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ATA DA 074ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

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

Às 14h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Ada De Luca -
Ana Paula Lima - Antônio Aguiar - Dado
Cherem - Dagomar Carneiro - Décio Góes -
Dirceu Dresch - Edison Andrino - Edson Dias
(Piriquito) - Elizeu Mattos - Gelson Merísio -
Genésio Goulart - Herneus de Nadal - Jailson
Lima - Jandir Bellini - Jean Kuhlmann -
Joares Ponticelli - José Natal - Julio Garcia -
Kennedy Nunes - Manoel Mota - Marcos
Vieira - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto -
Nilson Gonçalves - Pedro Baldissera - Pedro
Uczai - Professora Odete de Jesus -
Professor Grando -Renato Hinnig - Reno
Caramori - Rogério Mendonça - Sargento
Amauri Soares - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valmir Comin.

DEPUTADO PEDRO UCZAI (aparte) - Fala
sobre a importância do SUS no Brasil e
manifesta sua posição com relação à
Farmácia Popular.

DEPUTADO MANOEL MOTA - Discorre sobre as
últimas eleições e responde aos deputados
Joares Ponticelli e Kennedy Nunes.
DEPUTADA ADA DE LUCA - Cumprimenta o
deputado Valdir Cobalchini pela sua atuação
na Casa; fala sobre as últimas eleições,
cumprimentando os vereadores e prefeitos
eleitos pelo PMDB e também os não-eleitos;
parabeniza as mulheres que aceitaram repre-
sentar seus partidos.

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
(aparte) - Parabeniza o deputado Jailson Lima
pelo pronunciamento e fala da sua militância
em continuar lutando pelo fortalecimento do
SUS.
DEPUTADA ODETE DE JESUS - Refere-se ao
último pleito eleitoral. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Faz uma

avaliação da eleição, cumprimentando o
deputado Edson Dias (Piriquito) pela vitória;
refere-se à incorporação do Besc pelo Banco
do Brasil.

Partidos Políticos
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES -
Discorre sobre o processo eleitoral, parabe-
nizando os eleitos pelo sucesso e também os
não-eleitos. DEPUTADO EDSON DIAS (Piriquito) (aparte) -

Fala da sua vitória à prefeitura de Balneário
Camboriú.

DEPUTADO PEDRO BALDISSERA (pela ordem)
- Registra a presença do ex-candidato Nildomar
Freire.

SUMÁRIO
Breves Comunicações DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Aborda as

eleições municipais e o crescimento do PT.DEPUTADO PROFESSOR GRANDO (pela
ordem) - Agradece ao deputado Aparecido
Voltolini por tê-lo substituído com destaque
na Casa.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI -
Cumprimenta todos os colegas que partici-
param das eleições e especialmente os da sua
bancada que lograram êxito; faz um balanço
sobre o resultado das eleições.

DEPUTADO PEDRO UCZAI (aparte) - Comenta
a atuação do PT nas eleições municipais.
DEPUTADO EDSON DIAS (PIRIQUITO) -
Parabeniza o deputado Adherbal Deba Cabral
pela atuação durante a sua licença.

DEPUTADO PEDRO BALDISSERA - Manifesta-
se sobre o desempenho eleitoral do PT nas
eleições e sobre um fato ocorrido no pleito
eleitoral de Guaraciaba, por parte daqueles
que foram derrotados.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (aparte) -
Manifesta-se sobre o resultado da eleição em
Joinville.

Explicação Pessoal
DEPUTADA ANA PAULA LIMA - Registra o
falecimento do Sr. Izaias Marcos; aborda as
eleições municipais em Blumenau.

DEPUTADO GELSON MERÍSIO - Tece con-
siderações sobre o momento pós-eleitoral;
parabeniza os candidatos vitoriosos desta
Casa e os não-vitoriosos.

DEPUTADO JAILSON LIMA - Reporta-se aos 20
anos de implantação da Constituição que
homologou o SUS.

DEPUTADO JANDIR BELLINI - Reporta-se às
eleições municipais em Itajaí.
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DEPUTADO NILSON GONÇALVES (aparte) -
Parabeniza o deputado Jandir Bellini por sua
eleição a prefeito de Itajaí.

destaque e com honra, representando todos
os taxistas de Santa Catarina. E hoje, ao
retornar a esta Casa, ele me pediu que
agradecesse, em seu nome, à Mesa por essa
estadia e por esse convívio, e, em nome da
Presidência, a todos que compõem a direção
desta Casa, os seus funcionários, a imprensa
e a todos os srs. deputados.

Agora diante desses grandes
avanços, quero aqui trazer, deputado Pedro
Uczai, líder da nossa bancada - e trago com
um gesto de indignação -, o que aconteceu
no pleito eleitoral e o que aconteceu no dia
de ontem, segunda-feira. Foi vergonhoso o
que aconteceu por aqueles que foram der-
rotados pela quarta vez naquele município.
Inconformados porque não têm o espírito
democrático de direito e porque não sabem,
não compreendem e não acatam a decisão
da grande maioria, na noite de ontem
tiveram uma atitude totalmente indigesta
quando vários vândalos jogaram ovos,
deputado Gelson Merísio, às portas de
várias lideranças da nossa aliança do PT e
do PDT, inclusive no gabinete que mantenho
naquela cidade. Jogaram ovos podres,
esterco, fezes, num gesto covarde e
inaceitável daqueles que foram derrotados
nessas últimas eleições.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN (aparte) -
Parabeniza o deputado Jandir Bellini pela
vitória em Itajaí.
DEPUTADO DADO CHEREM - Parabeniza o
deputado Jandir Bellini por sua eleição para
prefeito de Itajaí e o deputado Edson Dias
(Piriquito) por sua vitória em Balneário
Camboriú.

Então, o deputado Aparecido
Voltolini, que nos substituiu, agradece e leva
boas recordações desta Casa. E nós também
agradecemos pela acolhida do nosso suplente,
porque pensamos muito partidariamente.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Convida todos
para visitarem a Oktoberfest; cumprimenta
todos os candidatos que participaram das
eleições municipais.

Assim sendo, em nome de nosso
partido, em nome do deputado Altair Guidi, em
nosso nome e em nome do deputado
Aparecido Voltolini, agradecemos a todos os
srs. deputados.

DEPUTADO JANDIR BELLINI (aparte) -
Agradece as palavras do deputado Jean
Kuhlmann com relação a sua pessoa.

Muito obrigado, sr. presidente!DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES -
Registra a morte do policial militar Marcelo
Kreusch; refere-se ao pagamento da Lei n.
254.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra o primeiro orador
inscrito em Breves Comunicações, sr.
deputado Pedro Baldissera, por até dez
minutos.

Várias lideranças da nossa aliança
do PT e do PDT foram atacadas brutal-
mente. Eu os chamo aqui de marginais
porque não são políticos; são marginais e,
infelizmente, fizeram isso. Faço isso como
gesto de protesto porque, num estado
democrático de direito que vivemos,
principalmente o nosso povo tem que ser
respeitado pela sua soberania, pela sua
liberdade e pela manifestação democrática
eleitoral que teve nesse último pleito. Não
conseguem compreender e entender e por
isto é que são sempre derrotados nas
urnas: porque o nosso povo é sério e quer
um trato sério com aquilo que é público.
Portanto, com esses gestos eles se afas-
tam cada vez mais daquilo que é de justiça
e que é de direito do nosso povo.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI - Aborda a
PEC que restringe o comando da Segurança
Pública a técnicos e profissionais de
carreira; refere-se ao clima de terrorismo
em alguns municípios durante a campanha
eleitoral.

O SR. DEPUTADO PEDRO
BALDISSERA - Sr. presidente, srs. deputados e
sras. deputadas, ao retornar dos nossos
trabalhos à Casa Legislativa, gostaria, no
horário das Breves Comunicações, de trazer
um pouco presente esse momento eleitoral do
qual participamos, e dizer à sociedade
catarinense que essas últimas eleições
tiveram encaminhamentos diferentes e
específicos de outras eleições no nosso
estado e no nosso país.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (aparte) -
Comenta ameaça de morte que sofreu no
estúdio da RBS em Joinville.
DEPUTADO NILSON GONÇALVES (aparte) -
Aborda a PEC que restringe o comando da
Segurança Pública a técnicos e profissionais
de carreira.

Por força da própria legislação, nós
tivemos um momento diferenciado de se fazer
política em nível de municípios, diante das
resoluções do próprio TSE, que tem dado
encaminhamentos diferentes. E eu,
pessoalmente, quero aqui dizer que foram
positivos porque fizeram com que os
candidatos pudessem repensar outras formas,
outras alternativas de se fazer as diferentes
campanhas eleitorais em cada um dos
diferentes municípios.

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
(aparte) - Comenta a PEC que restringe o
comando da Segurança Pública a técnicos e
profissionais de carreira.

Eu faço essa manifestação num
gesto de indignação pelas atitudes de al-
gumas pessoas que foram derrotadas no
último pleito no nosso município de
Guaraciaba. No mais foi uma grande festa
por toda aquela região pela continuidade e
pelas conquistas populares que tivemos em
diferentes municípios do extremo oeste do
estado de Santa Catarina.

DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA - Elogia o
trabalho que realiza o secretário Ronaldo
Benedet; parabeniza todos os candidatos da
última eleição municipal; refere-se ao cresci-
mento do PMDB nas últimas eleições.
DEPUTADO SERAFIM VENZON - Reporta-se às
eleições municipais.

Nesse sentido, trago aqui o desem-
penho eleitoral e, de maneira muito específica,
da região do extremo oeste do estado de
Santa Catarina. Como parlamentar do PT,
posso aqui dizer que, nas alianças que o
partido tem constituído na faixa de fronteira
com diferentes partidos, ele tem-se saído
extremamente vitorioso nessas eleições. Além
de reeleger vários prefeitos que vinham
fazendo um grande trabalho, o Partido dos
Trabalhadores, na faixa de fronteira, tem
melhorado, conquistando prefeituras
extremamente importantes naquela região.
Entre elas quero destacar aqui São Miguel
d’Oeste, onde está a sede de uma das
Regionais do governo do estado de Santa
Catarina, Dionísio Cerqueira e Itapiranga. São
três municípios onde existe a sede do governo
do estado de Santa Catarina. A de São Miguel
d’Oeste foi conquistada, a de Dionísio
Cerqueira foi reconquistada e em Itapiranga
reelegemos o nosso projeto.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR - Aborda as
eleições municipais.

Muito obrigado!DEPUTADO DÉCIO GÓES - Refere-se às
eleições municipais e ao crescimento do PT. (SEM REVISÃO DO ORADOR)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Muito obrigada, deputado padre
Pedro Baldissera.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (aparte) - Fala
da importância da eleição para o avanço da
democracia.

Inscrito para falar o sr. deputado
Jailson Lima, a quem concedemos a palavra
por até dez minutos.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem) -
Informa o número de prefeitos e vereadores
eleitos pelo PSDB no estado.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Quero cumprimentar a deputada Ana Paula
Lima que preside esta sessão, todos os
deputados presentes, inclusive os que
participaram desse último pleito eleitoral,
uns com vitória eleitoral e outros com a
vitória política, dizendo que nesse momento
cada um cumpre um papel, muitas vezes de
missões partidárias, que faz parte dos
desígnios de nossas vidas como homens
públicos.

DEPUTADO PROFESSOR GRANDO -
Pronuncia-se acerca do desempenho do PPS
na eleição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Dagomar Carneiro) - Havendo quórum regi-
mental e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão.

Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura das atas das sessões
anteriores.

(São lidas e aprovadas as atas.) Mas o dia 5 de outubro, dia da
eleição que marcou, e marca, a forma ex-
pressiva da cidadania, contemplando nas
urnas a opção popular, é também uma data
importante que tem que ser lembrada - e
não vou aqui neste momento entrar no
mérito da questão político-eleitoral porque
com certeza vários deputados discorrerão
sobre o assunto. Mas no dia 5 de outubro
fez 20 anos da implantação da nossa
Constituição que homologou o SUS; a
Constituição Cidadã que deu a milhares de
brasileiros a condição de mudança de vida e
de respeito por uma Constituição que até
então tinha no seu bojo os resquícios da
ditadura militar e do autoritarismo.

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

Além dessas três prefeituras, nós
realizamos grandes conquistas em outras
prefeituras, como, por exemplo, em Descanso,
onde na última eleição o Partido dos
Trabalhadores não fez aquela prefeitura por
apenas oito votos. São João do Oeste foi a
primeira conquista; em Bandeirantes,
município de fronteira, retomamos a prefeitura;
em Anchieta reelegemos o nosso projeto e,
além disso, em Guaraciaba, onde iniciei os
trabalhos em 1º de janeiro de 1997 e
adentraremos no quarto mandato consecutivo.
Aliás, do Partido dos Trabalhadores é a única
prefeitura que está no quarto mandato, que vai
entrar no quarto mandato consecutivo.

Passaremos às Breves
Comunicações.

O Sr. Deputado Professor Grando -
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Professor Grando.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sr. presidente, companheiros
deputados, sras. deputadas, em nome do meu
partido, o PPS, e do deputado Altair Guidi,
queremos agradecer ao companheiro
Aparecido Voltolini por nos ter substituído com
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No dia 5 de outubro, após 20
anos, nós tivemos a implantação do SUS, o
Sistema Único de Saúde. Faço este registro
aqui porque, como médico e membro da
comissão de Saúde, que tem o deputado
Genésio Goulart como presidente, sei o que
representa o SUS no Brasil, porque é o
maior sistema de saúde pública do mundo,
e não apenas da América Latina, que dividiu
o nicho de atendimento entre quem tinha
dinheiro, quem tinha carteira assinada e
quem era indigente, dando a todo cidadão
brasileiro, independente da sua condição de
vida e de seu poder econômico, o nível de
respeito público que o estado tem que ter
com os seus cidadãos.

Como estamos numa democracia,
quero manifestar uma posição com relação à
Farmácia Popular. Pessoalmente, tenho
críticas à Farmácia Popular. O SUS, junto com
todo o sistema, também promove a
distribuição gratuita de remédios, e todos têm
o direito ao remédio gratuito; esse é um direito
não só eqüitativo, mas universal.

