favorável porque entendo que ele foi
parceiro e amigo de Santa Catarina e tem
resgatado muitas questões importantes,
como a BR-282, a BR-101 e outras obras.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Deputa Ana Paula Lima, nossa presidente
desta sessão, as manifestações que
temos visto por todas as bancadas
mostram o espírito desta Assembléia
Legislativa que, através do projeto do
deputado Jailson Lima, exprime o
sentimento de todos nós, os 40
deputados, no sentido de reconhecer todo
o esforço que o presidente Lula tem feito
em relação a Santa Catarina. Com o PAC,
identificados os gargalos do crescimento
catarinense, está realizando as obras
devidas. Ou seja, por parte do presidente
Lula, do governo federal, há uma sensibi-
lidade muito grande com as questões de
Santa Catarina, e nós temos sido
atendidos.

O Sr. Deputado Professor Grando -
Peço a palavra, sra. presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado Professor Grando.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sra. presidente, seremos muito
breve ao dizer que as obras
importantíssimas que o estado está
desenvolvendo com o apoio do governo Luiz
Inácio Lula da Silva são uma prova de que
Lula gosta de Santa Catarina, ama Santa
Catarina.

Por isso, não tenho dúvida
nenhuma de que é um título merecido, e
espero que seja aprovado aqui, por unanimi-
dade, esse reconhecimento do Parlamento
catarinense, em nome da população, a Luiz
Inácio Lula da Silva.

Ele passou por Blumenau e
conhece aquela cidade; passou por Chapecó
e pelo oeste e conhece aquela região;
esteve várias vezes em Florianópolis,
quando éramos prefeito, e naquela época,
quando sequer era presidente da República,
já vinha veranear aqui em Santa Catarina e
sempre dizia: “No dia em que eu me apo-
sentar, Santa Catarina será a minha mora-
dia.”

É claro que também, do ponto de
vista pessoal, o presidente Lula sempre que
pôde passou férias em Santa Catarina.
Então, tem um carinho muito especial pela
nossa terra, conhece as nossas praias, o
nosso estado como poucos.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Continua em discussão. Portanto, é extremamente mere-
cedor o nosso presidente da República
dessa homenagem que o Parlamento cata-
rinense e, por conseguinte, toda a socie-
dade catarinense prestam-lhe.

O Sr. Deputado José Natal - Peço a
palavra, sra. presidente.

Por tudo isso, pelas obras e
demais iniciativas, somos favorável ao
projeto. Acho que os 40 deputados são
favoráveis porque este realmente é o papel
do Poder Legislativo: fazer justiça ao futuro
Cidadão Catarinense Luiz Inácio Lula da
Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado José Natal. Queremos aqui nos congratular

com todos, agradecer o apoio e dizer da
nossa alegria de participar deste momento
de poder levar ao presidente Lula essa
homenagem e considerá-lo catarinense
também.

O SR. DEPUTADO JOSÉ NATAL -
Deputada Ana Paula Lima, quis o destino
que v.exa. esteja conduzindo, neste
momento, a sessão desta Casa em que,
com certeza, os srs. deputados irão avalizar
os pareceres exarados pelas comissões -
em uma das quais eu também fui relator, a
comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público - para a concessão do título
de Cidadão Catarinense ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Continua em discussão.Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) O Sr. Deputado Pedro Uczai - Peço

a palavra, sra. presidente.A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Continua em discussão. A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado Pedro Uczai.

O Sr. Deputado Herneus de Nadal -
Peço a palavra, sra. presidente.

Apesar de este deputado ter
assomado a esta tribuna por diversas vezes
para criticar o governo Lula - e quem traba-
lha em favor dos cidadãos, em favor do
público no Brasil sabe que realmente na
área política é muito complicado -, com cer-
teza absoluta e com convicção própria não vi
realmente nada que desabonasse ou que
impedisse a concessão do título de Cidadão
Catarinense ao presidente Lula.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra o deputado
Herneus de Nadal.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Para a bancada do Partido dos
Trabalhadores é uma honra essa iniciativa
de um colega nosso, o deputado Jailson
Lima. É uma honra também ver todos os
partidos, nesse processo democrático,
reconhecerem uma liderança sindical, a
qual conhecemos desde 1980, que se
transformou numa das maiores lideranças
políticas do Brasil e do mundo.

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE
NADAL - Vou fazer a discussão, tornando-
a um encaminhamento, se me permitir
v.exa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - O senhor tem todo o
direito, deputado Herneus de Nadal.
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Por isso o povo de Santa Catarina,
representado aqui pelos 40 parlamentares,
com certeza também poderia dizer, se
tivesse possibilidade de voto: “Nós
acolhemos o presidente Lula e trans-
formamo-lo também em cidadão catari-
nense.”

O SR. DEPUTADO JAIME
PASQUALINI - Deputada Ana Paula Lima, eu
vejo aqui que cada um dos deputados têm a
sua razão e a sua forma de homenagear o
nosso presidente da República. O deputado
Manoel Mota falava de seus argumentos, do
seu convencimento, e eu quero dizer do meu
convencimento para votar favorável a esse
projeto.

Esta Presidência comunica que,
conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, serão encaminhadas aos
destinatários as Indicações n.s: 0138 e
0139/2008, de autoria do deputado
Dagomar Carneiro, 0140/2008, de autoria
do deputado Professor Grando, 0141 e
0142/2008, de autoria do deputado Pedro
Uczai.

Portanto, é com muita alegria que
vamos votar favoravelmente ao projeto do
deputado Jailson Lima, que deverá ser
transformado num projeto dos 40 deputados
do Parlamento catarinense, reconhecendo
esse cidadão brasileiro que se transformará
também, de forma carinhosa e generosa,
em cidadão catarinense.

Na área da educação, deputada
Ana Paula Lima, o que se dizia era que Lula,
quando tomasse o poder, iria acabar com o
ensino particular no Brasil, iria acabar com o
ProUni, o antigo crédito educativo. E o que
se viu foi a expansão com qualidade do
ensino superior, a expansão em números e
em quantidade.

O Sr. Deputado Pedro Uczai- Pela
ordem, sra. presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Pedro Uczai.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Sra. presidenta, gostaria de esclarecer
algo sobre essas indicações. Várias lide-
ranças, o prefeito e famílias que vivem
entre Águas de Chapecó e Planalto Alegre
foram nos procurar porque lá
aconteceram vários acidentes, inclusive
com mortes. Morreram jovens, quatro
meninas. Eles nos procuraram, assim
como os deputados Pedro Baldissera e
Dirceu Dresch, quando estávamos em
uma audiência pública em São Carlos. E
na ocasião nós nos comprometemos a
tornar pública aqui para todo o
Parlamento a situação e solicitar algum
encaminhamento para solucionar o pro-
blema. Poderia ser uma lombada
eletrônica ou um posto policial - não há
nenhum num espaço de 200 quilômetros -
, acostamento, ou tudo isso junto.

Por isso o nosso voto é pela
aprovação e com certeza todos os
deputados também irão assim
proceder.

De forma que hoje o Brasil está
ampliando não só as vagas no ensino
particular - e temos acompanhado que todas
as universidades particulares têm crescido -,
deputado Jailson Lima, mas, acima de tudo,
também as vagas nas escolas públicas de
ensino superior, nas universidades públicas
brasileiras.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado Pedro Uczai.

Continua em discussão.
O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -

Peço a palavra, sra. presidente.
De forma que só por isso já me

levaria a votar favorável em homenagem a
essa pessoa que é Luiz Inácio Lula da Silva.A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado Nilson Gonçalves.

Mas eu diria o seguinte: se é
prazeroso para Santa Catarina tê-lo como
seu cidadão, certamente será prazeroso
para ele ser catarinense, ser um barriga-
verde por essa bonita e maravilhosa
distinção que o deputado Jailson Lima
confere ao nosso presidente da República.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Deputada Ana Paula Lima,
nossa presidente, já tive a oportunidade de
falar na tribuna sobre o momento que vi-
vemos no país hoje e agora vejo o projeto do
deputado Jailson Lima ser colocado em
votação aqui.

Então, por isso quero tornar
público o problema e colocar a importância
de todos os deputados nos apoiarem e
ajudarem na busca de uma solução para
aquele espaço, porque não é possível tantos
jovens morrerem em função de um problema
de pista.

Por isso quero não só manifestar o
meu voto favorável, deputado Jailson Lima,
mas parabenizá-lo por essa iniciativa. É
pelas grandes obras que v.exa. realizou
como prefeito de Rio do Sul que o povo hoje
clama pelo seu retorno.

Eu só vou levantar um motivo que
me leva a votar a favor, em que pese todas
as pessoas saberem, principalmente os que
me cercam, dos problemas que tenho com o
presidente Lula. Muito obrigado! Agradeço pela atenção.

Eu gosto muito do Lula, admiro-o
muito, mas em certas horas tenho uma raiva
danada dele. É uma relação de amor e ódio,
como diz o ditado, por conta dessas
reservas indígenas que ele está querendo
implantar no país em cima de agricultores,
essa coisa toda.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) A SRA. PRESIDENTA (Deputada
Ana Paula Lima) - Esta Presidência comunica
ainda que serão encaminhadas as
Indicações n.s: 0143/2008, de autoria do
deputado Serafim Venzon...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Obrigada, sr. deputado.

Ficamos felizes com a manifes-
tação de todos os parlamentares fazendo
menção ao presidente da República e pelo
respeito que este Parlamento tem com o
nosso Lula. Mas quero ressaltar, srs.
deputados e sras. deputadas, o respeito
que o presidente Lula tem com o estado de
Santa Catarina nesses anos que está go-
vernando o Brasil.

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Pela ordem, sra. presidenta.

Por outro lado, deixamos de
lado essas coisas que nos deixam com
muita raiva e começamos a pensar que
cerca de 30 milhões de pessoas neste
país que antes estavam na miséria
absoluta hoje fazem parte da classe
média baixa e já têm condição de
financiar o seu carrinho em 60 ou 80
meses; já podem ter uma geladeira em
suas casas e tudo o mais. E tudo isso
por conta desse sentimento social,
tudo por conta dessa vontade de
melhorar a classe pobre deste país.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Nilson Gonçalves.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sra. presidente, tenho a im-
pressão de que essa indicação de autoria
do deputado Serafim Venzon vai dar uma
trombada na questão constitucional nas
ruas dos municípios. Eu tenho a impressão
de que o prefeito da cidade é que tem que
fazer isso, se não estou enganado. Estou
até querendo ajudar o deputado Serafim
Venzon.

Continua em discussão.
(Pausa)
Não havendo mais quem o queira

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

permaneçam como se encontram.
Está aprovado o projeto por una-

nimidade.Só por isso, a iniciativa dispensa
qualquer comentário e eu assino embaixo
esse projeto dando ao cidadão e metalúr-
gico Luiz Inácio Lula da Silva o título de
Cidadão Catarinense.

De qualquer maneira, se é do
município ou não, sou a favor, porque são
excelentes essas câmeras.

O Sr. Deputado Renato Hinnig -
Peço a palavra, pela ordem, sra. presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Renato Hinnig.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada!

Muito obrigado! Esta Presidência comunica ainda
que serão encaminhadas aos destinatários
as Indicações n.s: 0144/2008, de autoria
do deputado Silvio Dreveck, 0145/2008, de
autoria do deputado Antônio Aguiar...

(SEM REVISÃO DO ORADOR) O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Eu gostaria de registrar a presença, em
visita à Assembléia Legislativa, da vereadora
Albertina Verginia Sens, do município de
Águas Mornas.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) -Continua em
discussão.

O Sr. Deputado Jaime Pasqualini -
Peço a palavra sra. presidente.

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Pela ordem, sra. presidente.A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Seja muito bem-vinda sra.
Albertina Verginia Sens ao Parlamento
catarinense.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra o sr.
deputado Jaime Pasqualini.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Nilson Gonçalves.
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O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sra. presidente, essa
indicação trata de um pedido que já fiz
inúmeras vezes, enfatizei muitas vezes e
nunca vi resolvido esse problema. Como
estou vendo o deputado Antônio Aguiar
também se preocupar, quero me irmanar a
ele e solicitar, se for possível, permissão
para assinar também essa indicação.

Requerimento de autoria do
deputado Décio Góes, que solicita o envio
de mensagem telegráfica aos familiares
dos mineiros Lorenir Hoffmann e
Genivaldo da Silva, manifestando votos
de pesar pelo falecimento, em
decorrência do acidente na mina, no
bairro Guatá, em Lauro Muller.

Requerimento de autoria do
deputado Serafim Venzon, que solicita o
envio de mensagem telegráfica aos prefeitos
e aos presidentes das Câmaras de
Vereadores de Monte Castelo, São Joaquim,
Ibicaré, Rio do Sul, São Pedro de Alcântara,
Itapema, Rio Negrinho e Vítor Meirelles,
cumprimentando-os pelo aniversário dos
respectivos municípios.A Presidência defere de plano.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito bem, sr. deputado.

Requerimento de autoria do
deputado Décio Góes, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Sindicato dos
Mineiros de Lauro Müller, manifestando
sentimentos de solidariedade em decor-
rência do acidente na Mina G3 no bairro
Guatá.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Nilson Gonçalves, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao diretor-
presidente do jornal Diário Catarinense,
cumprimentando-o pelos 22 anos de circu-
lação.

Esta Presidência comunica ainda
que serão encaminhadas aos destinatários
as Indicações n.s: 0146, 0147, 0148 e
0149/2008, de autoria do deputado Antônio
Aguiar, e 0150/2008, de autoria do
deputado Julio Garcia. A Presidência defere de plano. A Presidência defere de plano.

Requerimento de autoria do
deputado Moacir Sopelsa, que solicita o
envio de mensagem telegráfica aos prefeitos
de São Joaquim, Correia Pinto, Otacílio
Costa, Pinheiro Preto e Ibicaré,
cumprimentando-os pelo aniversário dos
respectivos municípios.

O Sr. Deputado Décio Góes - Peço
a palavra, pela ordem, sra. presidente.

Requerimento de autoria do
deputado Nilson Gonçalves, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao secretário
da Segurança Pública, ao coronel e ao major
da Política Militar e ao comandante do Grupo
de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia
Militar, cumprimentando-os pela solenidade
de criação do Batalhão de Aviação da Polícia
Militar.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Décio Góes.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES
- Sra. presidente, quero fazer este
requerimento e apresentar as
condolências da Assembléia Legislativa
à família dos mineiros que faleceram
nesse grave acidente que chocou a
comunidade de Lauro Müller e todo o
estado de Santa Catarina, tendo até
repercussão nacional. É a atividade
econômica principal de Lauro Müller. As
famílias torcem para que seus filhos,
ainda jovens, exerçam a atividade de
mineiro, mas depois vê-los falecidos é
extremamente chocante.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Jean Kuhlmann, que solicita o
envio de mensagem telegráfica à prefeita de
Dona Emma, cumprimentando-a pelo ani-
versário do município.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Nilson Gonçalves, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao coman-
dante da Polícia Militar, cumprimentando-o
pelo aniversário de criação da corporação no
estado.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Jean Kuhlmann, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao
presidente da Câmara de Vereadores de
Dona Emma, cumprimentando-o pelo
aniversário do município.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Nilson Gonçalves, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao coman-
dante da Polícia Militar e ao vice-reitor da
Universidade Federal de Santa Catarina,
cumprimentando-os pela posse nos cargos.