O meu partido, o Partido Republicano
Brasileiro, saiu fortalecido. Todos os partidos
contribuíram para a sociedade e colocaram à
disposição os seus candidatos. O meu partido
é novo, é recém-nascido, mas já tem uma
grande representatividade na Vice-Presidência
da República, deputada Ada De Luca. Nós tra-
balhamos bastante para eleger os nossos
representantes, mas sabemos que essa é uma
eleição muito difícil deputado Sargento Amauri
Soares. Não é fácil, é muito difícil!

Nesse processo, eu entendo que
não haveria necessidade de Farmácia Popular,
farmácia com desconto. Todo cidadão paga
tributo; se há necessidade de fazer justiça
tributária, que se faça, mas que dê direito ao
remédio gratuito.

Temos que parabenizar todos porque
foram corajosos, porque colocaram seus
nomes à disposição para as Câmaras
municipais, para as prefeituras. E não acho
que foram perdedores porque o importante,
deputado Manoel Mota, é competir.

Nesse sentido, acho que a Farmácia
Popular não vem ao encontro do fortalecimento
do SUS e por isso é que sou a favor do SUS e
não da Farmácia Popular.

E uma das grandes conquistas,
um grande orgulho nosso, deputado Pedro
Uczai, é que a linha mestra do SUS foi uma
defesa histórica do movimento de esquerda
na saúde pública, capitaneada por
companheiros da reforma sanitária, tipo
Sérgio Arouca e tantos outros companheiros
que militavam e continuam militando na
saúde.

Srs. deputados, v.exas. já pararam
para pensar sobre a importância de a pessoa
colocar o seu nome à disposição, pronta para
ser aprovada ou reprovada pela população?
Então, não vejo perdedores, mas, sim,
desbravadores, porque foram corajosos.
Sabemos que existem outros problemas, e não
vem ao caso esta deputada citá-los. Mas
realmente é difícil. Para chegarmos aqui e
ocuparmos um assento neste Parlamento não
é fácil.

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Pois não!

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - Deputado Jailson Lima, eu queria
parabenizar v.exa. pelo pronunciamento e dizer
que essa é uma data muito importante e que
é, sim, para serem comemorados os 20 anos
de criação do Sistema Único de Saúde - SUS.

O Sistema Único de Saúde, im-
plementado nesse período, mostrou que nós,
no Brasil, podíamos fazer a maior política de
tratamento de pacientes com HIV/Aids;
mostrou que somos o maior país do mundo em
sistema de transplantes de órgãos, e Santa
Catarina é um exemplo.

É também uma militância perma-
nente da nossa parte, e sei que de v.exa. e de
tantos outros parlamentares nesta Casa,
continuar lutando pelo fortalecimento do
Sistema Único de Saúde e trabalhando para
que não tenhamos o seu desvirtuamento e as
formas complementares, assumindo a tarefa
que deveria ser do SUS, universal, para todos
os brasileiros, o que acaba criando serviço de
categorias diferentes para aqueles que têm
convênios e para os que não têm.

Quero parabenizar os colegas que,
para nossa tristeza, deixam-nos para assumir
nos municípios onde colocaram seus nomes à
disposição e a população aprovou. Gostaria de
dizer ainda que se alguns saem, outros
entram, como é o caso do deputado Lício
Silveira, nosso colega, que retornará a esta
Casa com a vitória do deputado Jandir Bellini,
em Itajaí.

Sabemos das queixas que ocorrem
por parte da população em relação ao SUS,
mas não podemos jamais se esquecer de
ressaltar as suas virtudes. No governo Lula
foram criadas mais de 30 mil equipes de
médicos de família, e houve a ampliação
também de odontólogos de família. Esse
sistema de saúde cidadão realiza também a
distribuição de medicamentos com a Farmácia
Popular, por exemplo.

Não poderia deixar de salientar a
vitória do nosso colega Paulo Eccel, em
Brusque, que esteve conosco. Ele não entrou
na primeira, mas entrou na segunda. Temos
também o nosso colega Clésio Salvaro,
prefeito eleito de Criciúma; o João Paulo
Kleinübing, nosso colega também; o Edson
Dias (Piriquito), que está aqui. Então, tivemos
alguns colegas nossos eleitos.

Então, é muito importante esse
debate. Parabéns pelo pronunciamento e saiba
que estamos à disposição. Estaremos sempre
trabalhando para fortalecer o Sistema Único de
Saúde para garantir efetivamente a saúde de
qualidade, universal, acessível a todos os
brasileiros ou aos residentes neste país.

Então, como médico, como
parlamentar, porque tenho aqui a responsabi-
lidade também, faço muitas vezes críticas com
relação à morosidade que tem o sistema,
pelas questões da burocracia que existem nas
instituições públicas. Mas temos que, nesse
momento, após 20 anos, ressaltar o papel do
SUS no Brasil e, principalmente, o que ele
contempla ao atender indistintamente o
cidadão brasileiro, independente da sua
condição financeira.

Muito obrigado! Quero dizer a v.exas. que cada vez
as eleições estão ficando mais difíceis. Se
para vereador, deputado Pedro Uczai, está
difícil, imaginem as eleições para deputado,
que estão na porta. Mas aí estão as
alianças, e uma aliança significa lealdade,
fidelidade, união; significa abraçar a causa,
ir avante e buscar os votos. Infelizmente,
sempre existem aqueles adultérios
políticos, as puladas, mas temos que ser
leais, fiéis, partidários. Esta deputada é
partidária, e quero dizer a v.exas. que
defendo o meu partido. Defendo e vou
continuar defendendo. Trabalhei bastante e
não me arrependo. Tudo que fiz foi em prol
de cada um dos nossos candidatos.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Obrigado, deputado Sargento Amauri Soares.
Sabemos que muito há por se fazer. É um
sistema único que atende a 180 milhões de
brasileiros, mas ao mesmo tempo em que
tivemos unificados na luta pela melhoria e pela
qualificação do Sistema Único de Saúde,
estaremos enaltecendo cada vez mais essa
conquista dos brasileiros e o avanço social que
esse tema representa para o povo brasileiro.

Portanto, secretário Dado Cherem,
deputado que ora retorna a esta Casa após
um belo embate político com o companheiro
Piriquito na cidade Camboriú - e v.exa. tem
sido um defensor incontestável do SUS -,
acho que o Brasil, após 20 anos de
implantação do SUS, mostra que esse
mundo globalizado, com a economia em
crise, tem dado lições do quanto o estado
pode ser solidário ao ter não só o respeito
com o cidadão brasileiro, mas a coragem de
assumir esse sistema que, com a
implantação da Constituição, diziam que o
país não teria sustentabilidade econômica
para atender, de forma gratuita, a tantos
brasileiros com a sua expansão.

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

Paula Lima) - Muito obrigada, sr. deputado
Jailson Lima!

Ainda em Breves Comunicações, a
próxima oradora inscrita é a sra. deputada
Odete de Jesus, a quem concedemos a palavra
por até dez minutos.

Devo dizer ainda que este
Parlamento é uma grande universidade, porque
aprendemos com os nossos colegas, e
aprendemos muito.

A SRA. DEPUTADA ODETE DE JESUS -
Sra. presidente, deputada Ana Paula Lima,
demais integrantes da Mesa, sras. deputadas,
srs. deputados, imprensa falada, escrita e
televisada, quero cumprimentar também as
nossas queridas e dinâmicas taquígrafas, que
sempre estão muito atentas, e dizer que nós
retornamos, apesar de não termos parado,
pois apenas realizamos um trabalho diferente.
Não fizemos aquele feito aqui dentro deste
Parlamento, mas estivemos muito atuantes
nos municípios. Viajamos bastante e fomos
prestar a nossa solidariedade, o nosso apoio e
levar para os nossos candidatos uma palavra
positiva. Nós sabemos que dessa grande festa
da manifestação popular resulta alegria para
uns e tristeza para outros.

A vereadora Ângela Albino foi muito
bem. Fez bonito, deputada Ana Paula Lima.
Tivemos uma prefeita eleita lá em Jaraguá do
Sul, esposa do nosso colega Ivo Coni, e assim
por diante. Vamos avante, temos bastante
trabalho e vamos defender a população
catarinense.

O Sr. Deputado Pedro Uczai - V.Exa.
nos concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Pois não!

O Sr. Deputado Pedro Uczai -
Quero aqui cumprimentá-lo pelo pronuncia-
mento. Todos os dias temos que defender o
fortalecimento do SUS. Quem visita outros
países, percebe a importância do SUS no
Brasil. Por isso parabéns pela sua defesa e
pelo seu pronunciamento. São 20 anos de
história do SUS, em que há problemas e
dificuldades. É preciso ser melhorado,
fortalecido e consolidado o SUS neste país.

Um abraço e que Deus abençoe
todos!

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana

Paula Lima) - Passaremos ao horário reservado
aos Partidos Políticos. Hoje, terça-feira, os
primeiros minutos são destinados ao PTB.

Não havendo deputados do PTB que
queiram fazer uso da palavra, os próximos
minutos são destinados ao PDT.
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Com a palavra o deputado Sargento
Amauri Soares, por até cinco minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Muito obrigada, sr. deputado
Sargento Amauri Soares.

resultado dessas eleições deu um recado
muito claro, especialmente para o governador
Luiz Henrique da Silveira e para os seus. O
governador conseguiu perder a eleição em
Joinville, com toda a sua estrutura, até para o
nosso querido deputado Kennedy Nunes, que,
sem nenhuma máquina, sem nenhuma
estrutura, conseguiu ficar na frente do
candidato do governador Luiz Henrique, no
município de Joinville.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES - Sra. presidente, srs. deputados, sras.
deputadas, telespectadores da TVAL, ouvintes da
Rádio Alesc Digital, demais pessoas que nos
acompanham nesta sessão, servidores públicos
em geral e servidores deste Poder Legislativo, no
próximo pronunciamento, ainda hoje, vamos falar
sobre a realidade, os anseios e as próximas lutas
dos servidores da Segurança Pública de Santa
Catarina, especialmente sobre as próximas lutas e
anseios dos praças da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros.

O Sr. Deputado Pedro Baldissera -
Peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO
BALDISSERA - Só quero registrar, com muita
alegria, a presença do nosso ex-candidato
Nildomar Freire, o Nildão, que se encontra
nesta Casa, e parabenizá-lo pela brilhante
conduta na sua campanha eleitoral aqui na
capital.

Veja, deputado Manoel Mota: além
de ganharmos a eleição de v.exa., em
Araranguá, mais uma vez, e com o seu filho
integrando a chapa, inclusive, também
conseguimos vencer o candidato do gover-
nador, em Joinville. Agora quero ver como irá
ficar, deputado Dirceu Dresch, porque o
governador disse que se o 15 não fosse para o
segundo turno, em Joinville, as vacas iriam
voar. Eu quero ver como é que irá ficar para o
governador pagar mais essa promessa de fazer
vaca voar!

Quero aproveitar este tempo para
falar um pouco sobre o processo eleitoral
encerrado no último domingo. Foi um processo
em que o PDT elegeu apenas duas prefeituras.
Elegeu o prefeito de Correia Pinto e, deputada
Odete de Jesus, a prefeita da cidade de Seara,
no oeste catarinense. Pelo PDT foram eleitos
12 vice-prefeitos e 72 vereadores. E esse
número, embora não seja maior do que o
número da eleição anterior, é mais significativo
porque na outra eleição foram mais de 70
vereadores - eu nem estava no PDT, não tinha
filiação partidária -, mas sobraram apenas dez.
Agora, os 72 provavelmente continuarão.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Seja muito bem-vindo ao
Parlamente catarinense!

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

Com a palavra o deputado Joares
Ponticelli, por até nove minutos. No município de Criciúma, terra do

presidente estadual do PMDB, também
tivemos, deputado Jailson Lima, uma
retumbante vitória, com o nosso deputado
Clésio Salvaro, e conseguimos eleger o vice-
prefeito daquela cidade.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sra. presidente, deputada Ana
Paula Lima, srs. deputados, deputada
Professora Odete de Jesus, catarinenses que
nos assistem e participam da nossa sessão no
dia de hoje, catarinenses que nos
acompanham através da TV Assembléia e da
Rádio Alesc Digital, é muito bom retomarmos
às nossas atividades após esse período em
que estávamos participando da campanha
eleitoral.

Entre os praças da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros foram eleitos 14 vereadores
e um vice-prefeito. O vice-prefeito foi na cidade de
Guaraciaba, pelo PT, Partido dos Trabalhadores.
Os 14 vereadores são de diversos partidos, e o
mais próximo, inclusive geograficamente, é o
soldado Leonel, da cidade de Palhoça.

No município de Lages, também o
nosso prefeito Renatinho teve uma vitória
consagradora, enfrentando toda aquela
estrutura, toda a força do governo, com
exceção do PSDB, que estava conosco, que
ganhou a eleição como vice e também em
outros municípios importantes.Quero cumprimentar todos os

nossos colegas que participaram das eleições,
em nome do deputado Dado Cherem, que aqui
retorna. Seja bem-vindo e parabéns pela sua
luta, pelo seu trabalho, pela sua campanha.
V.Exa. não logrou êxito partidário, mas
certamente logrou êxito pessoal. V.Exa.
realmente tinha um desafio grande pela frente,
porque depois de um longo período do mesmo
partido no poder sabíamos que não era uma
missão fácil. E certamente essa grande
votação deve-se ao seu caráter, ao seu
trabalho como homem público. Eu o respeito
muito e quero cumprimentá-lo. E em nome do
deputado Dado Cherem cumprimento todos os
demais colegas que não lograram êxito nessa
empreitada. A todos, o nosso abraço e a nossa
solidariedade. Tenho certeza de que a
recomposição será rápida, porque é assim que
o processo político-eleitoral se processa.

Queremos aqui parabenizar todos os
eleitos pelo sucesso no processo eleitoral, e
parabenizar também os não-eleitos. Talvez seja
muito importante registrar esse enaltecimento
dos não-eleitos, porque foram justamente eles
que garantiram a vitória dos que foram eleitos,
principalmente na eleição ou exclusivamente
na questão da eleição proporcional, na eleição
de vereadores. Se não fossem todos os não-
eleitos, não teríamos os eleitos. O processo
proporcional tem essas características. Logo,
todos que participaram do processo eleitoral
merecem os nossos parabéns.

Se avaliarmos, deputado Manoel
Mota, o nosso partido, que v.exas. costumam
chamar de partido pequenininho, ganhou em
dois municípios dos dez maiores e está no
segundo turno no terceiro, enquanto que o
partido do governador ganhou só no décimo,
que é Palhoça, e está no segundo turno do
outro. O 15 só ganhou a eleição no décimo
município dos dez maiores. Nós ganhamos em
dois, vencemos o candidato do Luiz Henrique
no terceiro, ganhamos do candidato do
presidente do PMDB no quarto, que é
Criciúma, participamos da vitória em Blumenau
e de boa parte da vitória em Jaraguá do Sul.
Portanto, imagino que, daqui para frente, os
partidários do deputado Manoel Mota já nos
respeitarão um pouco mais.

Foi a primeira eleição que eu, na
condição de deputado estadual ou na condição de
político, vou dizer dessa forma, acompanhei mais
de perto, especialmente em algumas cidades.
Deputada Professora Odete de Jesus, fiquei
estarrecido desde o começo, desde o mês de
julho, com muitas coisas que vi nessa eleição,
com a forma como as pessoas encararam o
processo eleitoral, especialmente nos últimos dias
que precederam a votação do dia 5 de outubro,
quando prevaleceu, é evidente que existem
exceções, o poder econômico, a pressão das
superestruturas, a troca de favores, a coerção.

Em Tubarão, deputado Manoel Mota,
a nossa coligação ultrapassou a casa dos
50%, contra 20% da coligação do seu partido.
Portanto, deputado Kennedy Nunes, lá no sul
do estado ganhamos nas três cidades pólo:
Tubarão, Criciúma e Araranguá, que
continuarão a ser governadas pelo 11, com o
apoio do 13, com o apoio do 45 e de tantos
outros companheiros. E conseguimos vencer
os imbatíveis, que lá eram o Primo Menegalli e
o filho do deputado Manoel Mota, o segundo
mais forte do que o primeiro, porque todo
mundo sabia que o deputado Manoel Mota iria
ganhar a eleição em Araranguá. Mas lá deu 11
novamente, como deu nos grandes municípios
de Santa Catarina.

Quero cumprimentar, de maneira
especial, aqueles da nossa bancada que
lograram êxito. Cumprimento o deputado Jandir
Bellini, que ganhou uma eleição muito
disputada, especialmente na reta final.
Estamos orgulhosos pela sua eleição, eis que
vai ter a oportunidade de novamente governar
o município de Itajaí.Quanto ao debate de idéias, às

convicções políticas, não sei se nos outros
processos eleitorais havia, mas nesse eu não
vi, não consegui encontrar os debates de
idéias, a disputa de convicções políticas.

É claro que aquele que mais torceu,
deputado Peninha, pela eleição do Jandir
Bellini, não tenha dúvida, foi o deputado Lício
Silveira. Eu diria que ele torcia mais do que o
próprio Bellini. E vamos tê-lo de volta, agora
efetivado, nesta Casa, a partir do mês de
dezembro.

É uma situação bastante confusa, uma
mistura ideológica. Não é a supressão da
ideologia, é a inexistência de um projeto
claramente popular, voltado para buscar entender
e dar soluções para os principais problemas da
maioria do nosso povo. Esse debate não esteve
no processo eleitoral, porque prevaleceu a troca
de favores, prevaleceu o poder econômico. E
dessa forma o processo eleitoral como está
organizado no Brasil deixou-me ainda mais
convencido de que não vai contribuir para mudar a
realidade da maioria do nosso povo, que participa
em um dia de uma gincana, quase um torneio de
futebol, e fica os outros quatro anos correndo
atrás do prejuízo.

Então, estamos felizes. E vamos
repercutir no dia-a-dia agora o resultado das
eleições, que não elegeu tantos secretários
regionais assim. Daquela turma toda que saiu
de licença para a campanha, poucos
conquistaram mandatos, deputado Kennedy
Nunes. Parece que as SDRs funcionaram para
eleger deputado, porque para eleger prefeito
não foram tão exitosas assim. E certamente
vamos repercutir agora, nos próximos dias, o
recado das urnas, que não foi nada animador
para o governador, que, parece-me, está
silente. E v.exa., deputado Kennedy, é o
grande vitorioso, porque derrubou o candidato
do Luiz Henrique, o imbatível, de Joinville.

Quero cumprimentar o deputado
Piriquito, que foi outro dos que lograram êxito
nessa empreitada. Desejo a s.exa. muito
sucesso na sua gestão. E quero cumprimentar
também o deputado Clésio Salvaro, nosso
companheiro, que teve uma vitória
consagradora no município de Criciúma,
eleição da qual participamos e elegemos o
vice-prefeito.

Mas quero, assim como os colegas
que já me antecederam, também fazer um
balanço, iniciar um processo de reflexão, sobre
o resultado dessas eleições. Eu não tenho
dúvida, deputado Gelson Merísio, que o

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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O Sr. Deputado Kennedy Nunes -
V.Exa. me concede um aparte?

Mas não posso deixar de citar
aqueles que disputaram a eleição e estão aqui
cumprindo a sua obrigação, como é o caso do
amigo deputado Dado Cherem, a quem quero
prestar uma homenagem pelo belíssimo
trabalho que fez participando de um processo
democrático.

Quanto ao discurso do deputado
Kennedy Nunes de que já ganhou, devo dizer o
seguinte: sabem quem está disputando as
eleições em Joinville? O PT e o Democratas, que
nós vamos ajudar naquele município, não há
dúvida disso. E o seu partido lá já voou, não teve
nem condições de disputar o segundo turno, e
agora vem com esse discurso? É outra
enganação! Nós temos que falar aqui a verdade
porque quem perdeu não adianta agora vir aqui
falar.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Pois não!

O Sr. Deputado Kennedy Nunes -
Deputado, obrigado pelas palavras. Só gostaria de
fazer uma correção: não derrubei o candidato do
governador, mas tenho o prazer de dizer que
derrubei o governador! E sabe por que digo isso?
Porque o deputado Mauro Mariani chegou há
poucos dias em Joinville, onde o governador Luiz
Henrique da Silveira ia a todo o momento para a
televisão e dizia: “Você, que votou em mim, agora
vote no 15. Eu garanto”! Parecia até aquela frase
do programa de televisão Casseta & Planeta: “Eu
‘garantchu’. E na última pesquisa deu o candidato
do governador ou o próprio governador, porque na
última semana as placas diziam o seguinte: “Sou
Luiz Henrique, voto 15”.

Tenho certeza de que, como disse,
os vitoriosos são aqueles que participam de
uma eleição e saem dela podendo
cumprimentar as pessoas, olhando-as nos
olhos e dizendo-lhes que cumpriram a sua
missão de estar à disposição do povo para
servir a nossa comunidade.

O PMDB, que está disputando ainda
mais uma prefeitura, tinha 115 prefeituras e foi
para 111; o PP tinha 70 prefeituras e passou para
55. Será que o presidente do partido, deputado
Joares Ponticelli, não sabe fazer contas? Será que
ele não sabe pegar uma maquininha e somar? E
aí vem aqui fazer esses discursos como se tudo
fosse um mar de rosas! Então, é preciso que ele
saiba que no estado de Santa Catarina nós
fizemos 843 vereadores e o PP fez 529. Parece-
me que a maquininha dele não soma, ou ele,
como professor, desaprendeu?

O balanço político que o nosso
partido faz em Santa Catarina é que a eleição
não foi a deseja, a esperada, mas foi boa, pois
mantivemos o nosso número de prefeituras:
tínhamos 43 e agora temos 44. Quer dizer,
temos um dos maiores colégios eleitorais.
Aprendemos várias lições e, como disse no
início, a principal delas foi estar sempre focado
no ser humano, na questão social, na pessoa
muito mais do que em qualquer outro
argumento, seja obra ou outro grande projeto.
O que a nossa população quer é que seus
líderes estejam preocupados com a sua vida,
com a vida de cada um que no dia-a-dia tem as
suas dificuldades.

Então, a derrota não foi do Mauro
Mariani! O Mauro Mariani foi o grande
vencedor! Vir de Rio Negrinho para Joinville
sem conhecer a cidade e fazer todos esses
votos?! O Mauro Mariani é um vencedor! O
grande perdedor foi o governador!

Assim, é necessário que se resgate
aqui a verdade e que nós possamos jogar com
a verdade. No Brasil, o PMDB fez 1.194
prefeitos municipais, o PSDB 780, o PT 549 e
o partido de v.exa ficou lá embaixo,
desapareceu. Vejamos os vereadores do
Brasil: o PMDB fez 8.469 e o PP fez uma
diferença pequena, razoável.

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI -
Aliás, perdeu em Rio Negrinho também!

O Sr. Deputado Kennedy Nunes - O
grande perdedor foi o governador! E quando
saiu a pesquisa de 12%, ele disse que seria
mais fácil um boi voar do que o PMDB fazer
somente 12%. Pois, creia, o céu de Joinville
possui 53 mil bois voando, porque esses
foram os votos do nosso partido, o 11.

Por isso, em nome do nosso partido,
novamente quero prestar uma homenagem
àqueles que participaram da eleição, sendo
vitoriosos ou não, até porque cumpriram com a
sua missão, que é a de servir a nossa
democracia. E nós retomamos agora o nosso
trabalho nesta Casa sabendo que teremos um
final de ano turbulento com o Orçamento e
várias outras matérias para analisar,
procurando servir também a nossa gente, a
nossa comunidade.

Por isso é preciso fazer esse resgate e
eu não poderia deixar de fazê-lo desta tribuna.
Roubei aqui um pouquinho do tempo dos
deputados, como já falei, para poder resgatar a
verdade, porque esta Casa não pode ser
enganada, assim como a população de Santa
Catarina. A verdade tem que ser resgatada.

Muito obrigado!
O SR. DEPUTADO JOARES

PONTICELLI - Agradeço o aparte de v.exa.,
nobre deputado.

Por fim, como anunciei, quero
começar a colher as assinaturas agora para a
proposta de emenda constitucional que
pretendemos discutir nesta Casa para impedir
que a Segurança Pública de Santa Catarina...

Eu gostaria que a deputada Ada De
Luca assomasse a esta tribuna, porque ainda
possui 11 minutos e 25 segundos. E só vim
para resgatar a verdade aqui no Parlamento e
dizer aqui que nada que o deputado Joares
Ponticelli contou é verdadeiro, porque o seu
partido não está disputando nenhuma eleição
dessas que se apresenta.

Parabéns aos que disputaram a
eleição e sucesso àqueles que vão exercer, a
partir de janeiro, uma nova atividade.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

(SEM REVISÃO DO ORADOR) A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Muito obrigada, sr. deputado.A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana

Paula Lima) - Muito obrigada, nobre deputado.
Muito obrigado!

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

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Ainda dentro do horário reservado

aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao DEM.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Com a palavra a próxima oradora
inscrita, deputada Ada De Luca, dentro da
divisão de tempo do PMDB.

Com a palavra o sr. deputado
Manoel Mota, por até 16 minutos.Com a palavra o sr. deputado Gelson

Merísio, por até sete minutos. O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Sra. presidente, sras. deputadas e srs.
deputados, eu não falaria hoje desta tribuna,
isso estava decidido. O horário do nosso
partido seria dividido entre a deputada Ada De
Luca e o deputado Edison Andrino, mas tenho
que falar que essa toda essa alegria do
eminente deputado Joares Ponticelli parece-me
ser apenas para inglês ver ou para enganar a
população, como ele sempre fez.

A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA -
(Passa a ler.)O SR. DEPUTADO GELSON MERÍSIO -

Prezada deputada Ana Paula, que preside os
trabalhos, deputada Ada De Luca, srs. deputados
e público que nos acompanha pela TVAL, esse
momento pós-eleitoral é para nós, que exercemos
função pública com mandato ou sem mandato,
que vivemos a vida democrática que tem a sua
raiz na eleição, muito prodigioso, de reflexão e,
acima de tudo, de muita humildade.

“Sr. presidente, caros colegas
parlamentares, público que nos acompanha pela
Rádio Alesc Digital e pela TVAL, quero dar boas-
vindas a todos na retomada das atividades nesta
Casa Legislativa e desejar um ótimo trabalho nos
meses que nos restam neste ano.

É com muita satisfação que retorno
à Assembléia Legislativa depois de quatro
meses afastada para contribuir com o fortaleci-
mento do meu PMDB e para que o meu colega
de partido, Valdir Colbachini, pudesse dar sua
importante contribuição para este Parlamento.
Ao mesmo tempo em que parabenizo pela
atuação como deputado, quero cumprimentá-lo
pela campanha limpa e justa que fez em
Caçador.

As derrotas que com certeza todos
nós aqui tivemos - até porque duvido que um
parlamentar tenha vencido todas as eleições
nas quais apoiou os seus candidatos -
ensinam-nos muito mais do que as próprias
vitórias. Elas nos ensinam a entender o que o
povo pensa em cada momento, a ter
humildade na hora de avaliar os resultados e,
acima de tudo, a respeitar os adversários,
porque a democracia é feita de disputas que
têm que ser feitas no campo das idéias e dos
projetos, e jamais no campo pessoal.

Em primeiro lugar, está arrotando
peru, pois em Tubarão quem ganhou foi o
PSDB, que faz parte da coligação do
governador Luiz Henrique da Silveira.
Esqueceu também de Capivari de Baixo, do
ladinho dele, da derrota massacrante que
teve como presidente do PP estadual. Do
outro lado, em Jaguaruna, houve outra
vitória massacrante do PMDB, assim como
em Gravatal e em Braço do Norte, onde o
PMDB ganhou.