Então, quero levar o nosso pesar
às famílias dos mineiros, especialmente à
do Loreni e à do Genivaldo, ao Sindicato dos
Mineiros, pois chocou toda a categoria, à
empresa Carbonífera Catarinense que
também está extremamente chocada com o
episódio, assim como a toda cidade de
Lauro Muller, que sofreu muito com esse
episódio.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Silvio Dreveck, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao prefeito e ao
presidente da Câmara de Vereadores de
Monte Castelo, cumprimentando-os pelo
aniversário do município.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Nilson Gonçalves, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao
presidente da Eletrosul, cumprimentando-o
pela posse no cargo.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Jailson Lima, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao presidente e ao
vice-presidente da Indústria e Comércio
Manoel Marchetti Ltda., cumprimentando-os
pelas comemorações do centenário do
nascimento de Manoel Marchetti.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Pedro Uczai, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao
superintendente estadual do Ibama, ao
procurador chefe do Ministério Público
Federal em Santa Catarina, à Procuradoria
do Núcleo Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural do Ministério Público Federal e ao
procurador federal do município de Chapecó,
solicitando a fiscalização nas obras da Usina
Hidrelétrica Foz de Chapecó.

Requerimento de autoria do
deputado Serafim Venzon, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao
presidente da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina,
cumprimentando-o pela posse no cargo.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria da

deputada Odete de Jesus, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao
presidente da Federação das Associações
de Aposentados e Pensionistas de Santa
Catarina, cumprimentando-o pela abertura
do 8º Congresso Estadual dessa
associação.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Serafim Venzon, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao coman-
dante-geral da Polícia Militar de Santa
Catarina, cumprimentando-o pelos 173 anos
de criação da corporação.

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

cutir, encerramos sua discussão.A Presidência defere de plano. A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria da

deputada Odete de Jesus, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao prefeito
de Biguaçu, cumprimentando-o pela abertura
da 12ª Bigfest.

Requerimento de autoria do
deputado Serafim Venzon, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao
prefeito municipal de Siderópolis,
cumprimentando-o pela inauguração do
ginásio de esportes.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento de autoria do

deputado Pedro Uczai, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao delegado
Regional do Trabalho e ao procurador-chefe
do Ministério Público do Trabalho da 12ª
Região, solicitando a fiscalização nas obras
da Usina Hidrelétrica Foz de Chapecó.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria da

deputada Odete de Jesus, que solicita o
envio de mensagem telegráfica aos prefeitos
e aos presidentes das Câmaras de
Vereadores de São Joaquim, Correia Pinto,
Otacílio Costa, Maracajá, Santa Rosa de
Lima e Treze de Maio, cumprimentando-os
pelo aniversário dos respectivos municípios.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Serafim Venzon, que solicita o
envio de mensagem telegráfica à diretoria
da empresa Manoel Marchetti Indústria e
Comércio, cumprimentando-o pelo
centenário do nascimento de Manoel
Marchetti.

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

cutir, encerramos sua discussão.A Presidência defere de plano. A Presidência defere de plano.
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Em votação. O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK
- Sra. presidente, deputada Ana Paula Lima,
e srs. deputados, pelos pronunciamentos
feitos na Assembléia Legislativa no dia de
hoje parece que não estou em Santa
Catarina, mas na Suécia, na Noruega, ou
coisa parecida. Enfim, parece que estamos
vivendo num verdadeiro paraíso, pois
disseram aqui que Santa Catarina está com
seus problemas todos resolvidos. E ao
mesmo tempo me deparo com uma situação
que fala da economia catarinense, no
sentido de que ela cresce e que a nossa
arrecadação, em Santa Catarina, vem a
cada dia, a cada trimestre, crescendo mais.
Santa Catarina arrecadou R$ 871 milhões
em tributos no mês de abril, registrando um
recorde histórico e um crescimento de
18,8% em relação a 2007. De fato, a
arrecadação do estado cada dia está
crescendo, e a nossa economia vem
crescendo, conforme constatado na
imprensa e através de dados da secretaria
da Fazenda que revelam esse crescimento.

O modelo que queremos, que
defendemos, deputado Pedro Uczai, é da
descentralização dos recursos em benefício
da população, é aquele que vai melhorar a
qualidade de vida na saúde, na educação e
na segurança. Agora, esse modelo da
descentralização catarinense é de cabide de
emprego. As nossas secretarias regionais
não têm dinheiro para investimentos, essa é
a realidade. O dinheiro que vai para o
investimento é do Tesouro do estado, direto
para a contratação de obras ou de serviços
públicos que são realizados. E eu acredito
que não é muito diferente de Joinville.
Inclusive tenho uma nota aqui com o
seguinte:

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Requerimento de autoria do

deputado Pedro Uczai, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao
ministro das Minas e Energia, ao ministro
da Secretaria Especial de Aqüicultura e
Pesca, solicitando a alteração conceitual
de atingidos por obras de barragens e o
atendimento da pauta de reivindicações
do Movimento dos Atingidos por
Barragens - MAB.

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

cutir, encerramos a sua discussão.
(Passa a ler.)
“Com valor de R$ 373 mil, con-

trato anual, a secretaria de Desenvolvimento
Regional de Joinville está contratando uma
empresa para serviço de zeladoria, digitação
etc.”

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção de autoria da deputada

Ana Paula Lima, a ser enviada ao presi-
dente da Associação Hospitalar
Beneficente Misericórdia, de Vila
Itoupava, de Blumenau, manifestando
louvor pela passagem dos 85 anos de
fundação.

Ora, se essas Regionais estão
custando tanto para o estado no que diz
respeito a despesas, chegando a R$ 150
milhões anuais, é um modelo que na nossa
avaliação tem que ser revisto.

A que se deve esse crescimento?
Evidentemente que a economia de Santa
Catarina está crescendo, primeiro, porque
temos empresários com espírito
empreendedor e com ousadia, porque temos
uma economia diversificada e porque temos
os nossos trabalhadores, os nossos
colaboradores, deputado Altair Silva, pes-
soas dedicadas, responsáveis e que fazem
deste estado um estado vencedor.

Primeiro, temos que reduzir essas
Regionais, para que possamos investir mais
na educação, na saúde, a exemplo do que
temos lá no planalto norte, a nossa
cooperativa da fruticultura, que está há
cinco anos pleiteando R$ 1 milhão, R$ 1,5
milhão e até hoje não conseguiu. E não é
um pleito partidário, porque são 14 prefei-
tos, 14 presidentes de associações em-
presariais, 14 presidentes de Câmaras de
Vereadores, mas não temos sucesso; o
planalto norte não tem sucesso.

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

cutir, encerramos a sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Mas ao mesmo tempo nos depa-

ramos com o fato de os serviços públicos
em Santa Catarina não corresponderem com
os discursos e com a realidade. E isso está
provado aqui, através das solicitações ao
governo do estado na área da Segurança
Pública, na construção de posto policial na
região de Chapecó, de equipamento
imobiliário para Brusque, de equipamentos
para o hospital Dom Joaquim, na ampliação
de um hospital também em Brusque e no
pedido de instalação de câmaras para a
segurança. E aí nós temos uma seqüência
de solicitações na Segurança Pública, na
Saúde e na Educação.

Aprovada.
Moção de autoria do deputado

Jandir Bellini, a ser enviada ao sr.
governador do estado, manifestando sua
indignação pela condução dada às suas
proposições relativas à iluminação e
sinalização da rodovia Antônio Heil, entre
o viaduto da BR-101 e a estação de
Pesquisa da Epagri.

O Sr. Deputado Renato Hinnig -
V.Exa. me concede um aparte?

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK
- Concedo, primeiramente, um minuto de
aparte ao deputado Nilson Gonçalves e
depois um minuto para o deputado Renato
Hinnig, para eu poder utilizar o meu tempo.

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

cutir, encerramos a sua discussão. O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Deputado Silvio Dreveck, v.exa. citou o meu
nome e eu, lamentavelmente, não vou poder
lhe dar, neste momento, todas as razões
para justificar quanto é importante a
descentralização. Não só em Santa
Catarina, como no Brasil, e é um modelo de
administração que se alastra a cada dia e
não tem volta, deputado.

Em votação. Se o estado está com esse cresci-
mento, com esse avanço na receita, por que
ao mesmo tempo os catarinenses não têm
essa contrapartida de serviços públicos de
qualidade, de serviços públicos pelo menos
no que é o essencial para o catarinense? E
não estou aqui falando por falar, prova disso
é a última avaliação do Enem de Santa
Catarina, que mostrou que na educação,
infelizmente, os colégios particulares tiveram
um bom desempenho, mas os colégios
públicos, lamentavelmente, a cada ano vêm
regredindo no que diz respeito à qualidade.
Nós não estamos falando aqui em
quantidade, estamos falando em qualidade.
Quer dizer, ao mesmo tempo em que vemos
o estado arrecadando mais, não temos
dinheiro para investir. Alguma coisa diferente
está acontecendo.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovada.
Pedido de informação a ser

enviado ao secretário da Educação e ao
secretário do Desenvolvimento Regional
de Blumenau, solicitando informações
sobre o conhecimento dessas
secretarias sobre as condições em que
se encontra a quadra esportiva da
E.E.B. Professor Nilo Borghesi e
providências de recuperação.

Nós estamos num processo de
descentralização em Santa Catarina e, infe-
lizmente, não tenho como lhe explicar mais
porque já está acabando o seu horário, mas
podemos conversar quanto v.exa. quiser
sobre a descentralização e tenho certeza de
uma pessoa inteligente como o nobre
deputado vai acabar dando razão ao
governador e às pessoas que estão traba-
lhando nesse sentido.

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

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

permaneçam como se encontram.
Obrigado, deputado.

Se não há dinheiro para saúde,
educação, segurança, se não há dinheiro
para pagar a Lei. n. 254 para os policiais
militares, será que esse modelo de
descentralização, deputado Nilson
Gonçalves, vale a pena ser pregado pelo
exterior, pelos Estados Unidos? Eu acho que
não é esse o modelo que devemos levar
para os americanos e para os europeus.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK
- Obrigado, deputado, mas nesse modelo
não posso concordar. Posso discutir e
debater, mas nesse modelo não.

Aprovado.
Não há mais matérias constantes

na pauta da Ordem do Dia.
Passaremos à Explicação Pessoal. (Discurso interrompido por término

do horário regimental.)O primeiro orador inscrito é o
sr. deputado Silvio Dreveck, a quem
concedemos a palavra por até dez
minutos.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Altair Silva - Pela

ordem, sra. presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - O próximo orador inscrito é
o sr. deputado Elizeu Mattos, mas antes
ouço, pela ordem, o sr. deputado Altair
Silva.

Uma coisa feita no atropelo por
pessoas que não conhecem a serra catari-
nense, não conhecem a nossa gente, o
nosso povo, num atropelo, numa pressa
maluca, em que 270 mil hectares de áreas
se tornam unidade de conservação, a mais
restritiva das restritivas da nossa região.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS
- Pois não!

O Sr. Deputado Professor
Grando - Deputado Elizeu Mattos, como
representante da região serrana, v.exa.
está lutando e pedindo o mínimo
possível de um cidadão, que é a
democracia participativa para que
realmente em todo e qualquer projeto
se tenha a participação de forma
transparente e democrática.

O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA -
Muito obrigado, deputada Ana Paula Lima.

Eu quero fazer o registro da pre-
sença, nesta Casa, de um grande líder em-
presarial da minha terra São João Batista,
pois tive a oportunidade de morar e estudar
lá, o sr. Almir Zunino, que está presente
acompanhando a sessão.

Para se ter uma idéia do impacto,
sra. presidente, dessa unidade de con-
servação, caso venha a acontecer, e espe-
ramos que o presidente Lula não assine um
decreto nesse sentido, grande parte da área
produtiva de São Joaquim e Bom Jardim da
Serra deixará de produzir maçã. Por
exemplo, a cidade de Bom Jardim da Serra
passa a ser uma unidade de conservação.
Ou seja, com essa unidade de conservação
e mais o parque nacional de São Joaquim,
Bom Jardim da Serra, 47% da sua área
passam a ser unidades de conservação
restritivas ao setor produtivo, que são a
maçã e a fruticultura na nossa região.

É obvio que a calha do rio
Pelotas ajudaria muito e seria
importante para o meio ambiente, até
porque é área de preservação
permanente. A mata ciliar no rio seria
um grande corredor ecológico. Nós
temos uma proposta muito interessan-
te, que os 500 metros de cada lado da
Serra Geral e da Serra do Mar, que nós
chamamos de cumieira, sejam área de
preservação permanente, porque são
as nascentes de todas as águas que
vêm para o leste ou vão para o oeste,
e o rio Pelotas serviria como calha,
como corredor de ligação com essa
Serra Geral.

Então, faço o registro da presença
neste plenário do técnico agrícola Almir
Zunino.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Pedro Uczai - Pela

ordem, sra. presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado.

Feito o registro, com a palavra,
pela ordem, o sr. deputado Pedro Uczai.

Participamos de uma audiência,
em que integrantes do ministério do Meio
Ambiente e ONGs, que não têm nada a ver
com a nossa região, fizeram uma
explanação, deputado Professor Grando,
que é conhecedor desse assunto, sobre
pedra, cascalho, sobre leão-baio, sobre
ratão do banhado, de água, enfim, ocasião
em que se falou de tudo. Mas esqueceram
de falar de gente nessa audiência pública,
em Lages. Não se falou, em momento
algum, de gente. E isso tem criado
dificuldades para os nossos investidores,
porque as pessoas não sabem mais se
podem ou não investir no melhoramento dos
seus pomares, na agrofruticultura.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Sra. presidente, apenas quero fazer o
registro da presença do Sintesp nesta Casa
e agradecer a assinatura dos líderes das
bancadas para a realização amanhã, de
manhã, no horário da sessão, dessa reunião
com os servidores públicos, a fim de que
eles possam se manifestar sobre todo esse
processo do Iprev, através de uma atividade
cultural.

Realmente a comunidade quer
participar, quer discutir, mas de repente 270
mil hectares representam 3% do estado de
Santa Catarina, são três vezes maiores que
a serra do Tabuleiro, que é a maior reserva
do sul do país, e aí envolvem cidades,
regiões urbanas e criam problemas sociais
muito graves.Então, quero fazer este registro de

agradecimento a todos os líderes de
bancada e ao mesmo tempo dizer e informar
que os servidores públicos estaduais
estarão em vigília na Assembléia Legislativa
a partir de hoje pela manhã até o dia de
amanhã. Eles irão pousar, dormir aqui, em
vigília a esse momento que está sendo
construído, essa relação entre o Instituto de
Previdência, Parlamento e servidores
públicos estaduais.

Vamos discutir, vamos ponderar.
E há realmente um compromisso do presi-
dente da República, através da ministra
Dilma Rousseff, do gabinete da Casa
Civil.

Isso nos está deixando triste,
porque na verdade o que existia, deputado
Professor Grando, era o termo de ajuste de
conduta na hidrelétrica Barra Grande, em
que seria estudado o corredor ecológico da
calha do rio Pelotas. Mas no decorrer do
tempo uma ONG que ganha dinheiro para
criar terror na nossa região fez um estudo, e
mudou-se tudo o que foi acertado. Em vez
daquele corredor ecológico, da calha do rio
Pelotas, passou a ser unidade de
conservação de 270 mil hectares.