Aproveito este momento para
apresentar meus cumprimentos aos demais
colegas parlamentares que se candidataram a
prefeito nos seus municípios. Aos eleitos, meus
parabéns pela vitória! Aos que não chegaram lá,
deixo a minha solidariedade, apoio e o importante
no processo democrático é participar.

Então, o eminente deputado - e
parece que ele já sumiu, pois é seu costume
fazer os pronunciamentos e depois
desaparecer e por isso o apelidamos de cara-
toca -, parece que no comando do seu partido,
o PP, realmente vai deixar a desejar, porque
perto do seu município não teve condições de
botar candidatos nas prefeituras, perdeu em
toda a região. Então, eu acho que ele está
equivocado!

Por isso, em nome do nosso partido,
quero parabenizar os candidatos vitoriosos
desta Casa, especialmente o deputado Jandir
Bellini, que nos propicia também o retorno a
esta Casa do deputado Lício Silveira, uma
pessoa muito querida por todos e que vai
engrandecer o Parlamento, e o deputado
Edson Piriquito, que se sagrou vitorioso em
Balneário Camboriú.

Não posso deixar de ressaltar a
vitória de um colega em especial: meu amigo
Edson Dias (Piriquito) que, com muita garra e
com o apoio dos peemedebistas, foi escolhido
pelo povo como futuro prefeito de Balneário
Camboriú. Parabéns, Piriquito!
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Cumprimentando v.exa. deputado
Edson Dias (Piriquito), quero estender um forte
abraço aos vereadores eleitos pelo PMDB e
também aos mais de 100 prefeitos eleitos
pelo meu partido e, em especial, aos eleitos
da nossa região sul.

O Sr. Deputado Edson Dias
(Piriquito) - Deputado Edison Andrino, agradeço
a oportunidade de poder me manifestar
perante todos os deputados e deputadas.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Sra. presidente, srs. deputados, sras.
deputadas, ouvintes da Rádio Digital Alesc e
telespectadores da TVAL, eu quero fazer um
registro de falecimento, no último dia 4, de um
companheiro de muitos anos de caminhada,
sindicalista da Central Única dos
Trabalhadores e advogado trabalhista na
cidade de Jaraguá do Sul, que sofreu um
ataque cardíaco fulminante em pleno processo
das eleições.

É uma satisfação retornar a esta Casa
depois da batalha, da missão que fomos
desenvolver lá em Balneário Camboriú. Saímos
daqui numa missão, deputada Ana Paula Lima,
fomos enfrentar uma luta iniciada há muitos anos
e, com muita dedicação, perseverança, respeito e
equilíbrio demonstramos como se faz uma
campanha de forma ordeira e organizada. E a
comunidade de Balneário Camboriú concedeu-nos
o direito de agora estar como prefeito eleito da
cidade onde tivemos o prazer de nascer.

Quero citar também Gentil Luz, eleito
em Içara; Hélio, de Lauro Müller; Ronaldo
Calessi, de Turvo; Valdir Dacorégio, de Grão
Pará; Luiz Nestor, de Garopaba; Tonho, de
Pedras Grandes; Inimar, de Jaguaruna; Nando,
de Paulo Lopes. Na nossa Florianópolis haverá
o segundo turno com o Dário. Agora teremos
um novo embate. Cito também Gilberto
Dorigon, de Angelina; Adilson, de Urubici; Hélio
Wendt, eleito em Itaiópolis; João Rossi, de
Treviso; Valcir Daros, de Praia Grande; Alemão,
de Passo de Torres; Geci, de Santa Rosa; João
Bonamigo, de Balneário Gaivota; Ênio, de
Morro Grande; Brunel, de Capivari de Baixo e
Rudinei, de Gravatal. Graças ao trabalho
realizado com coragem, força, determinação e
com objetivo, eles conseguiram.

Em nome do PT e de todos os seus
companheiros, inclusive da nossa bancada,
registramos o falecimento desse companheiro
que lutou em defesa dos trabalhadores
catarinenses e sempre teve grandes propostas
e idéias, como também realizou um
extraordinário trabalho na construção de um
novo projeto para o estado de Santa Catarina.

Chego aqui com muita alegria - e não
estou fazendo aqui a minha despedida, porque
por aqui ainda quero permanecer até o final do
ano - para dizer que este momento vai ficar
registrado na minha vida para todo o sempre.
É um momento em que conseguimos romper
os grilhões de uma dinastia e começar uma
nova história naquela bela e amada cidade.

Então, deixamos nossos senti-
mentos à família por esse momento tão difícil.

Por outro lado, quero aqui também,
como coordenador estadual do grupo de
trabalho eleitoral do PT, registrar esse grande
momento que a democracia nos proporcionou,
que é o das eleições municipais, onde o nosso
partido participou ativamente do processo.

Mas também temos que fazer justiça
e dirigir os nossos parabéns, o nosso abraço e
a nossa congratulação aos que não
alcançaram êxito, mas fizeram uma coisa
importantíssima: participaram. Quero me dirigir
ao Pedro Rousseng, de Imaruí; ao dr. Marcos,
de Orleans; ao Jonnhy, de Urussanga; ao
Alemão, de Siderópolis; ao Toninho, de
Meleiro; ao Acélio, de Criciúma; ao Cláudio, de
Morro da Fumaça; ao Osni, de Imbituba; e ao
Nelson, de Cocal do Sul. Mesmo sem os votos
necessários, eles fizeram um excelente
trabalho em seus municípios e muito
contribuíram para o crescimento do nosso
partido.

Então, fica aqui o meu agradecimento
ao vice; aos meus amigos que me
acompanharam; ao Fabiano, meu grande amigo
que também esteve conosco; ao Luciano; à minha
esposa, Sabrina; ao Jucão, que foi um grande
parceiro. Enfim, agradeço a todos que
participaram da minha campanha e fizeram com
que pudesse viver esse momento de felicidade,
agora na condição de deputado estadual, mas,
especialmente, de prefeito eleito da cidade
maravilhosa chamada Balneário Camboriú.

Com certeza o Partido dos
Trabalhadores colheu uma grande vitória
político-eleitoral em nível de país, crescendo e
elegendo 547 prefeitos, tendo um crescimento
de 33% em relação ao total de eleitos em
2004. O PT pulou da sexta para a quarta
posição no ranking das prefeituras, com
chance de após o segundo turno chegar ao
terceiro lugar em nível nacional. Partidos
grandes como o DEM, o PSDB, o PPS foram os
que mais encolheram e perderam, enquanto
que o Partido dos Trabalhadores cresceu.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO -
Sr. presidente, eu queria trazer um assunto
que não poderia deixar passar na tarde de
hoje, que foi exatamente a surpresa causada
pelo Besc incorporado pelo Banco do Brasil,
sendo surpreendidos quase 14 mil correntistas
na madrugada do dia 30 de setembro. O banco
simplesmente colheu dos investidores do Besc
mais de 6% das aplicações que os clientes
catarinenses depositavam.

Encerramos esta etapa com muita
luta e tenho certeza de que conquistamos
novos espaços e agregamos militantes ao
nosso querido e histórico PMDB. E com isso
certamente outras vitórias virão. Dessa forma,
coloco-me à disposição para ajudar no que for
possível e contribuir com muito trabalho para
as novas administrações municipais.

Entre os 79 maiores colégios
eleitorais do país, capitais e municípios, com
mais de 200 mil eleitores, o PT foi o partido
com melhor desempenho nas eleições de
domingo e elegeu 13 prefeitos no primeiro
turno e disputa o segundo turno em outras 15
cidades.

Deputado Manoel Mota, para v.exa.
ter idéia do que ocorreu, o banco passou por
uma série de dificuldades, mas ele era o
símbolo de Santa Catarina, porque mesmo
diante de todas essas dificuldades, o
catarinense nunca deixou de confiar no Besc.

Para finalizar, quero engrandecer e
parabenizar as mulheres que aceitaram repre-
sentar seus partidos, que se candidataram e
participaram ativamente deste processo
político. Mulheres, valeu mesmo! Parabéns
para as Gecis, Regianes, Elianes, Marlis,
Adelianas, Marias! Vocês foram fundamentais
para a consolidação da mulher na vida pública
e política dos municípios e do estado.”

Foi, com certeza, uma vitória ex-
traordinária em nível de Brasil, deputado Pedro
Uczai, de grande desempenho, repercutindo
positivamente nas ações do nosso governo, o
governo do Partido dos Trabalhadores. Isso se
deve também a esse crescimento do partido. E
aqui em Santa Catarina não foi diferente: nós
elegemos 34 prefeitos. Pulamos de 24 para
34 prefeitos e estamos no segundo turno
disputando em Joinville um crescimento e a
possibilidade real de ganhar as eleições na
maior cidade e no maior colégio eleitoral do
estado, crescendo com isso 45% da eleição
passada para esta eleição.

Na realidade, srs. deputados, houve
um jogo do Banco do Brasil que não
entendemos muito. Eu não sou do ramo finan-
ceiro, mas os clientes, os investidores do
banco foram pegos de surpresa.

Muito obrigada! Nesse sentido, srs. deputados,
como não tenho muito tempo para falar a
respeito desse episódio, estou encaminhando
à mesa um requerimento assinado pelos
deputados Renato Hinnig e Elizeu Mattos,
solicitando uma audiência pública na comissão
de Economia, para que o presidente do Besc e
o superintendente do Banco do Brasil dêem os
devidos esclarecimentos a essas pessoas que
historicamente confiaram no banco e que
foram surpreendidas por uma manobra de que
houve um erro de avaliação na hora da
transição dos bancos. Porque não são os
clientes que têm que pagar o preço pelos erros
cometidos pelos técnicos dos dois bancos.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana

Paula Lima) - Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao PMDB. Na região oeste o Partido dos

Trabalhadores dobrou sua participação.
Tivemos um crescimento importante em todo o
oeste, destacando as maiores e mais
importantes cidades do extremo oeste, como
Dionísio Cerqueira, São Miguel D’Oeste e
Itapiranga. Tivemos uma participação em
Maravilha do vice-prefeito, onde também
ganhamos as eleições; no município de
Pinhalzinho, uma cidade importante da região,
bem como em Concórdia, e em São Lourenço
do Oeste chegamos pertinho, pois quase
ganhamos a eleição lá também.

Com a palavra o deputado Edison
Andrino, por até cinco minutos.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO -
Sra. presidente, sras. deputadas e srs.
deputados, o assunto hoje é eleição e não
poderia ser diferente. Mas vou me permitir
fazer uma avaliação da eleição, mais
precisamente da região da Grande
Florianópolis, no dia de amanhã.

Quero aproveitar a oportunidade para
cumprimentar todos os deputados que
participaram do pleito, os presidentes de
partido, o nosso eleito deputado Edson Dias
(Piriquito), em Balneário Camboriú, e o vice que
se encontra presente aqui, pela brilhante
conquista que teve naquele município. Foi uma
vitória trabalhada e batalhada há muitos anos,
não só durante o processo eleitoral.

Por isso estou solicitando essa
audiência pública na Assembléia Legislativa.

Os deputados Manoel Mota e
Professor Grando gostariam de assinar o
requerimento.

Em outras cidades importantes de
Santa Catarina em que disputamos também
queremos destacar a importância da partici-
pação nas eleições do companheiro Décio
Góes em Criciúma, que é um grande
batalhador e deputado desta Casa. E em
especial, aqui em Florianópolis, tivemos
também a participação do companheiro Nildão,
que estava aqui há pouco tempo, mas que
desempenhou um grande papel.

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

Paula Lima) - Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao PT.

O Sr. Deputado Edson Dias
(Piriquito) - V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO -
Pois não!

Com a palavra o sr. deputado Dirceu
Dresch, por até nove minutos.
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Das 76 maiores cidades do estado,
o PT venceu em dez cidades e conquistou
ainda 25 vice-prefeitos e 234 vereadores. Um
crescimento extraordinário, com um importante
número de vereadores. Assim sendo, em 2009
o PT passará a ter representantes eleitos em
145 municípios do estado.

Eu uso deste momento para
agradecer ao grande amigo e deputado
Adherbal Deba Cabral, por ter representado a
nossa região durante esses quatro meses em
que me licenciei. Digo a v.exa. que me senti
muito bem representado, pois fez um grande
trabalho, além de ser um grande amigo e
parceiro.

Requerimento de autoria do
deputado Renato Hinnig, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao presidente da
empresa Irmãos Fischer, cumprimentando-o
pela conquista do certificado de qualidade ISO
9001.

A Presidência defere de plano.
Então, o Partido dos Trabalhadores

cumpriu um papel importante com a sua
participação no processo eleitoral. E mesmo
não sendo vitorioso em algumas cidades
importantes como Blumenau ou Criciúma, que
eu já citei aqui, Florianópolis, Jaraguá do Sul,
Curitibanos, nós entendemos que tivemos um
crescimento importante, uma votação, em ter-
mos de população, extraordinária e um grande
reconhecimento da população.

Requerimento de autoria do
deputado Marcos Vieira, que solicita o envio de
mensagem telegráfica aos prefeitos e aos
presidentes das Câmaras de Vereadores de
Flor do Sertão, Imbuia, Irani, Mafra, Jaborá,
Mirim Doce, Monte Carlo, Coronel Freitas,
Schroeder, Quilombo, Guaraciaba, Timbó,
Treze Tílias, Braço do Norte, Ponte Alta, Porto
Belo, Itaiópolis, Cerro Negro, Cocal do Sul,
Cunhataí, Ermo, Nova Itaberaba, Passo de
Torres, Porto União, Princesa, Romelândia,
Canoinhas, Capão Alto, Santa Terezinha, São
Bento do Sul, Sul Brasil, Tigrinhos, Timbé do
Sul, Bandeirantes, Braço do Trombudo e
Blumenau, cumprimentando-os pelo aniversário
dos respectivos municípios.

Quero aqui externar publicamente o
meu reconhecimento à sua pessoa, à sua
liderança, colocando-me inteiramente à sua
disposição, bem como de sua equipe.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Rogério Mendonça) - Passaremos à Ordem do
Dia.

Inicialmente, passaremos a ler a
Mensagem n. 729, do sr. Luiz Henrique da
Silveira, governador do estado de Santa
Catarina, a esta Casa.

O Sr. Deputado Pedro Uczai - V.Exa.
me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Concedo, com prazer, um aparte a v.exa.,
deputado Pedro Uczai, líder do nosso partido,
que tem acompanhado assiduamente o
processo eleitoral em nosso estado.

(Passa a ler.)
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR

PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES
DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Este deputado solicita subscrever
este requerimento.O Sr. Deputado Pedro Uczai -

Deputado Dirceu Dresch, neste horário dos
Partidos dos Trabalhadores nós temos que
reconhecer o avanço do nosso partido no
Brasil inteiro. O desempenho do governo do
presidente Lula certamente contribuiu para
essas vitórias e também os 28 anos
construídos no nosso partido com projetos em
defesa da maioria dos trabalhadores do
campo, da cidade e do povo mais excluído.

Em estrita observância às
determinações contidas nos artigos 40, inciso
IV, alínea “c”, e 70 da Constituição Estadual,
comunico a essa augusta Casa Legislativa que
devo ausentar-me do País, no período
compreendido entre os dias 08 e 12 de
outubro do corrente ano, com destino a
Portugal, para participar, como único
Governador de Estado brasileiro, do 13º
Meeting Internacional, que reunirá os mais
importantes empresários portugueses e
brasileiros, além de Ministros de Estado e
outras lideranças dos dois países.

(O autor aquiesce.)
A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Renato Hinnig, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao presidente da
comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara dos Deputados, pedindo
a aprovação do Projeto de Lei n. 5.743/2005.

A Presidência defere de plano.
Portanto, essa identidade do PT de

defesa do povo, de defesa dos trabalhadores e
dos agricultores e de defesa dos mais pobres
nos tem dado muitas vitórias políticas e
eleitorais.

Requerimento de autoria do
deputado José Natal, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao superintendente do
Banco do Brasil em Santa Catarina,
cumprimentando-o pela passagem dos 200
anos de fundação.

Durante esse evento, faremos
exposição sobre as potencialidades catari-
nenses a fim de atrair novos investimentos,
nacionais e estrangeiros, para o nosso Estado.

Em Santa Catarina estamos
comemorando, no Brasil estamos comemo-
rando, pois estamos crescendo a cada eleição
nesse processo democrático. Parabéns pelo
seu pronunciamento e estamos felizes em
comemorar esse crescimento do nosso
partido. Temos mais alguns desafios no país e
em Santa Catarina, como o da maior cidade do
estado, que é o segundo turno em Joinville,
com a disputa eleitoral do nosso grande colega
que foi deputado estadual aqui, hoje deputado
federal, e nosso candidato à eleição no
segundo turno, que é o deputado Carlito
Merss.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Herneus de Nadal, que solicita o
envio de mensagem telegráfica aos prefeitos e
presidentes das Câmaras de Vereadores de
Coronel Freitas e Quilombo, cumprimentando-
os pelo aniversário dos respectivos municípios.

Florianópolis, 07 de outubro de
2008

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado” [sic]
Esta Presidência comunica que

serão enviadas aos destinatários as
Indicações n.s: 0335/2008, de autoria do
deputado Adherbal Deba Cabral; 0336/2008,
de autoria do deputado Reno Caramori;
0337/2008, de autoria do deputado Renato
Hinnig; 0338/2008, de autoria do deputado
José Natal; 0339/2008, 0340/2008,
0341/2008, 0342/2008, de autoria do
deputado Rogério Mendonça; 0343/2008,
344/2008, 0345/2008, 0346/2008, de
autoria do deputado Sargento Amauri Soares;
0347/2008, 0348/2008, 0349/2008, de
autoria do deputado Renato Hinnig;
0350/2008, de autoria do deputado Sargento
Amauri Soares; 0351/2008, de autoria do
deputado Reno Caramori; 0352/2008,
0353/2008, 0354/2008, 0355/2008,
0356/2008, 0357/2008, 0358/2008
0359/2008, 0360/2008, 0361/2008,
0362/2008, 0363/2008, 0364/2008,
0365/2008, 0367/2008, 0368/2008,
0369/2008, 0370/2008, 0371/2008,
0372/2008, 0373/2008, 0374/3008,
0375/2008, 0376/2008, 0377/2008,
0378/2008 e 0379/2008, de autoria do
deputado Jean Kuhlmann e 0366/2008, de
autoria do deputado Adherbal Deba Cabral,
conforme determina o art. 206 do Regimento
Interno.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do

deputado Jean Kuhlmann, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao reitor da Univali,
cumprimentando-o pelo aniversário daquela
universidade.

Então, fechando esse pleito de
Joinville, com certeza consolidamos o processo
democrático em Santa Catarina com o PT
sendo certamente um dos partidos vitoriosos,
saindo, portanto, também vitorioso o nosso
povo.

A Presidência defere de plano.
Sobre a mesa, requerimento de

autoria do deputado Jandir Bellini, que solicita
o envio de mensagem telegráfica ao reitor da
Universidade do Vale do Itajaí, professores,
funcionários e alunos cumprimentando-os pela
passagem dos 44 anos de instalação do
ensino superior em Itajaí.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Deputado Pedro Uczai, queremos aqui terminar
essa participação de fato afirmando que o
Partido dos Trabalhadores, em número de
prefeituras e de vereadores eleitos, tem tido
um crescimento importante, sendo o partido
que mais cresceu em termos de número de
prefeituras em nosso estado. Isso é muito
importante para nós, pelos projetos que vi-
emos defendendo, pela idéia com que tra-
balhamos, pelo princípio com que tratamos a
política, as coisas públicas no nosso estado,
tendo o reconhecimento da nossa população.

A Presidência defere de plano.
Moção de autoria do deputado

Sargento Amauri Soares, a ser enviada ao
presidente do Fórum Parlamentar Catarinense
no Congresso Nacional, pedindo apoio à
aprovação do PLS 0058/2003.

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

encerramos sua discussão.
Em votação.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.O Sr. Deputado Edson Dias

(Piriquito) - Pela ordem, sr. presidente. Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Rogério Mendonça) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Edson Dias (Piriquito).

Moção de autoria do deputado
Rogério Mendonça, a ser enviada ao presi-
dente do Fórum Parlamentar de Santa Catarina
no Congresso Nacional, solicitando estudos
visando à gratuidade das passagens no
transporte coletivo aos acompanhantes das
pessoas portadoras de deficiência.

Requerimento de autoria do
deputado José Natal, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao prefeito e ao
secretário municipal de Obras de Florianópolis,
pedindo o calçamento da servidão Capitão
Vieira, localizada na Lagoa da Conceição.

O SR. DEPUTADO EDSON DIAS
(PIRIQUITO) - Sr. presidente, deputado Rogério
Mendonça, quero chamá-lo de presidente para
predestinar que irá ocupar esse cargo nesta
Casa maravilhosa. A Presidência defere de plano. Em discussão.
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(Pausa) Mas, srs. parlamentares, os
carrascos do Brasil chegaram ao poder
armados até os dentes, mas sem necessidade
na época, srs. parlamentares, de disparos, dos
chumbos, deputado Sargento Amauri Soares.
Eles chegaram armados, mas os chumbos eles
deixaram e economizaram para os anos
seguintes, para os anos de ditadura no Brasil
que teve uma vida longa, que perdurou por
tanto tempo quanto necessário para deixar a
nação debilitada e impotente para suas
transformações.

O Brasil tem que urgentemente fazer a
reforma política, principalmente pelo financia-
mento público de gastos das campanhas
eleitorais, para haver, sim, uma disputa legal, uma
disputa de igual para igual, em que o poder e a
ditadura do dinheiro não amedrontem as pessoas.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Finalizo, sr. presidente, com um

trecho de uma grande companheira, que
infelizmente o Brasil mandou para a Alemanha,
na época da ditadura militar, Olga Benário,
casada com o brasileiro Luiz Carlos Prestes,
que dizia o seguinte em sua última carta:

Moção de autoria do deputado
Sargento Amauri Soares, a ser enviada ao
diretor-presidente da Fatma, aos presidentes
da Associação Catarinense de Engenheiros
Florestais e do Conselho Regional de Biologia,
solicitando a ampliação do número de
engenheiros florestais e de biólogos no quadro
de pessoal da Fatma e lotados nas unidades
de conservação.

As seqüelas ainda estão vivas, ainda
que em menor intensidade, é claro, mas estão
vivas até os dias de hoje e não poderão jamais
ser esquecidas, porque temos que relembrar o
nosso passado e conhecer a história, porque
ela é o motor de combustão para a mudança.
A ditadura, srs. parlamentares, sras.
deputadas, público que nos acompanha pela
TVAL, em alguns lugares chega camuflada,
vem chegando de uma forma muito soberba. A
ditadura a que me refiro é a ditadura da mídia,
a ditadura da calúnia, da difamação, do medo
e da coerção.

(Passa a ler.)
“Eu lutei, sim. Lutei pelo justo, lutei

pelo bom e lutei pelo melhor do mundo. E irei
continuar lutando.”

Em discussão. Srs. parlamentares, a luta é uma
palavra forte, que abala os fracos, mas que
enaltece os fortes. E estamos nesta Casa para
sempre, em nome da população do estado de
Santa Catarina e das cidades que representamos,
sermos porta-vozes no sentido de melhorarmos as
condições de vida das pessoas. Não nos
podemos calar enquanto houver injustiças neste
estado, principalmente com as mulheres e
crianças que ainda estão muito sofridas.

(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Não há mais matéria na pauta da

Ordem do Dia. Mas, srs. parlamentares, nós
estaremos atentos a tudo isso e estaremos
combatendo novamente a ditadura, assim
como os nossos antecessores também
combateram. Essa forma de ditadura que está
chegando por aí é que nós temos que verificar.

Passaremos à Explicação Pessoal. É dessa forma, sr. presidente, srs.
deputados e sras. deputadas, que finalizo o meu
discurso, dando parabéns para os novos
governantes dos 293 municípios do estado de
Santa Catarina e também para os vereadores e
vereadoras que têm o compromisso de legislar
para o nosso povo.

A primeira oradora inscrita é a sra.
deputada Ana Paula Lima, a quem concedo a
palavra por até dez minutos.

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -
Obrigada, sr. deputado Rogério Mendonça, que
preside esta sessão, srs. deputados, sra.
deputada, público que nos acompanha pela
TVAL, pela Rádio Digital e também com sua
presença no Parlamento catarinense.

Eu quero deixar aqui sras. deputadas
e srs. deputados, o nosso registro e o nosso
mais sincero agradecimento a todas e a todos
que contribuíram com as campanhas eleitorais,
mais especificamente com a campanha na
cidade de Blumenau, agradecer a nossa chapa
de vereadoras e vereadores, as cidadãs e cida-
dãos que de forma gratuita e espontânea
autorizaram a colocação de placas em suas
residências, que depositaram o seu voto de
confiança libertos, livres, num projeto
democrático e popular para a nossa cidade.

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

Mendonça) - Inscrito para falar em Explicação Pessoal
o deputado Jandir Bellini, que solicita prioridade para
fazer uso da palavra na sessão plenária do dia de
hoje. O Regimento Interno prevê essa situação.
Portanto, acatando esse pedido, damos a palavra por
até dez minutos ao sr. deputado Jandir Bellini.

Sr. presidente, gostaria de registrar
o falecimento do sr. Izaias Marcos, mais
conhecido como o sr. Izaias, funcionário do
nosso gabinete que tinha paixão pela política.
O sr. Izaias faleceu no último dia 30 de
setembro, e deixa esposa, filhos e netos.

Ele iniciou sua trajetória como cabo
eleitoral do saudoso deputado Aldo Pereira de
Andrade, também da região de Blumenau, e no
início dos anos 90 veio para o Partido dos
Trabalhadores contribuir ativamente nas
campanhas eleitorais. Aprendemos muito,
muito mesmo com o sr. Izaias, com a sua
família, com os seus filhos.

O SR. DEPUTADO JANDIR BELLINI - Sr.
presidente, sras. deputadas, srs. deputados,
catarinenses que nos assistem através da TVAL, é um
momento muito importante voltar a esta Casa, depois
de um recesso parlamentar que a Casa nos pro-
porcionou, através de um trabalho antecipado antes
do período eleitoral. Retorno agora e quero fazer um
pequeno relato da nossa participação no processo
político deste ano, principalmente com relação.

Como diz o presidente Lula, são com
as derrotas que mais aprendemos. As derrotas
só nos fortalecem e nos apontam os caminhos
a seguir, mas o que me entristece, srs.
parlamentares e público que nos está
acompanhando, principalmente nas cidades de
Blumenau e de Itajaí onde sofremos muito,
quem ganhou a eleição nesses dois municípios
foi a mídia. O Diarinho do Litoral foi quem
ganhou a eleição. O que nos machuca como
seres humanos são as calúnias, as mentiras e
a forma maldosa de fazer política dos nossos
adversários.

Aqui fica a homenagem não só desta
deputada, mas de todos os funcionários do
gabinete e também das pessoas que residem
na cidade de Blumenau.

às eleições realizadas no nosso
querido município de Itajaí.

Quando procurado pelos meus
correligionários e pela população, por grande parte
dos itajaienses, para que eu colocasse mais uma
vez o meu nome a concorrer à candidatura de
prefeito municipal de Itajaí, senti uma responsabi-
lidade enorme com a minha gente. Com carinho,
com respeito, com a hospitalidade que sempre
recebi do povo itajaiense, decidi aceitar esse
desafio, principalmente porque o meu
compromisso maior era com o povo itajaiense.

Srs. parlamentares, quero também
refletir, e há momentos em que temos que
refletir, sobre o processo eleitoral. Nós
lutamos muitos anos, srs. parlamentares, pela
democracia em nosso país, pelo direito de
escolher os nossos representantes, pelo
direito do voto feminino, pelo direito à
liberdade, direito da livre expressão, direito de
votar e ser votado.