Mas o rio Pelotas é que faz a
divisa, pois ele abraça o Rio Grande do
Sul. Na verdade, ele nasce em Santa
Catarina, em Urubici, no Campo dos
Padres, e abraça o Rio Grande do Sul,
mas ele é de nascimento catarinense.
Por isso tem que haver autorização do
governador dos estados de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul. Eles
têm que ser consultados, pois isso não
se faz da maneira como se quer e sim
de forma transparente, científica,
ponderada, dentro daquilo que é
possível. E nós estamos aí para apoiar,
para preservar, mas de forma
inteligente e prática.

Era este o registro que eu queria
fazer, sra. presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado Pedro Uczai.

Feito o devido registro, com a
palavra o próximo orador inscrito, sr. deputa-
do Elizeu Mattos, por até dez minutos.

Srs. deputados, todas as unidades
de conservação de Santa Catarina, tanto
federal quanto estadual, municipal e própria,
somam 592 mil hectares. Somente essa, no
atropelo, seria de 270 mil hectares.

O SR. DEPUTADO ELIZEU
MATTOS - Sra. presidente e srs.
deputados, o que me traz à tribuna no dia
de hoje é a questão, deputado Renato
Hinnig, que antes era chamada de
campos de altitude e agora unidade de
conservação na serra catarinense,
questão esta que está deixando o nosso
povo serrano aflito, em estresse. E cria-
se, a cada momento, o medo e o terror
na cabeça das pessoas, deputado
Jorginho Mello, de Lages, de São Joaquim
e de Bom Jardim da Serra.

Isso está deixando o nosso povo
aflito. E pedimos aqui à bancada do PT e
aos nossos parlamentares que avisem ao
presidente Lula, porque ele não sabe,
que vai haver gente que vai chegar com
documento lá mostrando uma coisa, mas
é outra. Então, que o presidente Lula
venha escutar primeiro o governador do
estado, os prefeitos que foram
constituídos, para depois tomar uma
decisão quanto a essa questão que vai
criar um impacto muito grande na nossa
região.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS
- Obrigado, deputado Professor Grando.
Caso essa maluquice, que não é do
presidente Lula, mas de alguns assessores
mal informados e mal intencionados com a
nossa região, quanto à Usina Hidroelétrica
Pai Querê, nem que a mãe queira vai
acontecer, porque ela fica dentro da unidade
de conservação.

Espero que aquilo que a ministra
Dilma Rousseff falou, e recortei, de que
nada se criará em área de preservação no
estado sem escutar o estado e o governo do
estado, realmente aconteça. E isso eu
recortei e quero aqui não ser necessário
cobrar a palavra...

Na semana que passou, partici-
pamos de uma audiência pública para dis-
cutir, ou melhor, para cumprir um rito para a
criação da unidade de conservação da serra
catarinense denominada refúgio da vida
silvestre. Unidade esta que pegou todos os
serranos de surpresa; unidade esta que
significa praticamente a metade de tudo que
existe em unidade de conservação hoje já
existente no estado de Santa Catarina, tanto
federal quanto estadual, municipal e própria.

Caso contrário, deputado Silvio
Dreveck, não teremos mais na serra cata-
rinense eleição para prefeito. Nós vamos
começar a eleger somente guarda florestal,
porque não vai mais haver eleição para
prefeito em São Joaquim nem em Bom
Jardim da Serra.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Professor Grando -

V.Exa. nos concede um aparte?
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Obrigada, sr. deputado.
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Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Renato Hinnig, por até
dez minutos.

Mas isso, quem sabe, pudesse ser
feito com a definição através de lei
complementar ou até mesmo de uma
emenda constitucional, que cuidasse ape-
nas das diretrizes básicas e da definição de
alguns pequenos parâmetros, mas nunca
tirar das Assembléias Legislativas o poder
de legislar. As Assembléias hoje já estão
quase sem autonomia para legislar. Agora,
concretizando-se a proposta de
federalização da legislação tributária, será
mais uma perda significativa no poder de
legislar dos estados e das Assembléias
Legislativas.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado Serafim Venzon.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Sr. presidente, sras. deputadas, srs.
deputados, telespectadores da TVAL e
ouvintes da Rádio Alesc Digital, o tema que
trago hoje à tribuna é talvez o tema de maior
importância que se está discutindo
atualmente na Câmara dos Deputados, ou
seja, a Proposta de Emenda Constitucional
n. 233, que trata da reforma tributária, que
no nosso entendimento, depois da reforma
política, é a reforma mais aguardada pela
sociedade brasileira.

O próximo orador inscrito é o sr.
deputado Serafim Venzon, a quem concedo
a palavra por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sra. presidente, srs. deputados,
eu falava ontem aqui, desta tribuna, sobre a
necessidade que temos de dar mais agi-
lidade às questões da saúde. Veio aqui o
deputado Silvio Dreveck dizer que o planalto
norte de Santa Catarina tem dificuldades
para encaminhar, para resolver os
problemas de alta complexidade, aqueles
casos que não são resolvidos na própria
cidade, por questões técnicas, por falta de
equipamentos. Ou seja, por falta de uma
estrutura maior, o médico tem que
encaminhar o paciente a outro lugar.

Por isso, srs. deputados, trago
essa preocupação e espero que os compa-
nheiros reflitam sobre o que aqui está sendo
dito. Na comissão de Finanças e Tributação
aprovamos, por iniciativa do deputado Décio
Góes, a criação de uma subcomissão que
vai discutir essa questão da reforma
tributária pelo estado afora. E estaremos, já
na próxima reunião da comissão de
Finanças e Tributação, apresentando uma
proposta de cronograma, quando
pretendemos fazer pelo menos seis reuni-
ões no estado para ouvir a sociedade cata-
rinense, a classe empresarial, os contado-
res, os operadores de direito, para falarmos
sobre a reforma tributária.

Diferente das outras tentativas,
esta proposta ingressou na Câmara dos
Deputados no momento em que as
condições estavam favorecidas para uma
política fiscal que trouxe o controle da
dívida pública, a inflação baixa estável,
um bom saldo na balança de
pagamentos, o crescimento econômico
acelerado, com um incremento
significativo de arrecadação em todas as
esferas do governo. E também o governo
federal, através da sua equipe
econômica, tem sido muito bom vendedor
dessa proposta. Ela está muito bem
embalada e traz no seu bojo proposições
que agradam aos ouvidos da classe
empresarial e não criam nenhum tipo de
sobressalto aos governantes estaduais e
municipais.

Depois veio à tribuna o deputado
Edson Piriquito, que destacou a questão do
Hospital Municipal de Balneário Camboriú.
Aliás, um investimento, naquela cidade, de
aproximadamente R$ 25 milhões, R$ 26
milhões. Serão mais de 150 leitos, 38 va-
gas na UTI, centro cirúrgico e pronto socor-
ro. É um hospital que, pelo custo aproxi-
mado de R$ 26 milhões, tem um custo bem
menor do que outros tantos, como, por
exemplo, o de Joinville. Quanto ao Hospital
Materno-Infantil, no início desse mês a
secretaria da Saúde fez um convênio, um
contrato de gestão. É um hospital público,
do governo, de portas abertas para todos -
não é um hospital particular -, que vai ser
gerenciado de uma forma diferente, por uma
organização social, a mesma que administra o
Hospital Nossa Senhora da Conceição e
também a Maternidade Mater Dei, de Curitiba,
que, conforme informações, funciona muito
bem. Mais ou menos também como funciona,
por exemplo, o Hospital Marieta Konder
Bornhausen, de Itajaí, que é administrado pelas
irmãs, apesar ser um hospital público e
edificado pelo governo.

Está pré-agendada para o dia 13
de junho uma reunião em Florianópolis, aqui
nesta Casa, com a presença do presidente
da subcomissão extraordinária da reforma
tributária na Câmara dos Deputados,
deputado Antônio Palocci, acompanhado
pelo vice-presidente, deputado Edinho Bez,
pelo relator, enfim, todos os deputados
responsáveis pela condução desse trabalho
na Câmara dos Deputados estarão aqui em
Santa Catarina para debatermos juntos essa
tão importante questão que envolve a
sociedade catarinense, a classe empresa-
rial, os contadores e a própria secretaria da
Fazenda. Portanto, fica aqui o convite para
que haja a participação dos empresários e
dos nossos colegas deputados nesta
importante discussão.

Para a classe empresarial a proposta
remete a simplificação na apuração e no
recolhimento dos tributos; a proposta de
desoneração da exportação e das aquisições
para o ativo permanente; traz também uma
proposição de redução da carga tributária da
cesta básica; para os governantes está
assegurado de que não haverá perda de
arrecadação, pois se isso ocorrer, a União se
proporá o ressarcimento das perdas.

Mas trago, srs. deputados, uma
preocupação bastante grande quando está
inserido nessa proposta a idéia de federa-
lizar a legislação que trata do principal im-
posto do estado, que representa, do total da
arrecadação de tributos nacionais, o ICMS,
45,57%. E se passar a proposta da forma
como está redigida, ficará sob a responsabi-
lidade de o governo federal legislar sobre
93,20% de tudo que se arrecada neste país,
o que significa uma concentração exagerada
de poder.

Então, com esse passo da secre-
taria estadual da Saúde no Hospital Materno
de Joinville, certamente passaremos a dar
maior agilidade para todos os hospitais
públicos do estado, porque muitas vezes a
administração local, diretor, médicos,
enfermagem, enfim, a equipe de limpeza,
serviços, fica presa a uma burocracia que
dificulta o atendimento.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Serafim Venzon -

Pela ordem, sra. presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Serafim Venzon.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sra. presidente, hoje é o Dia do
Oftalmologista. E neste ano, do dia 3 a 6 de
setembro, Florianópolis vai sediar o 18º
Congresso Brasileiro de Prevenção à
Cegueira e Reabilitação Visual. Esse con-
gresso está sendo organizado pelos oftal-
mologistas, especialmente pelo CBO de
Santa Catarina, que irá receber mais de três
mil oftalmologistas do Brasil, um movimento
significativo.

Estive em Joinville, participando de
uma audiência pública, porque os funci-
onários estão preocupados com o emprego
deles. Mas eles podem ficar tranqüilos. A
grande segurança nossa, a segurança de
cada um é justamente a nossa habilidade
laborativa, é a nossa capacidade de fazer.
Então, as enfermeiras, as atendentes, as
técnicas de enfermagem, os médicos,
enfim, todos aqueles que fazem e que
fazem bem seguramente serão procurados a
dedo para continuar trabalhando e
prestando serviço, porque essa organização
social vai precisar de muito mais gente do
que tem agora, até porque vai aumentar o
atendimento da UTI, vai aumentar o número
de leitos, vai triplicar o número de leitos
para as crianças e para as gestantes. Enfim,
o que vai faltar é mão-de-obra, porque vai
aumentar o número de atendimentos. Esse
é um grande passo que a secretaria da
Saúde está dando.

Vez ou outra se fala em se rever a
questão do federalismo fiscal, em se fazer
um novo pacto federativo, redistribuindo as
atribuições das esferas de governo e
também da distribuição das receitas.

Talvez este seja o momento de
se discutir essa questão e quem sabe
desenhar uma proposta que acabe
realmente com a guerra fiscal, que é hoje
um verdadeiro câncer para todos os
estados. Inclusive já não está mais
produzindo os efeitos que no seu início
produziu, de fazer com que estados
menos desenvolvidos pudessem atrair
para os seus territórios novos empreendi-
mentos. Hoje, na verdade, está sendo
utilizado como moeda de troca por parte
das grandes empresas para conseguir
benefícios fiscais em prejuízo de toda
população e de todos os estados
brasileiros.

Eu encaminhei à Mesa, sra. pre-
sidente, um requerimento solicitando a rea-
lização de uma sessão solene para o dia 2
de setembro, um dia anterior a esse evento.
Eu pediria a v.exa., à Mesa Diretora, que
buscássemos uma forma de encontrar esse
espaço pela significância que tem esse
grande evento para o estado de Santa
Catarina e especificamente para
Florianópolis.

Muito obrigado!
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Vejo aqui o meu líder, deputado
Marcos Vieira, o deputado Herneus de
Nadal, líder do governo, e o líder do PFL.
Dizia-me o dr. Lester, juntamente com o
deputado Dado Cherem, o secretário da
Saúde e a dona Carmem Zanotto, que nos
hospitais públicos passamos a ter certo
problema depois daquela reforma que foi
feita com relação aos salários dos funcio-
nários. Ou seja, a partir do momento que
todos os médicos passaram a ganhar um
valor mensal independentementeda pro-
dução, percebemos que houve uma diminu-
ição na produtividade, aumento da fila.
Apesar de aparentemente todos estarem
trabalhando, mas muitas vezes, especial-
mente quando se trata de saúde, precisa-
mos contar também com algum tempo a
mais do que a hora.

Ouvindo o pronunciamento do
nobre deputado Serafim Venzon, vejo o
desespero dos equívocos cometidos
diante da administração pública. E o pior
é que quando se erra na administração
pública, diante de uma pasta tão
importante, deputado Dirceu Dresch,
como é a pasta da Saúde, não se erra
somente politicamente na linha de ação,
erra-se porque envolve e mexe com a vida
das pessoas. O ser humano sente, tem o
sentimento de impotência quando fica
acometido de uma doença e não
consegue o atendimento.

Não é isso que queremos e não é
para isso que estamos aqui. Temos, sim, a
coragem de enfrentar tudo e todos, seja
quem for que atravesse o nosso caminho e
que possa por em risco a vida do nosso
povo. Estamos aqui para agir como comba-
tentes, como pessoas atentas e firmes,
para defender a nossa população catari-
nense e as comunidades que vivem nos
municípios.

Durante muito tempo, em
Balneário Camboriú, usaram o Hospital
Santa Inês. Fizeram como se fosse um
hospital de Balneário Camboriú. Enquanto
o Hospital Santa Inês tinha possibilidade
de dar um atendimento pelo menos satis-
fatório à comunidade
balneocamboriuense, usaram-no. Agora o
rechaçam. Não! O Hospital Santa Inês
deu o pronto-socorro municipal que
habilitou Balneário Camboriú junto ao
ministério da Saúde com gestão plena.
Se não fosse o Hospital Santa Inês,
Balneário Camboriú seria gestão básica,
porque eles nunca tiveram a
competência, em 20 anos à frente da
administração pública daquele município,
de construir sequer um pronto-socorro
municipal. E usaram tanto o Hospital
Santa Inês que a sua estrutura já não
resiste mais. Ela já não pode mais
comportar e atender devidamente a nossa
população, a nossa comunidade.

Quem já passou por uma experi-
ência que precisou de um atendimento
médico e procurando o atendimento
público não o teve, sabe do que estou
falando, sabe o que é ficar na fila, o que
é ficar refém de um modelo administrativo
irresponsável, incompetente, que ainda
tenta dizer que fez a sua parte. Fala-se
em demanda deprimida, e muita gente
talvez não entenda o que é isso. Isso é
ficar na fila seis meses, sete meses, oito
meses, nove meses, dez meses, onze
meses, doze meses, em busca de um
atendimento médico, de um especialista;
é ficar na fila os mesmos doze meses ou
dezoito meses esperando por atendi-
mento ou na espera de um exame; é ficar
neste mesmo período longo, cansativo,
traumático, esperando uma intervenção
cirúrgica. E aí falam que cumpriram a
parte deles e dizem que o estão fazendo
lá em Balneário Camboriú.