Eu quero dar parabéns a todos os
prefeitos, a todas as prefeitas, a todos os
vereadores, a todas as vereadoras e a todos
os candidatos e candidatas que participaram
desse processo. Temos que festejar a cada
ano o processo democrático, a democracia, a
liberdade e quem, com coragem, colocou o seu
nome à disposição para participar dessa
campanha eleitoral.

Muitos, mas muitos mesmo, foram
às ruas clamar por esses direitos, muitos
morreram, muitos desapareceram, muitos
foram torturados para garantir os nossos
direitos de hoje.

O nível da campanha não foi aquele que
gostaríamos, não foi aquele em que buscávamos
trazer propostas à população, para que dentro de um
processo democrático cada itajaiense pudesse votar e
escolher o seu futuro prefeito de acordo com a sua
consciência, de acordo com aquilo que no seu
entendimento era o melhor para Itajaí.

Os desafios, srs. parlamentares, são
imensos, e a população necessita de uma
administração comprometida com o bem-estar
da nossa comunidade.A sétima Constituição republicana, a

de 1988, foi promulgada pelo saudoso
deputado Ulysses Guimarães, um defensor da
democracia contra a ditadura militar e contra
os ditadores. Com ela se instalou a
democracia no país, para chegarmos a este
estado de direito.

Quero dizer também sras. deputadas
e srs. deputados, que nós tínhamos que nos
utilizar do estado de direito, do estado da
democracia, da tutela do Poder Judiciário para
reparar os danos causados a algumas
pessoas. Iremos continuar lutando,
trabalhando bastante, iremos falar muito, falar
muito porque somos porta-voz da nossa
população.

Infelizmente as acusações começaram a
acontecer, talvez por quem tinha candidato que não
podia em hipótese alguma perder as eleições,
deputado Nilson Gonçalves. Não passava nem pela
imaginação perder as eleições em Itajaí. Então, as
apelações, as acusações fizeram com que a direção
na campanha fosse outra que não é aquela que o
povo de Itajaí gostaria nem este deputado, agora
prefeito eleito, gostaria também. Mas soubemos ficar
no nosso lugar, sempre trazendo a verdade, sempre
trazendo aquilo que gostaríamos para o povo de Itajaí,
e o resultado não foi outro senão o da vitória a quem
está com a verdade.

O saldo da ditadura militar foi
enorme, o saldo de desaparecidos no nosso
país foi grandioso; o saldo das seqüelas, do
que os torturadores fizeram nos torturados, foi
imensurável; o saldo dos mortos foi grande.
Existe muita gente ainda chorando, mas
garantiram o direito à liberdade e à
democracia.

Iremos, sim, ouvir bastante. Iremos
lutar pela reforma política, srs. parlamentares,
sras. deputadas, srs. deputados e público que
nos acompanha pela TVAL e pela Rádio Alesc
Digital.
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No domingo, no dia das eleições,
deputado Nilson Gonçalves, eu saí pela manhã
passando pelos locais de votação e confesso
que fiquei muito assustado. Vi um mar
vermelho em Itajaí, e a nossa militância
parecia que estava até sumida. Pedi ao meu
motorista que me conduzisse à minha casa,
para que eu ficasse em casa aguardando o
resultado.

O SR. DEPUTADO JANDIR BELLINI -
Foram pessoas, como os seus parentes,
humildes, que me motivaram e que me deram
energia para que eu enfrentasse essa
caminhada. O carinho que recebemos nas ruas
era muito gratificante.

O Sr. Deputado Jandir Bellini -
Obrigado, deputado Jean Kuhlmann. Pedi esse
aparte para agradecer as suas palavras, as
palavras do deputado Dado Cherem e convocá-
los para que nos represente nesta Casa,
juntamente com o deputado Lício Mauro da
Silveira, que vai assumir na minha ausência.O Sr. Deputado Jean Kuhlmann -

V.Exa. nos concede um aparte? Quero aproveitar também para dizer
ao povo de Santa Catarina que estaremos
sempre à disposição. E aqueles que votaram
no deputado Jandir Bellini, com certeza,
saberão que terão em Itajaí uma pessoa amiga
que quer o melhor para todos nós.

O SR. DEPUTADO JANDIR BELLINI -
Pois não!Em torno de 11h ou meio-dia resolvi

novamente dar uma circulada pela cidade e
senti que aquele vermelho era o vermelho da
vergonha, das falcatruas, das acusações, dos
meios ilegais, que foram usados na noite
anterior, na noite de sexta-feira, com a
distribuição de camisetas, que foram
apreendidas pela Justiça Eleitoral, pela Polícia
Federal.

O Sr. Deputado Jean Kuhlmann -
Desejo cumprimentá-lo pelo resultado da
eleição e dizer que v.exa. foi um guerreiro.

Contra tudo e contra todos v.exa.
teve a oportunidade de mostrar para nós e
para a sociedade catarinense que ainda vale a
pena fazer política de forma séria, honesta,
falando de propostas. Enquanto alguns perdem
e culpam os outros, v.exa. ganha pelo seu
mérito e trabalho. Meus parabéns!

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -
Agora sim, deputado Jandir Bellini, quero dizer
que em Itajaí existe um porto seguro para
todos os catarinenses.

Quero parabenizá-lo e parabenizar
também os candidatos a vereador, a nossa vice-
prefeita Dalva, parabenizar todos que disputaram
a eleição. E como deputado do Democratas, o
único deputado estadual de todo o vale do Itajaí,
do nosso partido, quero agora, de uma forma
muito especial, cumprimentar todos os candidatos
do Democratas que disputaram essa eleição,
aqueles que se elegeram, aqueles que não se
elegeram.

Então, senti que aquele povo que eu
achava que havia me traído na verdade estava
fazendo uma grande jogada de inteligência.
Aceitou esse convite à ilegalidade, mas na
hora de votar votou com a sua consciência
tranqüila naquilo que era melhor para Itajaí.

O SR. DEPUTADO JANDIR BELLINI -
Muito obrigado!

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Dado Cherem - Pela

ordem, sr. presidente.Portanto, quero aqui de público,
através da TVAL e desta Casa, transmitir o
meu agradecimento ao povo de Itajaí, que
junto conosco enfrentou tudo quanto era
poder. Era o governo do estado não saindo de
Itajaí, pedindo voto para o prefeito atual, era o
governo federal a todo instante na mídia, eram
ministros, diretores de empresas estatais,
como a Petrobras, o chefe da Casa Civil, enfim,
era um verdadeiro desfile de autoridades do
nosso estado e da União em Itajaí, a todo o
momento, alegando ao povo de Itajaí que se
não fosse o meu adversário eleito prefeito de
Itajaí este município não receberia recursos do
governo federal e do governo estadual, que
Itajaí precisava reeleger o atual prefeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Dado Cherem. Eu considero, srs. deputados, que

todo cidadão que independentementedo
resultado das eleições coloca o seu nome à
disposição do povo numa eleição merece um
elogio, porque não é qualquer pessoa que tem
a coragem de colocar o seu nome à disposição
numa eleição. Quem coloca o seu nome já está
colaborando para um processo democrático
salutar, já está colaborando para que o povo
possa optar e ter o direito de escolha, porque
a pior coisa é quando o povo não tem nem o
direito de escolha. E quando o povo tem esse
direito, ele tem que exercer, porque isso é
salutar para a sua cidade. E não só durante a
eleição, tem que exercer também depois,
cobrando do eleito, independentementese ele
votou ou não na pessoa, se ele elegeu ou não
o seu candidato, mas ele tem que cobrar de
quem está eleito, porque este vai ter que
governar para todos os cidadãos do seu
município.

O SR. DEPUTADO DADO CHEREM -
Sr. deputado Jandir Bellini, gostaria de
manifestar a minha alegria com a sua eleição
na cidade de Itajaí. Sabemos também do
carinho e do amor que v.exa. tem por aquela
cidade. E, acima de tudo, continuando
deputado aqui na Assembléia Legislativa,
coloco-me à disposição do município de Itajaí
para poder representá-los. Já que tivemos a
sua eleição e a do deputado Edson Dias
(Piriquito), ficaremos como único representante
daquela região.

O povo de Itajaí é inteligente, o povo
de Itajaí é um povo de uma visão que não
imaginamos e sabia que nem o governo federal
nem o governo estadual governam para
amigos. O governo federal e o estadual têm
compromisso com a população, compromisso
com Itajaí, que tem um potencial econômico,
com Itajaí, que tem um potencial político, que
tem compromisso com a sociedade num todo.
E o resultado felizmente foi o que todos
aguardávamos e que as pesquisas durante
esse tempo todo apresentou.

Aproveito também a oportunidade
para parabenizar o deputado Edson Dias
(Piriquito) pela sua eleição em Balneário
Camboriú.

Tenho certeza de que fizemos o bom
combate e desde já deixo um abraço a v.exa. e
à Dalva por essa brilhante eleição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Com a palavra o sr.
deputado Jean Kuhlmann, por até dez minutos.

Com relação ao Democratas, quero
aqui, de uma forma muito carinhosa, dar um
abraço àquelas pessoas que disputaram as
eleições, nos prefeitos que se elegeram no
vale do Itajaí, no meu amigo Moacir Polidoro,
que se elegeu prefeito de Ascurra, no sr. Duílio
Gehrke, prefeito de Ibirama. Em Jaraguá do
Sul, a nossa amiga Cecília Konell também se
elegeu de forma muito bela, assim como a
Martina, em Lontras. Realmente, as mulheres
estão mostrando o seu papel, o seu trabalho.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -
Sr. presidente, convido v.exa. e todos os
parlamentares que se encontram na Casa e a
sociedade catarinense para que prestigiem a
Oktoberfest, a primeira das festas de outubro,
que com certeza dessa vez, com muita alegria,
vai animar Santa Catarina. E o povo de
Blumenau, de braços abertos, tem vontade de
receber os brasileiros nessa festa.

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

O SR. DEPUTADO JANDIR BELLINI -
Pois não!

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Nobre deputado Jandir Bellini, prefeito eleito,
acho que temos duas formas de nos
manifestar aqui. Primeiro, quero cumprimentá-
lo pela bela vitória que conseguiu em Itajaí.
Segundo, lamento que perdemos aqui um
grande deputado, pois certamente v.exa. vai
fazer falta a partir do ano que vem.

Desejo cumprimentar os deputados
estaduais que concorreram nessa eleição,
independentementede resultado, pois tiveram
a oportunidade de colaborar com a
democracia, dando oportunidade para que
cada cidadão escolhesse quem vai governar a
sua cidade.

Em Rio do Campo, o prefeito Duda
foi reeleito, depois de um grande trabalho. E
quero parabenizá-lo, porque contra tudo e
contra todos, evitando entrar numa briga, que
não era uma briga salutar, que era uma briga
muitas vezes desleal, ele mostrou o seu
potencial e reelegeu-se prefeito, mostrando
que na política temos que mostrar seriedade, o
que se faz de bom para ganhar uma eleição e
não ficar falando mal dos outros.

Tenho parentes em Itajaí que moram
num bairro bem humilde. E o amor que esse
pessoal tem por v.exa. é impressionante.
Inclusive, tive a oportunidade de estar lá nessa
época de campanha e vi a ânsia de elegerem
v.exa. prefeito. Isso me deixou impressionado.
Até comentavam que todos estavam
trabalhando para v.exa. e diziam que não
queriam nada além do sr. Jandir de volta.

A grande vantagem do processo
democrático é dar direito para que o cidadão,
para que cada pessoa possa decidir. O voto,
seja do pobre, do rico, do branco, do negro, da
mulher, do homem, do jovem, do idoso, tem o
mesmo valor, para todos é igual. Por isso, é
importante a festa da democracia; por isso, é
importante a participação de cada um. E quero
aqui, na pessoa do deputado Jandir Bellini, que
fez uma campanha limpa, séria, honesta,
íntegra, mostrando que é assim que se ganha
uma eleição, cumprimentar todos os
candidatos de Santa Catarina.

O prefeito Milton Hobus, de Rio do
Sul, foi eleito com 80% dos votos da cidade.
Deu um banho. O seu concorrente chegou a
renunciar um dia antes, porque teve medo de
disputar a eleição, usando artifícios e
artimanhas, mas o prefeito Milton Hobus foi lá
e mostrou, deu exemplo e ganhou as eleições,
com cerca de 80% dos votos.

Cumprimento v.exa., que já foi
prefeito, que plantou a semente lá. Eles agora
estão retribuindo com votos e pedindo a sua
volta. Isso é muito bonito. É a maneira mais
bonita de exteriorizar o senso democrático nas
pessoas. É o nosso país que está
amadurecendo. As pessoas estão tendo
consciência da responsabilidade do seu voto, e
assim fizeram em Itajaí. Parabéns! Só tenho a
lamentar que v.exa. vai embora.

No município de Salete, o meu amigo
Juares de Andrade venceu. Em Trombudo Central,
o sr. Sílvio Venture, com muita determinação, com
humildade e simplicidade, ganhou a eleição. E em
Vidal Ramos, o Nabor reafirmou o seu compro-
misso de ganhar essa eleição.