Por isso, atenção, dr. Antônio
Gavazoni, deputado Marcos Vieira, eu
pediria a v.exa., como líder do PSDB, ao
deputado Herneus de Nadal, como líder de
toda a bancada, não só do PMDB, e ao líder
do PFL, que fizéssemos uma força conjunta,
com os líderes de outros partidos, mas cito
estes pela responsabilidade de estarem
apoiando as ações do governo, eis que
resolver o problema da saúde é uma grande
ação de governo.

Hoje temos uma fila para trata-
mento de câncer e de outras enfermidades
que certamente o governador quer ver
resolvida. E entendemos que a partir do
momento em que passarmos a pagar algum
valor relativo à produtividade, certamente
vamos aumentar, em muito, o número de
atendimento de cirurgia cardíaca, de neu-
rocirurgia, de cirurgias de otorrino, de ade-
nóide, da garganta, cirurgia geral, cirurgia de
hérnia. Isso certamente vai ajudar a resolver
parte da grande demanda reprimida que
temos, sem ter que aumentar o número de
profissionais contratados.

Agora abandonaram o Hospital
Santa Inês. Mas não o abandonaram,
não! Estão dando as costas, deputada
Ana Paula Lima. A nossa gente de
Balneário Camboriú, que não tem como
pagar pelo atendimento particular, fica
dependente do atendimento público e
está lá refém da própria sorte, Adalberto,
no pronto-socorro do Hospital Santa Inês,
porque ainda é o único que existe. Muitas
vezes ficam sem médicos, com poucos
profissionais, pouca estrutura, pouca
capacidade de atendimento. Mas aquela
ainda é a única unidade que dá condição
de atendimento hospitalar público em
Balneário Camboriú.

Admira-me o deputado Serafim
Venzon discutir Balneário Camboriú,
porque não demonstrou total conheci-
mento da realidade daquele município.
Isso é triste, é lamentável, porque veio
aqui com conversa alugada daquele que
não tem como se defender, que deixou a
comunidade de Balneário Camboriú à
mingua, que está deixando aquela
comunidade refém de um hospital que
está inoperante, que está em regime
falimentar e que não tem mais como dar
resposta à comunidade balneário-
camboriuense. E ainda dizem que fizeram
a parte deles, porque estão construindo,
agora, no período eleitoral, um hospital
para poder combater um discurso de
quem sempre disse e provou que a saúde
em Balneário Camboriú era um caos, pois
essas demandas reprimidas por esses
atendimentos, por esses exames, por
essas intervenções cirúrgicas não aconte-
cem.

Já comentei aqui que o estado
outrora sempre procurava utilizar as mais
modernas técnicas que existiam disponíveis,
mas nos últimos dez anos, com relação às
cirurgias de vídeo, quem paga pode fazer,
mas infelizmente o estado não faz, porque
não compra ou não tem esses
equipamentos para fazer cirurgias. São
caros, quebram facilmente e com a
burocracia leva às vezes um ano inteiro
para liberar a compra de um determinado
equipamento. Isso faz com que aquele
aparelho que foi comprado há alguns
anos acabe ficando obsoleto, fora de uso.
Por isso agora, dentro de 20 dias ou 30
dias, foi o que me garantiram o secretário
da Saúde, a dona Carmem Zanotto e o dr.
Lester, estaremos terminando a licitação
para locar os aparelhos e permitir que
esses hospitais públicos passem também
a fazer as cirurgias com esses modernos
equipamentos.

É lamentável que tenhamos che-
gado nesse momento e que estejamos vi-
vendo essa triste história! Quando a
direção do Hospital Santa Inês pertencia
ao mesmo grupo político do PSDB,
quando estava junto com a direção do
PSDB de Balneário Camboriú, falava-se
que aquele município era centro de
excelência, deputada Ana Paula Lima. E
quando v.exa. esteve no meu palanque,
em 2004, na campanha para prefeito, e
falávamos da necessidade de construção
de uma nova unidade hospitalar,
rechaçavam a nossa proposta. Diziam que
éramos loucos, irresponsáveis e que não
sabíamos o que estávamos falando.
Agora, não! A verdade vem à tona,
infelizmente! E eu quero saber qual é a
responsabilidade dos irresponsáveis com
as pessoas que perderam as suas vidas
ou que tiveram a sua saúde agravada
pela falta de atuação de uma política
pública eficiente.

Ficamos dependentes, sim, do
TFD - Tratamento Fora do Domicílio,
mas esquecem que existe gente
atenta, deputado Valmir Comin.
Esquecem que estamos atentos,
estudamos a cidade, conhecemos o
nosso povo, a nossa gente, que
estamos aqui para poder estender a
mão e cobrar da autoridade
incompetente que não faz a sua parte.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Edson Piriquito.

Não podemos brincar com o
tempo de vida das pessoas. Não
podemos brincar como se aqui fosse
um faz de conta, como se ser um
agente político fosse apenas para
alcançar a promoção política eleitoral e
poder arrumar a sua vida e a vida dos
seus asseclas.

O SR. DEPUTADO EDSON
PIRIQUITO - Sra. presidente, srs. deputados,
pessoas que estão aqui na Assembléia,
comunidade que nos assiste através da
TVAL e pessoas que nos ouvem através da
Rádio Alesc Digital, a minha saudação.

Não é porque eu sou deputado
governista que irei fazer aqui mea-culpa e
botar toalhas quentes. Não! Houve falha,
sim, na secretaria estadual de Saúde; eu a
defendi aqui muitas vezes, mas houve falha,
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sim, porque o modelo de gestão aplicado foi
equivocado. Foi aplicado um modelo de
gestão tentando contemplar um pouquinho
em cada estado, tentando ampliar a base
eleitoral. E nós tínhamos que ter trabalhado
o modelo de gestão da descentralização da
Saúde, elegendo regiões que pudessem
receber unidades hospitalares regionais. E
que nós viéssemos, sim, que combater esse
vai-e-vem de ambulâncias e de pessoas por
todo o estado catarinense em busca do
atendimento de alta complexidade.

E quando o assunto é aeroporto, é
preciso ter em mente alguns dados. A
construção ou reforma de um aeroporto
estatisticamente leva aproximadamente de
oito a dez anos. Prova disso está no aero-
porto no município de Jaguaruna e outro no
município de Correia Pinto, no planalto ser-
rano, que estão nesse prazo.

Já o Aeroporto Regional de
Forquilhinha está contemplado com todos
esses equipamentos necessários à
operação segura de um aeroporto,
podendo receber todas as aeronaves
comerciais de médio porte, como Foker-
100, MK-28, Embraer 145, Foker-50, ATR-
42, Brasília, entre outros. Para receber
aeronaves um pouco maiores, como o
Boing 737, o Airbus 319/320, o Embraer
195 e outros, falta apenas o alargamento
da pista de 30 para 45 metros, e
ampliação da pista entre 200 e 300
metros.

Lembro que, quando da
construção e reforma do aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo, o então
governador foi criticado por não estar
investindo em Congonhas ou no aeroporto
de Campinas. Se os governos que se
seguiram tivessem mantido esse projeto,
hoje o aeroporto não estaria com
problemas de terminal, pátio de
manobras e pistas de pouso e decola-
gem. Pois a previsão era uma área territo-
rial muito maior que a atual e, tranqüila-
mente, hoje se poderia construir uma
nova pista e mais terminais. Uma obra
dessas é praticamente impossível
atualmente, devido à invasão comercial
em torno desse aeroporto. Já em
Congonhas, somente agora, após a
fatalidade, houve grandes investimentos.

É triste quando temos um gover-
nador do quilate de Luiz Henrique, que
concede a uma pessoa uma responsabi-
lidade tremenda, uma das mais importantes,
na minha opinião, porque mexer com saúde
é mexer com a vida das pessoas, mas essa
pessoa, numa proposta equivocada, termina
agindo e comprometendo hoje toda a saúde
de Santa Catarina.

Então, aqui temos uma grande
oportunidade de desenvolvimento do sul
de Santa Catarina. Tendo uma visão
macro de hoje para daqui a 15 anos, 20
anos ou 30 anos, com rodovias
duplicadas, rodovia Interpraias, Porto de
Imbituba e dois aeroportos, sendo o de
Forquilhinha/Criciúma de médio porte,
para a aviação executiva e de transporte
de passageiros, e o de Jaguaruna
também para transporte de passageiros,
mas principalmente de carga, pois no sul
do Brasil não há aeroporto preparado
para transporte de cargas em grande
volume.

Agora, deputado Serafim Venzon,
quando falar em Balneário Camboriú, estude
bem a realidade. Vá até lá e conheça a
situação; veja o que os seus colegas do
PSDB estão fazendo com a Saúde de
Balneário Camboriú; veja qual é a demanda
reprimida nos postos, some o número de
médicos que temos por lá, e não se espante
quando v.exa. souber que, para conseguir
uma consulta com um urologista, demora
um ano; de um oftalmologista demora de
seis a oito meses. Não se espante,
deputado Serafim Venzon, porque esse é o
modelo do PSDB de administrar.

Na região de Curitiba, no Paraná,
quando do investimento no aeroporto de
São José dos Pinhais, também houve seve-
ras críticas na reforma e ampliação, pois foi
deixado de lado o aeroporto do Bacacheri
que, posteriormente, também teve
melhorias.

Portanto, se queremos ser
grandes, temos que pensar grande. O futuro
e as obras vultosas estão batendo em
nossa porta. Só precisamos deixá-las
entrar.”

Na cidade do Rio de Janeiro
operam os aeroportos do Galeão, Santos
Dumont, Jacarepaguá e a Base Aérea de
Afonso, além de um aeroporto somente para
ultraleves da Associação Brasileira de
Ultraleves.

O Sr. Deputado Manoel Mota -
V.Exa. me concede um aparte?Seria essa a nossa mensagem,

mas, durante a semana, continuaremos
trazendo esse assunto, porque o estado vai
ter que agir em favor do atendimento do
povo de Balneário de Camboriú. Podem ter
certeza de que não vou me calar e vou
cobrar uma atuação enérgica para que
venhamos a dar à nossa comunidade
balneocamboriuense a atenção e o respeito
que aquele amado povo merece.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Pois não!

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Gostaria de cumprimentá-lo, eminente
deputado Valmir Comin.No estado de Santa Catarina,

temos ao norte três aeroportos - Joinville,
Navegantes e Blumenau,
desconsiderando também uma pista de
ultraleves. No percurso via aérea de
Florianópolis a Curitiba, com uma
extensão de 246 quilômetros, encontram-
se dois aeroportos - de Navegantes e de
Joinville - equipados para a operação por
instrumento diurno e noturno. De
Florianópolis a Porto Alegre, com uma
extensão de 363 quilômetros, temos
somente o aeroporto de Forquilhinha, em
Criciúma, equipado para esse tipo de ope-
ração, ou seja, em uma distância maior
com menos recursos.

Às vezes os seus colegas depu-
tados não entendem a razão de eu fazer
algumas considerações até além do
limite. Mas é porque v.exa. sai da sua
cadeira e vem a essa tribuna para
apresentar solução para o sul de Santa
Catarina. Então, tem que ser reconhecido
esse papel fundamental que v.exa. tem
aqui nesta Casa.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Ana Paula Lima) - Muito obrigada, sr. depu-
tado.

O próximo orador inscrito é o sr.
deputado Valmir Comin, a quem concede-
mos a palavra por até dez minutos.

Acho que a nossa obrigação é
buscar essas alternativas para viabilizar a
nossa região que é produtora, forte e que ao
longo do tempo deixou de ter muitos
investimentos. E nós precisamos recuperar
isso.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
(Passa a ler.)

“Sra. presidente, deputada Ana
Paula Lima, e srs. deputados, a região de
Santa Catarina é composta pelos municípios
da Amurel, Amrec e Amesc, com apro-
ximadamente um milhão de habitantes. Uma
região rica economicamente, seja na
produção de matérias-primas minerais como
carvão, seja na indústria de transformação,
cerâmica, química e do vestuário, ou seja no
setor de serviços.

O sul de Santa Catarina anseia e
merece esse investimento para o nosso
desenvolvimento. Para a conclusão do ae-
roporto de Jaguaruna é necessária a
construção de: estação de passageiros e
estação de captação de tratamento de
água, vias de acesso interno, via de
acesso externo da BR-101 até o
aeroporto, com extensão de 4,8
quilômetros, Sessão Contra Incêndio
(SCI), torre de controle com seus
equipamentos operacionais, balizamento
da pista, Papi (luzes indicativas da rampa
de aproximação para pouso); NDB
(equipamento de rádio freqüência
indicativa do aeroporto), energia elétrica,
geradores estacionários, alargamento da
pista de 30 para 45 metros e outras
implementações necessárias ao bom
funcionamento e segurança operacional
do aeroporto.

Então, v.exa. fez um diagnóstico
real da situação, e com esses investimentos
vamos ser uma região de ponta, contri-
buindo com Santa Catarina e com o Brasil
no crescimento e no desenvolvimento.

Por isso quero cumprimentá-lo e
reconhecer que v.exa. é um deputado que
veio para esta Casa com o compromisso do
desenvolvimento e que luta por isso. Fica
então aqui o nosso reconhecimento, como
deputado do sul, da sua região

Temos uma grande reserva de
água, energia elétrica e área territorial,
principais fatores determinantes na
implantação de novas indústrias. Estamos
no término de uma obra da duplicação
rodoviária, a grande obra do governo
federal, a BR-101, que deixará o sul mais
integrado. Temos um porto, um dos
melhores portos do Brasil com relação ao
calado, podendo receber navios
cargueiros de grande tonelagem e de
última geração.

Parabéns pelo discurso excelente,
apresentando dados importantes e
fundamentais para a região do extremo sul
de Santa Catarina e para Santa Catarina!

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Obrigado, deputado Manoel Mota.

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

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Pois não!
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O Sr. Deputado Professor Grando
- Hoje eu pude observar alguns dados que
faltam para o término da BR-101, com
seus gargalos, com obras que vão ficar
pendentes. Em 2008, 70%. Depois tere-
mos 2009, mas enfim, serão três trechos
somente em 2010, que é o caso do
Morro dos Cavalos, do Morro do
Formigão, em Tubarão, e a questão da
ponte sobre o rio Cabeçudas.

na região de Tubarão, e agora houve esse
fenômeno dessa chuva que praticamente
deixou toda a região desequilibrada, que foi
o ciclone extratropical.

Então, perderam praticamente tudo,
como geladeira, fogão, colchão, guarda-roupas.
Não puderam levantar nada. Foi um prejuízo
muito grande para aquela população. Em Praia
Grande ficaram todos isolados, tivemos que
levar até alimentação, assim como também
foram atingidos os municípios de Turvo,
Meleiro, Maracajá, Balneário Arroio do Silva,
Santa Rosa, Passo de Torres, porque Praia
Grande cai todo em Passo de Torres, enfim,
foram 15 municípios atingidos. Aquela região
toda foi atingida.

Nós recebemos na sexta-feira à
tarde, no sábado e no domingo até o
meio-dia uma quantidade de chuva que
estava prevista para os próximos seis
meses e que equilibraria o clima naquela
região. Mas em apenas dois dias e meio
choveu aquilo tudo, atingindo 33
municípios do sul de Santa Catarina e 15
da minha região.

Quando essa obra estiver pronta,
realmente a demanda já terá sido
superada. Aí nós teremos que ver
quantas pessoas virão pegar o avião e
usarão a BR-101 vindo do sul para
Florianópolis. Então, tem que ter
aeroporto no sul e, mais do que isso, a
estrada de ferro ligando com os portos. E
por que não reativar em PPP, não só
pensar em recursos públicos? A ministra
Dilma Rousseff foi clara ao dizer que o
PAC não é só recursos públicos, mas é
linha de financiamento, é iniciativa
privada e poder público. E mais: temos o
porto de Araranguá. E é claro que está
saindo e ocorrendo o Porto de Imbituba.

Então, tenho que reconhecer o
papel fundamental do governo do estado, do
secretário da Segurança Pública, que
colocou a Defesa Civil do estado à
disposição, coordenando, trabalhando,
ajudando. E queremos agradecer também à
secretaria da Saúde do estado de Santa
Catarina, pois foi para lá, com o pessoal da
vigilância sanitária, ajudar os municípios a
compor seus quadros, pois existia a preocu-
pação com a questão da dengue, devido o
alagamento da região. Ali fica um criadouro
de mosquito com esse sol quente. Mas a
secretaria de estado da Saúde já tomou
todas as providências.

Quero aqui reconhecer e agradecer
o governador do estado, Luiz Henrique da
Silveira, que imediatamente encaminhou
para lá um helicóptero da Polícia Militar para
prestar os atendimentos à região sul.
Agradeço também ao secretário da
Segurança Pública, Ronaldo Benedet, que
se manteve nessa mesma direção, dando
condições de que pudéssemos ter esse
helicóptero para prestar todo atendimento
necessário. Em muitos lugares a chuva
carregou pontes. E havia localidades
totalmente isoladas sem alimentação e luz.
E sem energia todos podem imaginar a
dificuldade! Quer dizer, levaram vela, alimen-
tação; hoje estarão chegando lá cestas
básicas para serem distribuídas por toda
aquela região e atender o pessoal mais
carente que perdeu tudo. Então, essa é a
situação dramática que nós vivemos na
região sul do estado.

Então, vejam como a luta é grande
para essa região sul, frente ao seu cresci-
mento e progresso. E v.exa., como um
lutador, sabe que no mundo globalizado, se
não houver a infra-estrutura de aeroportos,
portos e estradas, vai encarecer os produtos
e não se tornarão competitivos em nível
mundial. E só sobreviveremos se isso
ocorrer.

Quero aqui agradecer também o
comandante-geral da Polícia Militar, que
deixou uma aeronave inteiramente à nossa
disposição desde o dia da enchente até
ontem, quando as coisas já estavam mais
amenizadas, e autorizou que enquanto
estivéssemos com problemas ficariam lá
para ajudar a levar alimentos para aquela
região que ainda estava totalmente isolada.

Não é qualquer enchente que
interdita a BR-101. Mas até agora ela ainda
está com água em cima da pista e interdi-
tada há praticamente quatro dias. Não há
como avaliar o tamanho da fila de cami-
nhões que se formou. Perdemos até o cri-
tério para avaliar o tamanho dela. Os postos
de gasolina estão lotados de caminhões, há
muita fila na estrada, causando um prejuízo,
acredito, de mais de US$ 2 bilhões só no
transporte.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Obrigado, deputado Professor Grando. Assim, quero aqui fazer esses

registros, pois agora a água baixa, mas o
prejuízo fica com os prefeitos municipais. E
nós temos que chamar a atenção de que é
preciso que a Defesa Civil, não só do esta-
do, mas federal, tem que ser mais ágil, pois
quando os recursos chegam os prefeitos
não têm mais como prestar contas. E essa
é uma preocupação muito grande.

Quero também, dentro dessa
linha e dessa visão macro, parabenizar a
atitude dos prefeitos da Amrec, da
Associação da Região Carbonífera, envol-
vendo as prefeituras de Criciúma,
Forquilhinhas, Nova Veneza, Siderópolis,
Treviso, Lauro Müller, Orleans,
Urussanga, Cocal do Sul, Morro da
Fumaça e Içara, que, num grande gesto,
estão destinando recursos para ajudar
nas desapropriações desse grande
investimento que, com certeza, vai ser o
desatar do gargalo para o desenvol-
vimento do nosso grande e glorioso sul
do estado.

Por isso, tenho aqui que reco-
nhecer o papel fundamental da duplicação
que veio através do governo Luiz Inácio Lula
da Silva, naquela região que sofre muito. Só
no meu governo, quando fui prefeito,
tivemos a BR-101 quatro vezes interdita.
Então, Maracajá a Araranguá será o maior
viaduto do Brasil, para acabar de vez com
toda aquela enchente, com aquele
sofrimento, inclusive dos caminhoneiros,
porque a população, evidentemente, vai
continuar sofrendo. Pelo menos o
transporte, os caminhoneiros, não serão
penalizados como estão sendo nesse final
de semana inteiro na região.

Mas quero aqui, em nome do
capitão Edir de Souza, gerente de prevenção
da Defesa Civil de Florianópolis e do
comandante Márcio, que cuida das ações do
Corpo de Bombeiros, agradecer em seus
nomes a todos os bombeiros, militares, ci-
vis, aviadores e os pilotos que lá estavam. E
quero fazer o meu agradecimento em nome
da população não só do vale do Araranguá,
mas do sul de Santa Catarina, porque foram
peça fundamental, foram brilhantes no
atendimento, na ação de emergência que
nós sofremos na região do sul do estado.

Era isto o que eu tinha a dizer, sra.
presidente e srs. deputados.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE(Deputada

Ana Paula Lima) Muito obrigada, sr.
deputado. Anteontem, às 17h, o governador

foi lá rapidamente para receber o relatório,
para saber como estava a situação. E ele
tem me ligado todos os dias colocando-se à
disposição para qualquer problema. Assim,
tivemos a preocupação de atender todos os
municípios, de todos os partidos, porque
esse é o compromisso do governo.

Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Manoel Mota, por até dez
minutos.

O bairro da Barranca, em
Araranguá, foi extremamente atingido. Por
quê? Porque tivemos a maior festa religi-
osa de Araranguá, a festa de Nossa
Senhora Mãe dos Homens, cuja
procissão, às 16h, continha em torno de
50 mil a 60 mil pessoas. E esse é um
bairro da periferia, um bairro ribeirinho,
onde as pessoas estavam desprevenidas,
como na Costa do Silveira e na Vila São
José, assim como em outras pontas,
porque a população estava na festa. E o
que aconteceu? Quando disseram que a
água estava chegando às suas casas, as
pessoas ainda levaram de 20 minutos a
30 minutos para chegar, mas aí já tinha
um metro e meio de água nas casas.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Sra. presidente, sras. deputadas, srs.
deputados e visitantes que prestigiam o
Parlamento nesta tarde, venho a esta tri-
buna para fazer alguns registros que
entendo serem importantes para a região
sul do meu estado.

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

Valmir Comin) - Srs. deputados, esgotado o
horário regimental, esta Presidência, antes
de encerrar a presente sessão convoca
outra, ordinária, para amanhã, à hora regi-
mental, com a seguinte Ordem do Dia: ma-
térias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

A minha região vem sofrendo por
alguns fatos, algumas interrogações que a
ciência ainda não tem resposta. Nós tive-
mos o furacão Catarina que praticamente
devastou aquela região toda. Tivemos, há
aproximadamente oito ou dez anos, um
tornado em Forquilhinhas que se repetiu por
duas vezes em Criciúma. Recentemente, foi Está encerrada a sessão.
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
22 3,4231 57 9,0874
23 3,5405 58 9,3577
24 3,6619 59 9,6372
25 3,7875 60 9,9263ATO DA MESA Nº 080, de 13/05/2008
26 3,9173 61 10,2253A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC.

27 4,0517 62 10,5346
28 4,1906 63 10,8545
29 4,3343 64 11,1853RESOLVE: com fundamento no caput do artigo 32

da Resolução nº 002, de 11 de janeiro
de 2006,

30 4,4829 65 11,5275
31 4,6366 66 11,6462
32 4,7956 67 11,7661Art. 1º Para efeito de implantação da retribuição

financeira dos vencimentos dos servidores efetivos, ativos e inativos
do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, prevista no artigo
32, da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006, os índices de
vencimentos nos níveis 01 a 70, do Anexo VI, e os índices de venci-
mentos atribuídos aos servidores beneficiados por intermédio da
correlação inserta no Anexo XIII, da referida Resolução, passam a
vigorar conforme os Anexos I e II deste Ato.

33 4,9600 68 11,8874
34 5,1301 69 12,0099
35 5,3060 70 12,1335

71 -
Anexo II
Correlação Anexo XIII

Código Código Índice
PL/DCA-1 PL/DAS-1 7,4539Parágrafo Único. A retribuição financeira prevista no

caput deste artigo não se aplica aos servidores ocupantes de
cargos de provimento em comissão.

PL/DCA-2 PL/DAS-2 8,8423
PL/DCA-3/DASU-1 PL/DAS-3 10,2308
PL/DASU-2 PL/DAS-4 11,6192Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do

presente ato correrão à conta da dotação orçamentária própria do
Poder Legislativo.

PL-DASU-3 PL/DAS-5 13,0077
PL/DASU-4/DCA-4/3-CC PL/DAS-6 14,3960
PL/DAT-1 PL/DAS-7 15,7847Art. 3º Este Ato entra em vigor na data da sua

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de
2008.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 081, de 13/05/208

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
e tendo em vista o que consta do Memo nº 0195/08/CGP,

Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Rogério Mendonça - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

Anexo I
RESOLVE: com fundamento no caput do artigo 23

da Resolução nº 0009/2006, deste
Poder,

Nível Índice Nível Índice
1 1,6863 36 5,4879
2 1,7441 37 5,6761

Art. 1º Aprovar as indicações dos Senhores
Parlamentares, conforme nominata integrante deste Ato, dos
homenageados na sessão solene de outorga das honrarias:
Medalha de Mérito Antonieta de Barros; Medalha de Mérito Cruz e
Souza; Medalha de Mérito Carl Franz Albert Hoepcke; Medalha de
Mérito Poder Legislativo Catarinense; Medalha de Mérito Parceria
Comunitária - Assembléia Legislativa Catarinense e Lions Clube
Catarinense; Medalha de Honra e Mérito Dia Internacional da
Mulher; Medalha do Mérito Ambiental do Legislativo Catarinense; e
Troféu de Respeito à Cidadania e à Diversidade, a realizar-se no
Plenário Deputado Osni Regis, no dia 12 de maio de 2008, às 19
horas.

3 1,8039 38 5,8708
4 1,8658 39 6,0721
5 1,9298 40 6,2803
6 1,9959 41 6,4956
7 2,0644 42 6,7184
8 2,1352 43 6,9487
9 2,2084 44 7,1870

10 2,2841 45 7,4305
11 2,3624 46 7,4449
12 2,4434 47 7,4634
13 2,5272 48 7,4778
14 2,6139 49 7,4955

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

15 2,7035 50 7,5152
16 2,7962 51 7,6440

Deputado Julio Garcia - Presidente17 2,8992 52 7,8647
Deputado Rogério Mendonça - Secretário18 2,9912 53 8,0931
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário19 3,0938 54 8,3293

20 3,1999 55 8,5735
21 3,3096 56 8,8261

ATUALIZADO EM 29/04
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE MEDALHA AO MÉRITO 12.05.2008

DEPUTADOS ESTADUAIS HOMENAGEADO MEDALHA
1. Ada De Luca Antônio Milioli Filho Poder Legislativo Catarinense
2. Altair Guidi Zulcema Póvoas Carneiro Antonieta de Barros
3. Ana Paula Lima Vivian Kreutzfeld Bertoldi Antonieta de Barros
4. Antônio Aguiar Paschoalino Buonaccorso Junior Carl Franz Albert Hoepcke
5. César Souza Júnior José Arthur D’Acâmpora (in memoriam)

Representante: Lília D’Acâmpora
Carl Franz Albert Hoepcke

6. Clésio Salvaro Irmã Libera Mezzari Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube
Catarinense

7. Dagomar Carneiro Clube Soptimista de Brusque Antonieta de Barros
8. Darci de Matos Udo Döhler

Representante: Celso Döhler
Ambiental do Legislativo Catarinense

9. Décio Góes Kátia Maria da Conceição Araújo Poder Legislativo Catarinense
10. Dirceu Dresch Associação Vianei de Cooperação e Intercâmbio

no Trabalho, Educação, Cultura e Saúde -
Centro Vianei de Educação Popular

Ambiental do Legislativo Catarinense

11. Edison Andrino Joci José Martins (in memoriam)
Representante: Neide Martins

Carl Franz Albert Hoepcke
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12. Edison Piriquito Odila Fernandes Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube
Catarinense

13. Elizeu Mattos Fumio Hiragami Carl Franz Albert Hoepcke
14. Flávio Ragagnin Odacir Zonta Poder Legislativo Catarinense
15. Gelson Merísio Vera Maria Gambatto Almeida Poder Legislativo Catarinense
16. Genésio Goulart Gilson J. da Silva Poder Legislativo Catarinense
17. Gilmar Knaesel Frank Mathias Otto Graf Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube

Catarinense
18. Herneus de Nadal Hospital da Unimed Chapecó Poder Legislativo Catarinense
19. Jailson Lima APREMAVI - Associação de Preservação do Meio

Ambiente
Carl Franz Albert Hoepcke

20. Jandir Bellini AVISA - Associação das Voluntárias pela
Infância Saudável

Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube
Catarinense

21. Jean Kuhlmann Alcantaro Corrêa Carl Franz Albert Hoepcke
22. Joares Ponticelli Erly Popoaski Poder Legislativo Catarinense
23. Jorginho Mello Fundação Codesc de Seguridade Social - Fusesc Carl Franz Albert Hoepcke
24. José Nadal Telmo Pedro Vieira Ambiental do Legislativo Catarinense
25. Julio Garcia José Dadia Poder Legislativo Catarinense
26. Kennedy Nunes Luiz Tarquínio Sardinha Ferro Carl Franz Albert Hoepcke
27. Luiz Eduardo Cherem (Dado Cherem) NÃO INDICARÁ NÃO INDICARÁ
28. Manoel Mota Adelino Zilli Carl Franz Albert Hoepcke
29. Marcos Vieira Sociedade Musical Nossa Senhora da Lapa

Representante: Paulo Antônio Günther
Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube

Catarinense
30. Moacir Sopelsa Ida Ormeneze Günther (in memoriam) Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube

Catarinense
31. Narcizo Parisotto Osni Carlos Verona Poder Legislativo Catarinense
32. Nilson Gonçalves José Gomes Santana Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube

Catarinense
33. Odete de Jesus Associação Catarinense do Ministério Público -

ACMP
Representante: Rui Carlos Kolb Schiefler

Parceria Comunitária ALESC - Lions Clube
Catarinense

34. Onofre Santo Agostini Altino Lemos de Farias Poder Legislativo Catarinense
35. Padre Pedro Baldissera Universidade Comunitária Regional de Chapecó -

Unochapecó
Representante: Odilon Luiz Poli

Ambiental do Legislativo Catarinense

36. Pedro Uczai Avito Darci Corrêa Poder Legislativo Catarinense
37. Professor Grando André Freyesleben Ferreira Ambiental do Legislativo Catarinense
38. Renato Hinnig Dagnor Roberto Schneider Carl Franz Albert Hoepcke
39. Reno Caramori Neri Flávio Dias Poder Legislativo Catarinense
40. Rogério Mendonça (Peninha) Horst Bremer Carl Franz Albert Hoepcke
41. Romildo Titon Ademir Paulo Bebber Carl Franz Albert Hoepcke
42. Ronaldo Benedet Roberto Angeloni Carl Franz Albert Hoepcke
43. Sargento Amauri Soares José de Assis Filho (in memorian)

Representante: Adriano José Assis
Poder Legislativo Catarinense

44. Serafim Venzon Amarildo da Silva Poder Legislativo Catarinense
45. Silvio Dreveck Magno Bollmann Ambiental do Legislativo Catarinense
46. Valmir Comin José Castelo Deschamps Carl Franz Albert Hoepcke

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 082, de 13/05/2008 ATO DA MESA Nº 084, de 13/05/2008

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

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta no ofício nº 001/2008, subscrito pelo Presidente
do Grupo de Trabalho,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, nos arts. 17 e 31
da Resolução nº 02, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº 160,
de 15 de agosto de 2007,

RESOLVE:
PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, os efeitos do Ato da

Mesa nº 042, de 18 de março de 2008, que constituiu Grupo de Trabalho
para normatizar o sistema de lotação dos servidores e áreas de habilitação
na forma da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2008.