O Sr. Deputado Jandir Bellini - V.Exa.
me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -
Pois não!
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Agora, quero de uma forma muito
especial, não podia deixar de fazer isso nessa
tarde, cumprimentar os vice-prefeitos eleitos,
todos os prefeitos de Santa Catarina, o prefeito
João Paulo Kleinübing, de Blumenau, que
demonstrou acima de tudo, srs. deputados e
sociedade catarinense, muita habilidade, numa
composição de partidos políticos que queriam a
continuação de um governo de sucesso na cidade
de Blumenau, um governo realizador,
transparente, um governo democrático.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, sras.
deputadas, srs. deputados, telespectadores da
TVAL, ouvintes da Rádio Alesc Digital, público
que nos acompanha nesta sessão, gostaria de
registrar, que, infelizmente, enquanto
estávamos no calendário especial perdemos
mais um irmão de farda, morto no exercício da
sua profissão, em serviço, atendendo a uma
ocorrência policial militar. O soldado Marcelo
Kreusch foi alvejado por um tiro de revólver
calibre 38, na noite de sábado, 27 de
setembro, já quase meia-noite no Posto
Brügmann, na BR-282, e, por certo, todos os
deputados que transitam daqui para o oeste
catarinense conhecem e já pararam lá.

eleitoral foi o poder econômico e as pressões
e coerções. Sabemos que existiram exceções,
mas também pudemos ver o quanto a
população não é livre para escolher
efetivamente. Sabemos o quanto a população
vota influenciada por outras pressões, por
troca de favores, por troca de compromisso,
que na verdade não deveria ser favor, porque o
serviço público não exige pagamento ao
servidor público. Não fica devendo para o
servidor, nem para o vereador, nem para o
motorista de ambulância, para nenhum
servidor público a população fica devendo
obrigação, porque ele faz com obrigação de
fazer e recebe um salário por isso. Mas não foi
isso que vimos na eleição.

Com muita seriedade e honestidade,
em nenhum momento da campanha o prefeito
João Paulo precisou utilizar argumentos contra
o seu adversário ou falar mal desse ou
daquele. Durante toda a campanha para
prefeito, Kleinübing falou de propostas, do que
fez e do que quer fazer. Mostrou seriedade, e
a diferença de Blumenau de hoje de Blumenau
há quatro anos. Mostrou sua capacidade de
trabalho e a sua vontade de trabalhar para o
povo daquela cidade.

Havia um assalto em andamento
naquele posto de gasolina. A polícia foi
chamada e quando chegaram ao local as
guarnições foram recebidas a tiro. O soldado
Marcelo, um grande policial militar, não
percebeu a presença de mais um masculino
armado nas proximidades e foi alvejado. O tiro
transfixou a artéria femoral e ele faleceu a
caminho do hospital, ou já no hospital, alguns
minutos após o acontecimento.

Existe uma angústia bastante grande
nos servidores da Segurança, em especial os
praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
pela embromação em torno do pagamento da
parte que falta da Lei n. 254, uma revolta mesmo
porque se esperava o cumprimento do
compromisso do pagamento desta lei já nos
meses iniciais do ano passado.

Por isso, faço questão de parabe-
nizar o prefeito João Paulo Kleinübing. E
espero que ele possa, durante mais quatro
anos, continuar trabalhando de forma séria,
sincera e honesta, falando a verdade, como
ele mesmo dizia na campanha: muitas vezes é
preferível falar um não, mas dizer a verdade
para o povo. Isso que é importante.

A inflação galopou nos últimos
meses como todos nós sabemos, e o salário
dos praças, assim como o salário de todos os
servidores da Segurança Pública está
congelado há quase três anos. Nós fizemos
este cartaz, este pequeno lembrete para o
governo e as autoridades, porque já são quase
três anos, agora na sexta-feira, dia 10 de
outubro serão exatos três anos da última vez
que o governo do estado apresentou uma
proposta de incremento salarial para os
servidores da Segurança Pública. Três anos! É
a categoria que está a mais tempo sendo
enrolada pelo governo do estado, não é
possível que essa situação persista, não é
possível ficar assim daqui para o ano que vem.

Marcelo Kreusch era filho da
pequena cidade de Leoberto Leal, aqui da
Grande Florianópolis, lá na serra, cidade vi-
zinha de Imbuia, e houve comoção social por
conta deste acontecimento, já no domingo,
final da tarde, começo da noite e no
sepultamento no dia seguinte, na segunda-
feira. É uma cidade de cerca de quatro mil
habitantes, talvez nem tanto, e mais de duas
mil pessoas participaram do féretro que
acompanhou o corpo do soldado Marcelo até o
cemitério da cidade, carregado nos braços
pelos policiais militares e pelos familiares da
região. Um profissional muito competente, já
trabalhou no alto vale, muito conhecido
naquela região e também na região de Santo
Amaro da Imperatriz e de Palhoça.

Enquanto os outros candidatos
ficavam o tempo todo agredindo, mentindo,
falando e caluniando o prefeito João Paulo, ele
mostrou serenidade e em nenhum momento da
campanha falou do adversário, mas o tempo
todo falou das suas propostas, mostrando
para os catarinenses e para nós, deputados,
que ainda vale a pena fazer política de forma
séria, ser honesto, ser trabalhador, acordar
cedo, trabalhar até de madrugada e não se
preocupar com os outros. Tenho certeza de
que se cada um de nós, cada político de Santa
Catarina adotasse essa estratégia de se
preocupar com o seu trabalho e não com os
outros, Santa Catarina poderia ser muito
melhor.

A diretoria da Aprasc vai-se reunir
ainda esta semana, vamos organizar e
mobilizar a categoria e vamos desempenhar as
atividades necessárias para que possamos,
ainda neste ano de 2008, ter uma proposta
efetiva e concreta por parte do governo no que
tange à questão salarial dos servidores da
Segurança Pública.

Então, foi um acontecimento
lamentável e queremos aqui prestar a nossa
homenagem póstuma a este guerreiro, soldado
Marcelo, que morreu no exercício da sua
função profissional, no exercício profissional de
defesa da sociedade catarinense, na missão
de levar paz e civilidade a toda população do
estado de Santa Catarina.

Tem gente que diz que perdeu a
eleição por causa da imprensa, ou coloca a
culpa nesse ou naquele, esquecendo de olhar
para os seus erros, para o seu umbigo, porque
na hora em que o povo escolhe, ele é
soberano. As pessoas têm que admitir quando
perdem uma eleição por decisão do povo, mas
também temos que aceitar quando o
adversário ganha por decisão do povo. E a
decisão é soberana. A democracia é válida não
somente quando eu ganho, mas quando eu
ganho ou perco uma eleição, e neste caso a
democracia decidiu por mais de 63% dos votos
pela recondução do prefeito João Paulo
Kleinübing, que em nenhum momento se
preocupou em agredir, atacar ou difamar o
adversário. Sempre diferente dos outros, ficou
falando de propostas e de trabalho concreto.
Isso é o que queremos de um verdadeiro
político. E esse recado a sociedade
blumenauense deu para os políticos de
Blumenau: falem de trabalho, de propostas,
porque aí, com certeza, o povo vota e vai
cobrar.

A Lei n. 254 já está aprovada nesta
Casa desde 2003, era para ser paga até o
final de 2006, teve o compromisso reassumido
de ser paga logo que reiniciasse o governo,
com a proposta de colocar no papel para saber
como pagar e está completando mais três
anos sem nenhuma negociação. Em 10 de
outubro de 2005 foi a última vez que o governo
do estado apresentou uma proposta salarial
para o servidor da Segurança, que foi 20% de
incremento da Lei n. 254 e R$ 40,00 de
abono, parcelados em quatro vezes, outubro e
novembro de 2005, janeiro e fevereiro de
2006.

As funções de Policial Militar e
Bombeiro Militar são funções civilizatórias, que
encaram e enfrentam permanentemente todo
dia, a toda hora, a todo minuto, toda a
barbárie social existente na nossa sociedade.
Quando perdemos um irmão de farda, e tem
sido cada vez mais comum, é evidente que
sentimos muito, embora todos nós saibamos
que ao entrar na instituição, inclusive na
formatura fazemos o juramento, com risco da
própria vida devemos defender a sociedade.

Então, a nossa homenagem a esse
grande guerreiro e o desejo de que os
familiares possam ficar em paz para encontrar
a tranqüilidade necessária para prosseguir a
caminhada, para prosseguir a vida, assim
como os colegas de serviço mais próximos ali
da cidade de Santo Amaro da Imperatriz e de
Palhoça.

Então, estamos completando o
terceiro aniversário na próxima sexta-feira, da
última vez que o governo se predispôs a
colocar no papel, a escrever um decreto, um
projeto de lei para incrementar uma vírgula no
salário dos servidores da Segurança.

De tanto ouvir que o nosso é o
segundo melhor salário inicial, a Aprasc fez um
estudo em todo país com o salário do soldado
inicial, e Santa Catarina é o 21º pior salário
das polícias militares do Brasil. Isso é um
absurdo. Este estado, com certeza, é um dos
que possuem a melhor renda per capita do
Brasil e não pode estar entre os piores em
salário da Segurança Pública, senão não existe
jeito de continuar fazendo um bom serviço para
a população do estado de Santa Catarina. Os
praças voltarão às ruas e não seremos só nós
que passaremos um Natal amargo se essa
situação persistir até o ano que vem.

Esse é o papel do político de
verdade! Por isso, quero parabenizar o prefeito
João Paulo Kleinübing que, com muita
seriedade, competência, capacidade e ho-
nestidade, não se preocupou com os outros,
mas apenas com o seu trabalho e com o povo
de Blumenau.

Nessa semana de calendário
especial nós também pudemos visitar várias
cidades e conversar com muitos praças. E a
maioria dos nossos companheiros não estava
preocupada com o processo eleitoral, evidente,
porque só participou na condição de eleitor ou
na condição de servidor público de segurança,
com 100% trabalhando no dia da eleição para
garantir a tranqüilidade do processo, garantir o
direito de todos votarem e serem votados com
o mínimo constrangimento possível. Falamos
em mínimo porque conforme a minha avaliação
anterior, o que mais campeou neste processo

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

Rogério Mendonça) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Sargento Amauri
Soares, por até dez minutos. Muito obrigado!
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(SEM REVISÃO DO ORADOR) A Polícia Militar, não tendo conheci-
mento da presença de agentes da Polícia
Federal em Orleans, fez a abordagem e
descobriu que os quatro eram funcionários,
com nome e matrícula, do presídio de São
Pedro de Alcântara, agentes prisionais de lá.
Isso consta no boletim de ocorrência policial,
onde eles disseram que estavam em Orleans,
dispensados dos serviços do presídio - tenho
nome e matrícula de todos - a mando do
secretário de Segurança, dispensados de suas
funções. Portavam revólveres calibre 38, com a
logomarca do estado, pistolas 765, muita
munição, coletes à prova de bala, spray de
pimenta e cassetetes.

O Sr. Deputado Kennedy Nunes -
Deputado Joares Ponticelli, não foi diferente lá
em Joinville, não. Eu, na quinta-feira, no último
debate que aconteceu na RBS, saí da RBS e fui
direto para a delegacia de polícia. Eu saí de lá
às 2h porque também fui ameaçado de morte
dentro do estúdio da RBS por pessoa integrada
ao governo estadual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Marcos Vieira.

(Pausa)
Na ausência do deputado Marcos

Vieira, com a palavra o próximo orador inscrito,
deputado Joares Ponticelli, por até dez
minutos. Então, não foi somente lá pelo sul,

não, que houve essa baixaria por parte de
integrantes do governo do estado. Eu, Kennedy
Nunes, tenho o boletim de ocorrência
registrado sobre a ameaça de morte que eu
recebi dentro do estúdio da RBS de Joinville.
Isso é um fato que aconteceu lá.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sr. presidente, srs. deputados,
eu havia anunciado deputados Silvio Dreveck,
Reno Caramori e Kennedy Nunes durante a
campanha, aliás há algum tempo eu venho
denunciando assim como outros colegas de
bancada deste Parlamento, que existem
algumas funções públicas que não podem,
deputado Sargento Amauri Soares, no nosso
entendimento, ser exercidas por políticos.

Esses quatro agentes disseram aos
policiais militares que, por determinação da
secretaria, ficariam em Orleans até o dia cinco,
após concluído o processo eleitoral, e que
estavam ali para fazer a segurança do
candidato do PMDB e de sua esposa, que é
afilhado político do secretário de Segurança
Pública do estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Deputado Kennedy Nunes, são
vários registros e vamos alongar esse debate,
porque sabemos que os policiais estão
indignados. Eu ouvi vários depoimentos de
policiais que disseram: “Deputado, mude isso.
Acabe com isso, para que o comando seja
exercido por profissionais”.

Refiro-me, deputado Nilson
Gonçalves, e peço o apoio de v.exa., ao
comando da Secretaria de Segurança Pública
de Santa Catarina. E na PEC que estamos
apresentando queremos que o texto cons-
titucional catarinense contemple e restrinja o
comando da Segurança Pública a técnicos, a
profissionais de carreira que não tenham o
interesse direto no voto.

Um verdadeiro clima de terrorismo,
deputados Nilson Gonçalves e Sargento Amauri
Soares! Terrorismo é o termo que foi
implantado no município de Orleans e nesses
outros municípios que denunciei.

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

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Pois não!

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Eu estava ouvindo atentamente
o deputado Joares Ponticelli, depois ouvi
também o deputado Kennedy Nunes, e eu
entendo que uma coisa é um pouco diferente
da outra. O deputado Joares Ponticelli se
referia à questão da influência e
determinações de um secretário da Segurança
Pública político. O deputado Kennedy Nunes
falava sobre o submundo de determinados
funcionários de governo. É um pouco diferente.

Na PEC, deputado Nilson Gonçalves,
para a qual peço o apoio de v.exa., estamos
propondo que a função de secretário de estado
de Segurança Pública seja exercida por
delegados de carreira, por oficiais da Polícia
Militar, por membros do Ministério Público, ou
por membros da Magistratura, nesse caso na
inatividade porque no exercício da Magistratura
o magistrado não pode exercer uma outra fun-
ção.

O prefeito Valmir José Bratti e o
vice-prefeito Jacinto Redivo, que acabou
sendo eleito prefeito, e muitos militantes,
como os nossos cabos eleitorais, foram
aterrorizados. E, o que é pior, ao delegado
regional de Criciúma foram concedidas fé-
rias novamente, acho que pelo terceiro ou
quarto mês do ano. Eu nunca vi disso, ele
tirou férias em janeiro, como qualquer tra-
balhador, e agora tirou férias durante todo o
período de campanha e foi para o município
de Orleans, onde ele já exerceu o mandato
de vereador, praticar terrorismo.

Por que nós pretendemos promover
essa mudança, deputado José Natal? A
questão da segurança pública, o crescimento
da violência, é o item que mais preocupa a
família brasileira na atualidade.