DESIGNAR a servidora SANDRA MARA COELHO, matrícula nº 1749,
do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo
de Coordenador de Taquigrafia das Comissoes, código PL/DAS-6, enquanto durar o
impedimento do respectivo titular, IONE TEREZINHA REIS DE MELO, que se encontra em
prorrogação de licença saúde no período compreendido entre 04 de maio e 02 de julho
de 2008 (Coordenadoria de Taquigrafia das Comissoes).

Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Antônio Aguiar - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

*** X X X *** Deputado Julio Garcia - Presidente
ATO DA MESA Nº 083, de 13/05/2008 Deputado Rogério Mendonça - Secretário

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

Deputado Antonio Aguiar - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 085, de 13/05/2008
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA,

no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único
do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 02, de 11 de janeiro de 2006
e alterações, c/c o art. 1º do Ato da Mesa
nº 160, de 15 de agosto de 2007, e alte-
rações,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

DESIGNAR o servidor AMILTON GONÇALVES, matrícula nº 1448, do
Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Gerente do Centro de Memória, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, TULIA DE FREITAS
RIBEIRO, por estar substituindo o cargo de provimento em comissão de Coordenador de
Documentação, no período compreendido entre 1º e 30 de maio de 2008 (DL -
Coordenadoria de Documentação).

DESIGNAR o servidor ARNO JOAO GERONIMO, matrí-
cula nº 1406, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa
para exercer a função de Apoio Operacional - Assessoria Técnica
Administrativa, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, a contar de 1º de maio de 2008 (Chefia de Gabinete
da Presidência).

Deputado Julio Garcia - Presidente Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Antonio Aguiar - Secretário Deputado Antonio Aguiar - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 086, de 13/05/2008 ATRIBUIR ao servidor GILBERTO LUIZ HELFENSTEIN,
matrícula nº 1930, ocupante do cargo de Tecnico Legislativo - Grupo de
Atividades de Nível Médio, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, do código PL/TEL-45, padrão vencimental correspondente
ao código PLTEL-51, a contar de 14 de março de 2008.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
e tendo em vista o que consta do Memo nº 0208/08/CGP,

Deputado Julio Garcia - PresidenteRESOLVE: Deputado Rogerio Mendonça - Secretário
RETIFICAR o Ato da Mesa nº 109, de 21 de maio de

2007, que retificou a fundamentação legal estabelecida pelo Ato da
Mesa nº 1095, de 28 de outubro de 2004, que concedeu
aposentadoria por invalidez permanente ao servidor PEDRO
MACHADO FILHO, matrícula nº 1320, nos seguintes termos:

Deputado Antonio Aguiar - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 089, de 13/05/2008
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA,

no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único
do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o que consta
do Processo nº Of nº 000580,

ONDE SE LÊ: “LEIA-SE: “artigo 40, § 3º, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/03, combi-
nado com o artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/2004”.”;

RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, e nas condições
previstas no Termo de Convênio nº 08088/03-
8, celebrado entre os Poderes Legislativo e
Executivo, visando cooperação técnico-
profissional recíproca de servidores,

LEIA-SE: “LEIA-SE: “Artigo 40, § 1º, inciso I e § 3º,
da Constituição Federal, com a redação dada pelo artigo 1º da
Emenda Constitucional nº 20/98”.”

Deputado Julio Garcia - Presidente
CONSIDERAR PRORROGADO até 31 de dezembro de 2008,

os efeitos do Ato da Mesa nº 1011, de 20/05/03, que colocou à disposição
da FATMA, a servidora ANNE LEONOR VIEIRA, matrícula nº 1497.

Deputado Rogério Mendonça - Secretário
Deputado Antônio Aguiar - Secretário

*** X X X *** Deputado Julio Garcia - Presidente
ATO DA MESA Nº 087, de 13/05/2008 Deputado Antonio Aguiar - Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
e tendo em vista o que consta do Memo nº 0724/08,

Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 090, de 13/05/2008
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta dos processos relacionados,

RESOLVE:
RETIFICAR o Ato da Mesa nº 070, de 06 de maio de

2008, que autorizou afastamento do exercício do servidor ZANY ESTAEL
LEITE, matrícula nº 0784, para frequentar curso de Mandarim, pela
Universidade de Henan - China, nos seguintes termos:

RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006,

ATRIBUIR aos servidores abaixo relacionados,
ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, no valor correspondente ao índice
estabelecido no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006, conforme discriminado:

ONDE SE LÊ: “durante o período de 06 de abril e 06
de junho de 2008”;

LEIA-SE: “durante o período de 06 de abril e 06 de
maio de 2008”. Nome Servidor Matr Processo nº Nível Vigência

Deputado Julio Garcia - Presidente Fernando Souza 1236 467/08 Especialização 31/03/08
Altamiro Osmar Koerich 0851 544/08 Especialização 09/04/08Deputado Rogério Mendonça - Secretário
Maria Salete Voss Rosa 0732 547/08 Especialização 09/04/08Deputado Antônio Aguiar - Secretário
Joacir Montagna 1517 563/08 Especialização 11/04/08*** X X X *** Cristiany Gevaerd Zoschke 1859 635/08 Especialização 17/04/08

ATO DA MESA Nº 088, de 13/05/2008 Henrique Vaz 1114 609/08 Especialização 16/04/08
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
tendo em vista o que consta do Processo nº 337,

Sonia V. de Carvalho Bernardes 1105 612/08 Especialização 16/04/08
Isabela Vieira Schumacher 2538 636/08 Especialização 18/04/08

Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Antônio Aguiar - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - SecretárioRESOLVE: com fundamento no art. 27 da Resolução

nº 002, de 11 de janeiro de 2006, deste
Poder,

*** X X X ***

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

ATA DA PROCURADORIA
0684/08, de Carmen Lúcia Marian Souza; Consulta - Of. CL n.º
164/08 de 05/05/08, Interessada: Coordenadoria de Licitações
“Termo Aditivo Exame/Aprovação - ONDREPSB” e Of. CST n.º
167/08 de 02/04/08, Interessado: Coordenador de Serviços
Técnicos “Orientações, sobre a garantia do serviço prestado pela
Empresa Gol Engenharia Ltda.”. 3) Relatoria do Dr. Paulo Henrique
Rocha Faria Júnior, aprovados pareceres por unanimidade aos
processos: Processo nº. 0687/08, de Maria Selma da Silva
Fonseca e Consulta - Of. CL n.º 155/08 de 30/04/08, Interessada:
Coordenadoria de Licitações “Termo Aditivo ao Contrato da
CONSTRUHAB Ltda.”. 4) Relatoria do Dr. José Buzzi, aprovados
pareceres por unanimidade aos processos: Processo n.º 0689/08,
de Vera Lúcia Crespi Gomes e Consulta - Of. CL n.º 157/08 de
30/04/08, Interessada: Coordenadoria de Licitações “Termo
aditivo para Exame/Aprovação - PRIMER”. 5) Relatoria do Dr.
Nazarildo Tancredo Knabben, aprovados pareceres por
unanimidade aos processos: Processo n.º 0690/08, de Keilla
Cristina Silveira Cardoso; Processo n.º 0678/08, de José
Garibaldino de Oliveira; Processo n.º 0613/08, de Gilmar Luiz
Magnantti e Processo n.º 0238/08, de Maria Lúcia Pinto da Luz,
este aprovado parecer pelo indeferimento. 6) Relatoria do Dr.
Sérgio Augusto Machado, aprovados pareceres por unanimidade
aos processos: Processo n.º 0688/08, de Vanessa Andrade e
Consulta - Of. CL n.º 158/08 de 30/04/08, Interessada:
Coordenadoria de Licitações “Termo Aditivo ao Contrato Alice Ibagy
Comércio e Representação Ltda. (confecção de uniformes)”. 7)

Fábio Magalhães Furlan - Procurador Presidente
Raquel Bittencourt Tiscoski - Secretária

ATA DA 1644ª SESSÃO ORDINÁRIA
 Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e oito,
às quatorze horas, sob a presidência do procurador-geral, Fábio de
Magalhães Furlan, reuniu-se o colegiado da Procuradoria Jurídica
da Assembléia Legislativa para deliberar sobre os assuntos
constantes da pauta da 1644ª sessão ordinária. Presentes:
Doutores Anselmo Inácio Klein, Maria Margarida Bittencourt
Ramos, Luiz Alberto Seccon, Paulo Henrique Rocha Faria Junior,
José Buzzi, Nazarildo Tancredo Knabben, Sérgio Augusto Machado
e José Carlos da Silveira. Aprovada a ata da sessão anterior. Ao
iniciar os trabalhos o Senhor Presidente deu conhecimento ao
Colegiado da defesa apresentada na ADI n.º 2007.040331-
7/0000-00, Capital - Requerente: Coordenador-Geral do CECCON e
Requerido: Governador do Estado de Santa Catarina. 1) Relatoria
do Dr. Anselmo Inácio Klein, aprovados pareceres por unanimidade
aos processos: Processo n.º 0682/08, de Carlos José Mortari;
Processo n.º 0685/08, de José Paulo Pereira da Silva e Consulta -
Of. CL n.º 156/08 de 30/04/08, Interessada: Coordenadoria de
Licitações “Termo Aditivo ao Contrato da Helioprint Locadora
Ltda.”. 2) Relatoria da Drª. Maria Margarida Bittencourt Ramos,
aprovados pareceres por unanimidade aos processos: Processo nº.
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Relatoria do Dr. José Carlos da Silveira, aprovados pareceres por
unanimidade aos processos: Processo n.º 0683/08, de Luciane
Dutra Meurer e Consulta - Of. CL n.º 160/08 de 30/04/08,
Interessada: Coordenadoria de Licitações “Termo Aditivo ao
Contrato da Conexão BHZ Comércio e Confecções Ltda. (confecção
de uniformes)”. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, o
senhor presidente deu por encerrada à sessão, convocando outra,
ordinária, para o próximo dia quatorze (14) de maio. Eu, Raquel
Bittencourt Tiscoski, Secretária, lavrei a presente ata, que, depois
de lida e aprovada vai assinada pelo procurador-geral e pelos
demais membros do colegiado presente. Sala das Sessões, em 07
de maio de 2008.

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 054/08
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR
“Bombeiros Voluntários”
Ofício nº 30/08

Caçador/SC, 25 de abril de 2008
DA: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador
PARA: Chefe de Divisão de Outorgas, Títulos e Qualificação -
Ministério da Justiça

*** X X X *** ASSUNTO: Declaração de Utilidade Pública Estadual

EXTRATOS Prezada Chefia,
Para cumprimento das exigências estabelecidas pela lei nº

13.663 de 28 de dezembro de 2005, encaminhamos em anexo, na
forma da lei, a documentação necessária para manutenção do título
de Entidade de Utilidade Pública Estadual em favor da ASSOCIAÇÃO
DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, CNPJ
82.798.653/001-22, antigo Corpo de Bombeiros Voluntários de
Caçador.

Extrato N.º 056/2008
REFERENTE: 16º TA ao Contrato CL n.º 005/2005, celebrado em
01/01/2005.
CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Primer Produção e Locação Ltda Me.
OBJETO: Reajustamento de 5,16% (cinco vírgula dezesseis por cento)
sobre os salários de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e de
2% (dois por cento) sobre os salários que excederem o valor de R$
1.500,01 (hum mil, quinhentos reais e um centavo), decorrentes da
incidência da Convenção Coletiva de Trabalho 2007/2008. Tais
reajustes serão aplicados sobre os salários vigentes em 1º de janeiro
de 2007, com eficácia a partir do mês de janeiro de 2008.

No aguardo da concessão da manutenção deste título
reiteramos protestos de estima e consideração e nos colocamos a
disposição para quaisquer esclarecimentos através do fone/fax (49)
3563.0803 ou e-mail presidencia bvc@fluxonet.com.br.

Atenciosamente,
Renato Vogel

VALOR MENSAL: Em face destas incidências o valor mensal do contrato
passa, desde o mês de janeiro de 2008, inclusive, de R$ 181.393,00
(cento e oitenta e um mil trezentos e noventa e três reais) para R$
183.295,42 (cento e oitenta e três mil duzentos e noventa e cinco
reais e quarenta e dois centavos).

Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 055/08

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93; Itens 3.1 da
Cláusula Terceira e 6.5 Cláusula Sexta do Contrato Original; e
Autorização administrativa.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
POMERODE - APAE
ÀFlorianópolis, 08 de maio de 2008.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SCDeputado Julio Garcia - Presidente ALESC
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOIlson Antônio Bettin - Sócio Gerente PRIMER

Pomerode, 05 de maio de 2008.*** X X X ***
Prezados Deputados,Extrato N.º 057/2008
Cumprimentando-os cordialmente vimos através deste

enviar o Relatório Circunstanciado de Atividades ano de 2007, para
ser analisado pelos Senhores.

REFERENTE: 03º TA ao Contrato CL n.º 048/2007, celebrado em
22/10/2007.
CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição
para quaisquer esclarecimentos.

CONTRATADA: Conexão BHZ Comércio de Confecções Ltda.
OBJETO: aumento quantitativo ao Contrato original em decorrência
da aquisição de 86 (oitenta e seis) novos trajes de uniformes. Atenciosamente,

Riacarla Wachholz RauhVALOR: o valor do presente Termo Aditivo é de R$ 5.925,40 (cinco
mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Diretora Escolar

Lido no ExpedientePRAZO: o prazo de entrega é de até 15 (quinze) dias.
Sessão de 13/05/08FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “b” e § 1º da Lei n.º 8.666/93;

Item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato original e Autorização
Administrativa..

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 056/08

S.J.A.C SOCIEDADE JOINVILLENSE DE AMPARO À CRIANÇAFlorianópolis, 08 de maio de 2008.
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADEDeputado Julio Garcia - Presidente ALESC

Exercício Social de 2007Sebastião Augusto de Abreu Lima - Sócio Proprietário BHZ
A sociedade Joinvillense de Amparo à Criança apresenta

seu relatório anual de diretoria, referente às atividades realizadas
no decorrer do ano de 2007.

*** X X X ***
Extrato Nº 058/2008

REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 073/2007,
celebrado em 19/12/2007. A exemplo dos anos anteriores, no ano de 2007, a SJAC

desenvolveu suas atividades dentro da mesma filosofia de trabalho,
visando melhorar sempre mais os objetivos propostos

CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA.

I - RECEITAS E DESPESAS DA SOCIEDADEOBJETO: ALTERAR QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE O OBJETO,
visando formalizar a adequação das alterações realizadas no projeto
original, ACRESCENTANDO, MODIFICANDO E SUBTRAINDO
DIVERSOS ITENS.

- Mensalidades;
- Doações;
- Promoções Sociais
- Aplicações FinanceirasVALOR GLOBAL: o valor global do contrato passa de R$ 97.000,00

(noventa e sete mil reais) para R$ 111.120,91 (cento e onze mil e
cento e vinte reais e noventa e um centavos).

Ao todo, foram arrecadados R$ 23.774,08 (vinte e três
mil, stecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).
Começamos o ano com um superávit do ano anterior de R$
83.056,14 (oitenta e três mil, cinqüenta e seis reais e quatorze
centavos), perfazendo um total de R$ 106.800,22 (cento e seis
mil, oitocentos reais e vinte e dois centavos). Nosso trabalho vem
sendo muito bem reconhecido pela comunidade joinvillense. Assim,
recebemos durante o ano, alimentos, vestuários, utensílios
domésticos e brinquedos que repassamos às nossas famílias
assistidas. Essas mercadorias não foram avaliadas
monetariamente, por conseguinte, não constam dos dados do
balancete.

VIGÊNCIA: Dá-se ao presente Contrato a vigência compreendida entre a
data de sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto, rema-
nescendo seus efeitos até o decurso do prazo de sua garantia.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I “a” e “b” e seu § 1º da Lei nº
8.666/93; Item 12.7 do Edital Pregão 040/2007; e autorização
administrativa.
Florianópolis, 08 de maio de 2008.
Deputado Júlio Garcia - Presidente ALESC
José Wilson Alexandre - CONSTRUHAB

*** X X X ***
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Vai aqui uma menção toda especial aos Senhores Juizes de
Direito da Comarca de Joinville que, no desempenho de suas funções,
fizeram com que alguns apenados cumprissem suas penas com a
doação de cesta básicas. Tudo isto nos auxilia grandemente a tornar
mais produtivo o nosso esforço. Atuar a favor da criança significa,
obviamente, agir a favor de toda família. Vale lembrar aqui, que em
2007, não realizamos nosso jantar de fim de ano, que sempre nos
proporcionava uma substanciosa receita.

Besc FBI - 926 R$ 7.175,56
Em Carteira R$ 28,00
Saldo Real R$ 68.658,34
Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 057/08

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BLUMENAU
Ilmo. Sr.Tudo que se passa dentro da Sociedade é consignado em ata

com a respectiva contabilização das receitas e despesas. E por não
dispor de sede própria, as reuniões são feitas sempre na residência de
uma das voluntárias. Geralmente, na primeira segunda-feira de cada
mês, são realizadas revisões de trabalho com a participação de todas
as voluntárias. Também são realizadas, a cada 6 meses, palestras com
infectologistas, dentistas, psicólogos e os resultados são surpreenden-
tes. Detalhes de nossas realizações podem ser vistos, examinando as
atas e documentos fiscais, que colocamos ao inteiro dispor de nossos
beneméritos associados e colaboradores.

Primeiro Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
Rua Jorge Luiz Fontes, 310
Florianópolis - SC
Prezado Senhor,
Na qualidade de Presidente no exercício da Presidência da Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, a fim de fazer cumprir a
determinação normativa das Leis nº 10.436/97 e 13.663/2005, que
dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual, apre-
sentamos o Relatório de Atividades da entidade, relativo ao ano de
2007.

II - BENEFÍCIOS PRESTADOS
As aplicações dos recursos da Sociedade estão detalhados

no balancete anexo a este relatório. Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Cordialmente,Foram atendidas, mensalmente, este ano de 2007, 48 famí-

lias, abrangendo 265 crianças. Para algumas dessas crianças, em geral
portadoras de deficiências físicas, fornecemos fraldas descartáveis,
remédios e alimentos apropriados. As famílias, todo mês, recebem uma
cesta básica, que acaba sendo sua principal fonte de subsistência.
Cumpre lembrar que a quase totalidade desses nossos assistidos é
constituída de famílias incompletas: ora é o pai, ora é a mãe que
abandona a casa. Em troca de nossa assistência, forçamos o respon-
sável pelo lar a procurar meios de reforçar o orçamento doméstico,
buscando fontes alternativas de trabalho. Exigimos assiduidade das
crianças à escola, creche ou berçário, muita higiene e cuidados dentro
do lar. As famílias são visitadas mensalmente para se verificar o
cumprimento das recomendações feitas. Datas especiais, como
Páscoa, Dia das Mães, Dia da Criança e Natal, são comemoradas com
a participação de toda a criançada e familiares, em locais
apropriados.

Jurema Winter Almada
Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 058/08

PRÓ-MÚSICA de Florianópolis
Florianópolis, 09 de janeiro de 2008.

Excelentíssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina
Deputado Júlio Garcia
Senhor Presidente,
Cumprindo dispositivos legais, estamos encaminhando em anexo:

1. Relatório Anual de Atividades 2007
2. Programação 2008
3. Cópia estatuto social
4. Balanço contábil 2007III - AGRADECIMENTOS
5. Estatuto SocialNesta oportunidade, queremos estender nossos sinceros

agradecimentos ao Sr. Governador do Estado, Dr. Luiz Henrique da
Silveira, ao Sr. Prefeito Municipal, engenheiro Marco Antônio Tebaldi,
aos Srs. Juízes de Direito, aos nossos associados, à indústria, ao
comércio e à toda comunidade em geral. Um agradecimento todo espe-
cial às nossas voluntárias que, sem medir esforços, com seu trabalho e
dedicação, nos proporcionaram meios para que pudéssemos conseguir
os resultados que ora apresentamos.

Estamos confiantes de que este nosso pleito possa ser atendido, em
benefício de projetos culturais que tem sido considerados dos mais
importantes para o nosso Estado.
Cordialmente,

Darcy Brasiliano dos Santos
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08Joinville, 31 de dezembro de 2007.

*** X X X ***Anna Maria Napoli de Freitas - Presidente

PORTARIAS
Maura Silvia Schnaider Wiest - Vice-Presidente
Lídia J. Cercal - Secretária
Karin Cidral da Costa - Tesoureira
S.J.A.C - SOCIEDADE JOINVILLENSE DE AMPARO À CRIANÇA PORTARIA Nº 616, de 13/05/2008

BALANCETE ANUAL - EXERCÍCIO DE 2007
RECEITAS

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,Mensalidades R$ 12.184,00

Promoções Sociais R$ 4.020,00 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Doações R$ 3.050,00
Aplicações Financeiras R$ 4.409,08
Subtotal R$ 23.744,08
Superávit em 31/12/2006 R$ 83.056,14 NOMEAR JONATHAN JOSÉ BEL, para exercer o cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Gelson Merisio).

Total R$ 106.800,22
DESPESAS

I - Assistênciais R$ 33.404,85
Cestas Básicas R$ 20.415,49 Neroci da Silva Raupp
Leite Longa Vida - 5.410L R$ 7.773,56 Diretor Geral
Datas Comemorativas R$ 1.970,00 *** X X X ***
Fraldas Descartáveis R$ 2.611,00 PORTARIA Nº 617, de 13/05/2008
Passes de ônibus R$ 486,00 O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Agasalhos R$ 148,80
II - Adminstrativas R$ 4.737,03
Despesas Promocionais R$ 1.422,58 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Comissões de Cobrança R$ 2.436,80
Anuidade - AJOS R$ 180,00
Imposto Sindical Patronal R$ 68,00
Material de Expediente R$ 20,70 NOMEAR ALCIDES SERPA, para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-35,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
maio de 2008 (Deputado Jean Kuhlmann).

Despesas Financeiras R$ 608,95
Subtotal (I + II) R$ 38.141,88
Saldo Bancário e caixa em 31/12/20067 R$ 68.658,34
Total R$ 106.800,22 Neroci da Silva Raupp

Joinville, 31 de dezembro de 2007 Diretor Geral
Conta Bancária *** X X X ***
BB. Renda Fixa R$ 61.454,78
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PORTARIA Nº 618, de 13/05/2008 PORTARIA Nº 624, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor WALDIR SCHAEFER, matrícula nº
3575, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-56, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio
de 2008 (Deputado Pedro Uczai).

NOMEAR GENIR SIGNORI, para exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-70, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de
2008 (Deputado Pedro Uczai).Neroci da Silva Raupp

Diretor Geral Neroci da Silva Raupp
*** X X X *** Diretor Geral

PORTARIA Nº 619, de 13/05/2008 *** X X X ***
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 625, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,NOMEAR WALDIR SCHAEFER, Matrícula nº 3575, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-70, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Pedro Uczai).

NOMEAR IVANILDO ANTONIO DE SOUZA, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-44, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º
de maio de 2008 (Deputado Pedro Uczai).Neroci da Silva Raupp Neroci da Silva Raupp

Diretor Geral Diretor Geral
*** X X X *** *** X X X ***

PORTARIA Nº 620, de 13/05/2008 PORTARIA Nº 626, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor CARLOS EDUARDO DE SOUZA,
matrícula nº 3809, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-57, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Pedro Uczai).

EXONERAR o servidor CLAUDINO MILAK, matrícula nº
5694, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-35, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008
(Deputado Clesio Salvaro).
Neroci da Silva RauppNeroci da Silva Raupp
Diretor GeralDiretor Geral

*** X X X ****** X X X *** PORTARIA Nº 627, de 13/05/2008PORTARIA Nº 621, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,

de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, NOMEAR CLAUDINO MILAK, matrícula nº 5694, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-56, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Clesio Salvaro).

NOMEAR CARLOS EDUARDO DE SOUZA, matrícula nº
3809, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-70, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Pedro Uczai). Neroci da Silva Raupp

Diretor GeralNeroci da Silva Raupp
*** X X X ***Diretor Geral

PORTARIA Nº 628, de 13/05/2008*** X X X ***
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 622, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, EXONERAR a servidora GLADIS SARVALAIO, matrícula

nº 5146, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-25, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio
de 2008 (Deputado Clesio Salvaro).

EXONERAR o servidor ALDO PEDRO FERRARI, matrícula nº
5514, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008
(Deputado Pedro Uczai). Neroci da Silva Raupp
Neroci da Silva Raupp Diretor Geral
Diretor Geral

*** X X X ****** X X X *** PORTARIA Nº 629, de 13/05/2008PORTARIA Nº 623, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

NOMEAR ALDO PEDRO FERRARI, matrícula nÄ 5514, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-12, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Pedro Uczai).

NOMEAR GLADIS SARVALAIO, matrícula nº 5146, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-56, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Clesio Salvaro).

Neroci da Silva Raupp Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral Diretor Geral

*** X X X *** *** X X X ***

Processo Informatizado de Editoração - C o o r d e n a d o r i a  d e  P u b l i c a ç ã o



28 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 5.889 13/05/2008

PORTARIA Nº 630, de 13/05/2008 PORTARIA Nº 635, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, tendo em vista o que
consta do Processo nº 748/08,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 0671/2008,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

RESOLVE: com fundamento no art. 78 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, na
redação dada pela Lei Complementar nº
81, de 10 de março de 1993, c/c a Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991, e a Lei Complementar nº 316, de
28 de dezembro de 2005,

CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família à servidora MARIA CELESTE FERREIRA MONTEIRO, matrí-
cula nº 1389, por 17 (dezessete) dias, a contar de 05/05/08.
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

CONCEDER ao servidor JOÃO BATISTA PEREIRA,
matrícula nº 2132, LICENÇA-PRÊMIO referente ao qüinqüênio
compreendido entre 03/06/01 e 12/01/07.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 631, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, tendo em vista o que
consta do Processo nº 749/08,

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, e art. 63,

caput, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,

PORTARIA Nº 636, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em

pessoa da família à servidora CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO,
matrícula nº 1608, por 90 (noventa)dias, a contar de 08/05/08.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Neroci da Silva Raupp EXONERAR o servidor ADEMIR KLEIN, matrícula nº
2738, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-39, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
maio de 2008 (Deputado Professor Grando).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 632, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,

caput, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,

PORTARIA Nº 637, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos

servidores abaixo relacionados: RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC. nº

EXONERAR a servidora MARIA CRISTINA HULSE
PEDERNEIRAS, matrícula nº 5119, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º maio de 2008 (Deputado
Professor Grando).

2003 Clovis Nelson Pires da
Silva

45 24/04/08 747/08

1481 Rosvite Inez Machry 13 01/05/08 745/08
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

Neroci da Silva Raupp*** X X X ***
Diretor GeralPORTARIA Nº 633, de 13/05/2008

*** X X X ***O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 638, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados: EXONERAR a servidora LILIAN MARIA HULSE

PEDERNEIRAS, matrícula nº 2624, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputado
Professor Grando).

MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC. nº
1840 Jacson Ferreira 120 03/04/08 744/08
1849 Ione Terezinha dos Reis

de Melo
60 04/05/08 746/08

Neroci da Silva Raupp Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral Diretor Geral

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 634, de 13/05/2008 PORTARIA Nº 639, de 13/05/2008

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do Processo
nº 574/2008,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs
001 e 002/2006, e alterações,

RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c
art. 5º, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991,

NOMEAR LILIAN MARIA HULSE PEDERNEIRAS,
matrícula nº 2624, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de
2008 (Deputado Professor Grando).

INCLUIR na folha de pagamento do servidor LUCIANO
VIEIRA DA PAZ, matrícula nº 4638, quota(s) de ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO, incidentes sobre os respectivos vencimentos, no percentual de
3% (três por cento), totalizando 3% (três por cento), a contar de 31 de
março de 2008.

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

Neroci da Silva Raupp
*** X X X ***Diretor Geral

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 640, de 13/05/2008 PORTARIA Nº 646, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

EXONERAR o servidor HILARIO ZANETTE, matrícula nº
3504, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-20, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008
(Deputado Professor Grando). NOMEAR GLADIS ZANETTE BOAROLI, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-70, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Professor Grando).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
Neroci da Silva RauppPORTARIA Nº 641, de 13/05/2008
Diretor GeralO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 647, de 13/05/2008

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de
28 de dezembro de 1985, em conformidade com
as Resoluções nºs 001 e 002/2006, e
alterações, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,NOMEAR HILARIO ZANETTE, matrícula nº 3504, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Professor Grando).

EXONERAR a servidora JERUSA SCHAUFFLER
LEHMKUHL, matrícula nº 5198, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-35, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Renato Hinnig).Neroci da Silva Raupp

Diretor Geral
Neroci da Silva Raupp

*** X X X *** Diretor GeralPORTARIA Nº 642, de 13/05/2008
*** X X X ***O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 648, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

EXONERAR o servidor SERGIO LUIZ BOAROLI, matrícula nº
3314, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-44, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008
(Deputado Professor Grando).
Neroci da Silva Raupp NOMEAR JERUSA SCHAUFFLER LEHMKUHL, matrícula nº

5198, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-64, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Renato Hinnig).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 643, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

PORTARIA Nº 649, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

NOMEAR SERGIO LUIZ BOAROLI, matrícula nº 3314, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-70, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Professor Grando).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor NIVALDO JOSE TONELLI, matrícula nº
5267, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-50, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008
(Deputado Renato Hinnig).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X *** Neroci da Silva Raupp
PORTARIA Nº 644, de 13/05/2008 Diretor Geral

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 650, de 13/05/2008

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações, RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,

de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

NOMEAR LUIZA KOCH VIRGINIO, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-39, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de
2008 (Deputado Professor Grando).

NOMEAR NIVALDO JOSE TONELLI, matrícula nº 5267, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-56, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Renato Hinnig).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X *** Neroci da Silva Raupp
PORTARIA Nº 645, de 13/05/2008 Diretor Geral

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 651, de 13/05/2008

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

NOMEAR LUIZ CARLOS MENDES, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputado Professor Grando).

EXONERAR o servidor RODRIGO WAGNER, matrícula nº
5302, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-10, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio
de 2008 (Deputado Renato Hinnig).

Neroci da Silva Raupp Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral Diretor Geral

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 652, de 13/05/2008 PORTARIA Nº 658, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745,

de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs
001 e 002/2006, e alterações, NOMEAR ERLEDIO PEDRO PERING, matrícula nº 4654 para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
maio de 2008 (Deputado Ana Paula Lima).

NOMEAR RODRIGO WAGNER, matrícula nº 5302, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-20, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Renato Hinnig).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

Neroci da Silva Raupp *** X X X ***
Diretor Geral PORTARIA Nº 659, de 13/05/2008

*** X X X *** O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 653, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor RICARDO KRAMBECK JUNIOR,
matrícula nº 4570, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-44, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputada Ana Paula Lima).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor ADRIANNY ASSIS ALVES
MARTINS, matrícula nº 5459, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-17, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputado Renato
Hinnig).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 660, de 13/05/2008

Neroci da Silva Raupp O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Diretor Geral
*** X X X ***

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

PORTARIA Nº 654, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

NOMEAR RICARDO KRAMBECK JUNIOR, matrícula nº
4570, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputada Ana Paula Lima).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Neroci da Silva RauppNOMEAR ADRIANNY ASSIS ALVES MARTINS, matrícula
nº 5459, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputado
Renato Hinnig).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 661, de 13/05/2008
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 655, de 13/05/2008

EXONERAR a servidora EDNA MARIA BASTOS, matrí-
cula nº 4938, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-52,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
maio de 2008 (Deputada Ana Paula Lima).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE:
Neroci da Silva RauppTORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 483, de

06/05/2008, que nomeou DORALICE MARIA DE FARIAS. Diretor Geral
*** X X X ***Neroci da Silva Raupp

PORTARIA Nº 662, de 13/05/2008Diretor Geral
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 656, de 13/05/2008

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 485, de

06/05/2008, que nomeou ERLÉDIO PEDRO PERING. NOMEAR EDNA MARIA BASTOS, matrícula nº 4938, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-64, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de maio de 2008 (Deputada Ana Paula Lima).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
Neroci da Silva RauppPORTARIA Nº 657, de 13/05/2008
Diretor GeralO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 663, de 13/05/2008

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

NOMEAR DORALICE MARIA DE FARIAS, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de maio de 2008 (Deputada Ana Paula Lima).

EXONERAR o servidor MURILO SILVA, matrícula nº 3649,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-52, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008
(Deputado Pedro Baldissera)..

Neroci da Silva Raupp Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral Diretor Geral

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 664, de 13/05/2008 PROJETO DE LEI Nº 128/08
Declara de utilidade pública a Associação
Cultural, Social e Terapêutica da Região da
Amurel, com sede no município de Laguna.

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural, Social e Terapêutica da Região da Amurel, com sede no
município de Laguna.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs
001 e 002/2006, e alterações,

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegu-
rados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

NOMEAR MURILO CORDEIRO, matrícula nº 4984,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-45, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2008 (Deputada
Ana Paula Lima).

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembléia Legislativa, até 30 de junho do exercício subseqüente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

I - relatório anual de atividades;
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,
se houver; e

*** X X X ***

PROJETOS DE LEI IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

PROJETO DE LEI Nº 124/08 Deputada Ada De Luca
Denomina Vereador Rogério de Jesus
Teixeira o Ginásio de Esportes da Escola da
Educação Básica Nossa Senhora de
Fátima, com sede no município de Otacílio
Costa.

Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08

JUSTIFICATIVA
Levo ao conhecimento dos Senhores Deputados o projeto de

lei em anexo que visa declarar de utilidade pública a Associação
Cultural, Social e Terapêutica da Região da Amurel, com sede no
município de Laguna.

Art. 1º Fica denominado Vereador Rogério de Jesus
Teixeira, o Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica
Nossa Senhora de Fátima, com sede no município de Otacílio
Costa.

Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
fundada em 26 de abril de 2007, tendo por finalidade desenvolver
ações de apoio psicossocial, prática cultural e educativa, principal-
mente nas Unidades Prisionais Avançadas (UPA), delegacias, presídios,
comunidades, asilos, creches, escolas, hospitais e outras que acharem
necessário, nos municípios que compreendem a Região da Amurel.

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

Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08 Assim, para dar continuidade a essas dignas ações de inte-

resse público, faz-se necessário que a referida entidade seja reconhe-
cida de utilidade pública estadual.

JUSTIFICATIVA
O Senhor Rogério de Jesus Teixeira foi um cidadão

honrado e exemplar, que merece tal homenagem, em razão dos
trabalhos que prestou na cidade de Otacílio Costa, como vereador,
eleito por dois mandatos consecutivos, nos anos 1982 e 1988.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 129/08

ESTADO DE SANTA CATARINA
Assim, se faz necessária a homenagem a este cidadão

exemplar com a denominação Vereador Rogério de Jesus Teixeira o
Ginásio da Escola de Educação Básica Nossa Senhora de Fátima.
Por este motivo solicitamos o acolhimento deste Projeto de Lei.

GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 621

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

PROJETO DE LEI Nº 127/08 Nos termos do artigo 50 da Constituição Estadual, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Companhia de Águas e Saneamento - CASAN,
o projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a construir garantia em
favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES".

Declara de utilidade pública o Grupo
Galpão, com sede no município de
Florianópolis.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo Galpão,
com sede no município de Florianópolis.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegu-
rados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos
nobres senhores Deputados, amparado no art. 53 da Constituição
Estadual do Estado, regime de urgência na tramitação do presente
projeto de lei nessa augusta Casa Legislativa.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembléia Legislativa, até 30 de junho do exercício subseqüente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Florianópolis, 12 de maio de 2008
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

I - relatório anual de atividades; Governador do Estado
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,
se houver; e

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS nº 004

IV - balancete contábil. Florianópolis, 5 de maio de 2008.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Excelentíssimo Senhor
Sala das Sessões, Luiz Henrique da Silveira
Deputado Julio Garcia Governador do Esta de Santa Catarina

Lido no Expediente Centro Administrativo
Sessão de 13/08/08 Rod. SC 401 - Km. 5, 4600 - Saco Grande

JUSTIFICATIVA 88032-005 Florianópolis - SC
Levo ao conhecimento dos Senhores Deputados projeto de lei

que visa declarar de utilidade pública estadual o “Grupo Galpão”, com
sede no município de Florianópolis.

Senhor Governador,
Com os nossos renovados cumprimentos, submetemos à elevada
consideração de Vossa Excelência, proposição no sentido de editar
Projeto de Lei objetivando autorizar a operação de concessão de
garantia pelo Estado de Santa Catarina, para fins de realização de
operação de crédito entre esta Companhia e o BNDES - Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social.

Trata-se de entidade com fins não-econômicos, cujo objetivo
precípuo é a formação de atores, mantendo ensino regular, além das
apresentações teatrais.

No ano de 2007, foi realizada oficina de artes na comunidade
Coloninha - E. E. Básica Irineu Bornhausen, e apresentado o espetáculo
infantil “Ets e o Jardim Azul”.

O valor da operação é da ordem de 150.475.807,00 (cento e cinqüenta
milhões, quetrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sete reais) e
se destina a investimentos em saneamento básico cujos projetos serão
desenvolvidos em Municípios de Santa Catarina.

Para dar continuidade a essas ações culturais de interesse
público, a entidade necessita ser reconhecida de utilidade pública
estadual. Com prazo de carência estipulado em 42 meses e amortização em 138

meses, o contrato terá como garantias a VINCULAÇÃO DE PARCELAS*** X X X ***
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OU QUOTAS - PARTES DO FPE, destinadas ao Estado de Santa Catarina. Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei,
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.O instrumento legal deve contemplar as Propostas 25.005302, 15-

005176, 25-005179, 25-005182, 25-005186, 25-005187, 25-
005185, 25-005184, 15-005178, 15-005181, 25-005189, 25-005183
e 25-005188 da Instrução Normativa nº 36/07 e 1682 da Instrução
Normativa nº 47/07, cadastradas pela Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de noventa dias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Jailson Lima

Nosso Estado que representa mais de 4% do PIB brasileiro e ocupa
destacada posição em âmbito nacional não pode se louvar no que diz
respeito a seneamento básico. Embora o índice de desenvolvimento
humano de Santa Catarina, somado aos demais indicadores, inclusive
econômicos, revele que o Estado é altamente desenvolviido, parado-
xalmente em referência ao Saneamento Básico, estamos entre aqueles
que apresentam as maiores deficiências. A população catarinense
servida por Sistema de Esgotamento Sanitário é de apenas 13,4%.

Lido no Expediente
Sessão de 13/05/08

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem por finalidade estabelecer isenção

do imposto previsto no inciso II do artigo 155 da Constituição Federal do
Brasil. É sabido que o ICMS, nas operações que envolvam próteses e
órteses e cadeira de rodas. A isenção dará acessibilidade às pessoas
portadoras de necessidade especial que necessita do uso de algum
equipamento, aparelho ou material, que possa ajudar essa pessoa, como
por exemplo a se locomover, a ouvir melhor, entre outros aspectos.

Felizmente o Governo Federal, em boa hora, disponibilizou para o
Estado com interveniência da CASAN, investimentos no Saneamento
Básico, por conta do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Ainda é intenção da proposição a promoção da verdadeira

inclusão social dos nossos portadores de necessidades especiais, uma
vez que facilitar a aquisição de acessórios e equipamentos, estimula a
igualdade de condições, sejam deficientes físicos, auditivos ou visuais,
contribuindo, assim, para o pleno exercício da sua cidadania.

A CASAN apresentou os Projetos ao Ministério das Cidades que indicou
o BNDES para ser nosso Agente Financeiro. A tramitação obedece a um
cronograma muito rigoroso.
A vinculação pelo Governo do Estado de parcelas ou quotas partes do
Fundo de Participação dos Estados - FPE na operação com o BNDES
carece de autorização legislativa. Considerando a exigüidade do prazo
de que dispomos para a concretização da referida operação, solicita-
mos a edição de PROJETO DE LEI, em regime de urgência.

Geralmente esses aparelhos tem custo muito elevado, e
isentando as próteses e órteses de uma forma geral, bem como para
aquisição de cadeira de rodas, desta forma permitiremos que esses
portadores possam adquirir o aparelho necessitado de forma justa a eles.

Na certeza de que Vossa Excelência não deixará de compreender as
razões e a urgência que se reveste o pleito, imprimindo a agilidade
requerida, reafirmamos nossa sincera admiração e elevada
consideração.

O nosso estado prestigia-se, concretizando os princípios da
Carta Magna como o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade que
nada mais é do que tratar os iguais na medida de sua igualdade e os
desiguais na medida de suas desigualdades (isenção), agregando
valores supremos à nossa sociedade.Respeitosamente,

WALMOR PAULO DE LUCA Pelos motivos expostos, solicito a acolhida ao presente
Projeto de Lei, para proporcionarmos uma melhor qualidade de vida,
inclusão social e a liberdade aos portadores de necessidades
especiais, que causam sofrimentos e prejuízo a saúde pela falta de
equipamentos mencionados nesta proposição.

Diretor-Presidente
PROJETO DE LEI Nº 129/08

Autoriza o Poder Executivo a constituir
garantia em favor do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 131/08

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Declara de Utilidade Pública a Associação
Camponovense de apoio aos deficientes
auditivos e visuais.

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
Camponovense de apoio aos deficientes auditivos e visuais.

Art. 1º Fica o Estado de Santa Catarina autorizado a constitu-
ir, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES, garantia de cessão e/ou vinculação de parcelas ou quotas-
partes do Fundo de Participação dos Estados - FPE, nos termos do art.
159, I, “a” da Constituição da República, destinadas ao Estado de
Santa Catarina, ou de outros recursos que, de idêntica finalidade
vierem a substituí-las, no valor de até R$ 150.475.807,00 (cento e
cinqüenta milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e
sete reais).

Art. 2º À Entidade de que trata o artigo anterior ficam assegu-
rados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembléia
Legislativa, até 30 de junho do exercício subseqüente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades;
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;Art. 2º A constituição da garantia descrita no artigo anterior
se destina exclusivamente a assegurar o cumprimento das obrigações
decorrentes da implementação de obras em sistemas de saneamento
básico - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO PARA
PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS -, a
ser executado por meio de contrato de financiamento a ser celebrado
pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN e o
BNDES, com a interveniência do Estado de Santa Catarina.

III - cópia autenticada da alteração ocorrida nos estatuto se
houver; e

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

ROMILDO TITON
Deputado Estadual

Lido no ExpedienteParágrafo único. A garantia constituída nos termos desta Lei
será dada em caráter irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do
referido contrato de financiamento, até o final da liquidação de todas
as obrigações nele assumidas.

Sessão de 13/05/08
JUSTIFICAÇÃO

 A Associação Camponovense de apoio aos deficientes
auditivos e visuais, localizado em Campos Novos tem sua Sede na
cidade de Campos Novos situada a Rua Coronel Pedro Carlos, nº. 579,
anexo ao Centro de Formação Padre Quintilho, tem por objetivo atender
pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado

Desenvolver uma inclusão integral de pessoas portadoras de
deficiência visual e auditiva através da formação profissional e para a
independência pessoal, social e sua inclusão no mercado de trabalho,
proporcionando meios de recreação e ocupação, em especial aos seus
Associados e promover em suas instalações todo tipo de modalidade
para o bem estar dos portadores de deficiência auditiva e visual.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 130/08

Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços nas
operações comerciais destinadas à
aquisição de prótese, órtese e cadeira de
rodas, e dá outras providências.  A criação desta Associação, sem dúvida trará grandes

benefícios à cidade de Campos Novos, no incentivo de promover e
colaborar com os portadores de deficiência visual e auditiva, visando, a
integração deste ao convívio com a comunidade daquele Município.

Art. 1º Fica isento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, às operações mercantis para aquisição
de próteses, órteses e cadeira de rodas, mesmo com motor ou outro
mecanismo de propulsão, quando adquirido por pessoa portadora de
necessidade especial, visual ou auditiva.

 Diante do exposto, faz-se necessário o reconhecimento
desta Associação no Município de Campos Novos, que tantos benefí-
cios trarão a comunidade.Art. 2º A isenção será concedida diretamente ao portador da

necessidade especial ou por intermédio de seu representante legal.  Certo de estar atendendo a vontade da população do
grandioso Município de Campos Novos venho solicitar o apoio dos
Nobres Pares Deputados neste Projeto de Lei.

Parágrafo único. A isenção será deferida somente aos porta-
dores com residência fixa no Estado de Santa Catarina a mais de dois
anos. *** X X X ***
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