Então, eu queria me ater ao caso do
deputado Joares Ponticelli e até sugeriria a
v.exa. que incluísse nessa PEC também os
delegados de polícia, porque nos municípios
acontece praticamente a mesma coisa. O que
acontece em nível de estado acontece da
mesma forma nos municípios, ou seja, usar o
poder de polícia para conseguir voto. É uma
coisa muito complicada, perniciosa para a
própria democracia, deputado Joares Ponticelli.
Então, inclua isso na PEC e tenho certeza de
que o pessoal vai aprovar.

Denunciei esse fato à imprensa
catarinense e disse que faria isso hoje no-
vamente. O prefeito de Jaguaruna, Marcos
Tibúrcio, foi ameaçado de morte - isso consta
dos boletins de ocorrência policial - e o
delegado responsável pela delegacia do
município de Jaguaruna, ao abordar o sujeito
que tinha disparado dois tiros contra o nosso
prefeito, contra os nossos militantes, disse -
isso está registrado no Diário do Sul - o
seguinte: “Eu não vejo nenhum problema em
uma pessoa brincar com uma arma de fogo,
desde que não machuque ninguém”. Essa foi a
declaração do delegado de polícia que, ao
invés de tomar providências, disse, deputado
Serafim Venzon, que não há problema brincar
com arma de fogo e dar tiros, desde que não
machuque ninguém.

Deputado Sargento Amauri Soares,
em Santa Catarina, v.exa. que é da área bem
sabe que os números são assustadores: do
crescimento da violência, da falta de
aparelhamento, da falta de estrutura, da falta
de motivação, da falta de cumprimento da Lei
Complementar n. 254, portanto de um salário
digno, decente, que os funcionários da
Segurança Pública esperam há mais de cinco
anos. E paralelo a tudo isso se constata o uso
da máquina da Segurança Pública para
promoção pessoal e político-partidária como
nunca se viu na história de Santa Catarina.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Sargento Amauri

Soares - Pela ordem, sr. presidente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Antônio Aguiar) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Sargento Amauri Soares.O cúmulo, o auge dessa utilização da

máquina, deputado Silvio Dreveck, se deu
agora, durante o período eleitoral mais uma
vez. Há dois anos, nós já havíamos
denunciado, mas nessa eleição municipal
nunca se demonstrou tanto o uso da máquina
como agora.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Não quero atrapalhar o bom
andamento dos trabalhos e permitir o
pronunciamento do deputado Peninha, mas
quero dizer que, como falei com o deputado
Joares Ponticelli, eu iria fazer uma enquete, e
estamos fazendo, com os companheiros,
porque achamos que é importante ser um
técnico da área, uma pessoa que compreenda
bem as relações, e que seja separada a
questão política da questão funcional na
segurança pública. E sobre isso há um acordo
dos nossos colegas, dos nossos
companheiros. Mas eles acham que pode ser
qualquer servidor da área da segurança
pública, que não haja restrição, e até citando a
expressão usada há pouco, não precisa
necessariamente ser um semideus para ser
secretário, basta entender de segurança, ter
boa-vontade de trabalhar e estar isento das
paixões políticas.

No município de Sangão o filho do
prefeito reeleito Antônio Mauro sofreu dois
atentados em três dias e os responsáveis
diziam que não viam problema algum nisso. Foi
um verdadeiro clima de terrorismo!Eu tenho registro, e nós vamos

começar a trazer semanalmente esses boletins
de ocorrência de uso da máquina da
Segurança Pública em favor dos candidatos do
secretário e do seu partido em todas as
regiões do estado.

Por isso conclamo o apoio de v.exas.
para que acabemos definitivamente com isso
em Santa Catarina não apenas neste governo
de plantão, deputado Nilson Gonçalves, mas
que fique proibido daqui para a eternidade a
nomeação de políticos para comandar a
secretaria da Segurança Pública, seja do
partido que for, porque não dá certo político
com interesse de voto cuidar da Segurança
Pública. Isso tem que ser função exercida por
técnico, por profissional que não tenha
interesse direto no voto, porque misturar
política ou politicalha como se fez com
Segurança Pública não dá certo, gera
insegurança e gera violência.

Mas o terrorismo que foi implantado
no sul do estado de Santa Catarina, v.exas.
não têm idéia! Em municípios como Capivari de
Baixo, Jaguaruna, Sangão, Içara, Jacinto
Machado e Orleans, para apenas citar alguns,
os casos são gritantes, deputado José Natal.
Para v.exas. terem uma idéia, no município de
Orleans, e amanhã irei trazer o boletim de
ocorrência, deputado Nilson Gonçalves, uma
semana antes da eleição, um Santana prata
foi abordado com quatro cidadãos dentro, pela
Polícia Militar, porque transeuntes denun-
ciaram que estes cidadãos se apresentavam
como agentes da Polícia Federal.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Kennedy Nunes -

V.Exa. me concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Deputado

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

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Pois não!
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO
MENDONÇA - Sr. presidente e srs. deputados,
eu quero falar sobre a eleição do PMDB em
Santa Catarina e também no alto vale, mas
não poderia deixar de fazer referência à
colocação do deputado Joares Ponticelli.

E eu quero fazer uma referência à
minha região, sobre as quatro secretarias
Regionais do alto vale que são compostas por
31 municípios. Na eleição passada, nos
mesmos 31 municípios, o PMDB tinha elegido
nove prefeitos e seis vice-prefeitos. Nesta
eleição o PMDB passou de nove prefeituras
para 12 prefeituras e cinco vice-prefeituras,
portanto, uma participação em 17 prefeituras
nessa região, sendo que nós elegemos o
prefeito no município de Taió, é verdade, numa
eleição apertada do seu Horst Gerhard
Purnhagen e o Ademar Dalfovo, em que
vencemos o atual prefeito por uma diferença
de 12 votos. Elegemos o vice-prefeito no
município de Rio do Sul, a capital do alto vale,
com uma votação histórica, em que o prefeito
Milton Hobus, juntamente com o Garibaldi
Antônio Ayroso, o Gariba, o nosso candidato a
vice-prefeito, fez mais de 80% dos votos
válidos. Vejam só o resultado dessas eleições!

Evidentemente que nós respeitamos
a vontade dos partidos, mas era uma confusão
desgraçada. Por exemplo, este deputado e o
deputado Jailson Lima, num determinado
momento, saímos de Agrolândia juntos
pedindo voto para o mesmo candidato. E eu
perguntei para o deputado Jailson Lima para
onde ele iria e ele me disse que iria para Rio
do Sul, mas ele iria pedir voto para um
candidato e eu para outro candidato.

Quero dizer que problemas nas
eleições existem em todos os municípios de
diferentes partidos. E se eu tivesse que fazer
algumas colocações, talvez eu tivesse também
algumas restrições a colocar. Como dizia Ulysses
Guimarães: “Eleição na terra é tempo de guerra”.

Então, em Agrolândia o mesmo discurso e
em outros municípios discursos separados.

Agora, em relação ao deputado Ronaldo
Benedet, eu posso dizer que ele está fazendo um
grande trabalho em termos de segurança pública em
Santa Catarina, é uma pessoa que age com rigidez, é
verdade, um secretário sério e honesto e todos nós
catarinenses temos que nos orgulhar do seu trabalho.

Estivemos no mesmo palanque com o
deputado Joares Ponticelli; estivemos com o
deputado José Natal em Rio do Oeste, em
Laurentino; estivemos com o deputado Jean
Kuhlmann em Rio do Sul e assim por diante. Uma
salada ideológica muito grande e acredito que nós
precisamos ter uma reforma política, porque
senão fica difícil.

Mas eu gostaria de, neste momento,
primeiramente parabenizar todas aquelas
pessoas que colocaram o nome à disposição
para concorrer a qualquer cargo eletivo nessas
últimas eleições, tanto para prefeito quanto
para vice-prefeito ou vereadores.

Eu cheguei, num determinado
município, com o número 25 no peito e lá eles
torciam pelo número 15. Quase apanhei porque o
nosso adversário naquele município era o 15 e eu
cheguei com o número 25, que era de outro
município.

Portanto, isso demonstrou o cresci-
mento do PMDB no Brasil. O PMDB, que ganhou já
em quatro capitais no primeiro turno e deverá
aumentar sensivelmente a sua participação em
todas as capitais brasileiras, haverá de aumentar
também a sua participação naqueles municípios
que terão segundo turno ou que poderiam ter
segundo turno em todo o Brasil.

Realmente precisa ter coragem para
colocar o seu nome à disposição, para ser
avaliado pela população e nem todos têm
coragem. A democracia se faz com partici-
pação e Santa Catarina, na verdade, viveu
novamente um belíssimo momento da
democracia brasileira.

Então, vejam que é uma situação
complicada, mas felizmente mesmo nessa
salada ideológica que todos os partidos
tiveram, não só o nosso, acredito que o PMDB
tenha sido o grande vitorioso.

Então, o Brasil tem no PMDB o seu
grande partido. E lá no alto vale eu gostaria de
contar um ponto interessante: os partidos
elegeram quatro mulheres prefeitas, sendo
que o nosso partido, o PMDB, elegeu três
mulheres. Elegeu a Tatiane, no município de
Leoberto Leal; a Edna, que ganhou por dois
votos, no município de Dona Emma, e a Maria,
no município de Mirim Doce, demonstrando,
portanto, o crescimento do PMDB.

Quero parabenizar os deputados desta
Casa que participaram da eleição, ou seja, os
deputados Dado Cherem, Genésio Goulart, Décio
Góes, Dagomar Carneiro e Valdir Cobalchini, que
participaram e não foram felizes em relação ao
resultado da eleição, quero parabenizar os
deputados Piriquito, Jandir Bellini e Clésio Salvaro,
que foram vitoriosos, e também o deputado Darci
de Matos, que está disputando o segundo turno e
poderá ainda ter êxito nas eleições em Joinville.

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

Antônio Aguiar) - Inscrito para falar o sr.
deputado Serafim Venzon, a quem conce-
demos a palavra por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Deputado Peninha, ouvi v.exa. destacando a sua
participação e dos diversos partidos justamente
nessa miscelânea de idéias e que muitas vezes
nós estávamos em palanques junto com o partido
e na cidade vizinha estávamos em palanques
opostos. O elemento principal nesta campanha
foram as pessoas, os candidatos, seja o
candidato a vereador, a prefeito e a vice.

Eu faço questão de citar as pre-
feituras que o PMDB ganhou no alto vale de
Itajaí: em Taió, com Horst Gerhard Purnhagen
e o Ademar Dalfovo, que eu já fiz referência;
em Mirim Doce, com a Maria e o Sérgio; em
Pouso Redondo, com o Juscelino e o Toninho;
em Santa Terezinha, com Genir Antônio
Junckes e o Negro; em Agronômica, com José
Ercolino Menegatti e o César; em Laurentino, com
o Valdemiro e o Gilberto; em Presidente Nereu,
com o Eudegar José Back e o Odair, o Oda; em
Dona Emma, com Edna Beltrame Gesser, como já
fiz referência; em Apiúna, com Jamir Marcelo
Schmidt, uma eleição difícil em que foi perseguido
de toda maneira, mas demonstrou garra e venceu
novamente o Jamir e o Dalri; em Aurora, com o
Alfonso Maria Souza, o Fumo, e o meu amigo
Nicolau; em Leoberto Leal já fiz referência, com a
Tatiane Dutra Alves da Cunha; em Petrolândia,
com o Erimar José Senen e o Antenor Schmith, e
fizemos também a vice-prefeitura no município de
Rio do Sul, juntamente com Milton Hobus; em
Agrolândia, com o José Constante; em Vidal
Ramos, com o Nabor José Schmitz e o meu amigo
Laércio, o Tinha; em Braço do Trombudo, com o
Vilberto Müller Schovinder e o Nildo, conhecido
como Colorido, e ganhamos também no município
de Witmarsum, onde fomos vice-prefeito do PSDB.
Portanto, tivemos uma participação em 17
prefeituras.

Mas quero dizer, meu presidente
deputado Antônio Aguiar, que o PMDB em
Santa Catarina foi o grande partido vitorioso
nessas eleições. Isso se deve muito ao próprio
governador Luiz Henrique da Silveira, ao
trabalho que ele fez, à nossa militância, à
nossa bancada, aos deputados federais, e
quero parabenizar especialmente o nosso
presidente estadual do PMDB Eduardo Pinho
Moreira, que está muito presente em todos os
municípios de Santa Catarina. O dr. Eduardo
nos orgulha pelo trabalho que faz na condução
e na liderança do nosso partido em nosso
estado.

Na verdade, eu queria aqui cum-
primentar todos os candidatos a prefeito, a vice-
prefeito e a vereador de Santa Catarina dos 293
municípios. Quero cumprimentar todo o povo
catarinense que participou dessa grande festa da
democracia, escolhendo os seus vereadores, os
prefeitos e os vice-prefeitos.

Eu tenho certeza de que o futuro vai
melhorando sempre um pouquinho, que ele nunca
acontece naquela expectativa como nós
imaginamos ou muito menos como o eleitor
imagina, mas é graças a essa expectativa de um
mundo melhor, graças a esses projetos de um
futuro melhor que as coisas vão, sim, melhorando.

Meus parabéns, dr. Eduardo Pinho
Moreira, o senhor realmente fez um grande
trabalho e nós esperamos, sim, que venha a
ser o nosso candidato ao governo na próxima
eleição, fruto desse seu trabalho, ao trabalho
do governador Luiz Henrique da Silveira e de
tantos do nosso partido.

E eu queria cumprimentar, de forma
especial, os candidatos a prefeito da minha
cidade de Brusque, quais sejam, o dr. Osvaldo
Quirino, que foi candidato pelo PMDB, o
deputado Dagomar Carneiro, que foi candidato
pelo PDT numa grande coligação de partido,
bem como o ex-deputado Paulo Eccel, que é o
candidato eleito pelo PT numa coligação com o
PP.

O PMDB, deputado Serafim Venzon,
elegeu aqui em Santa Catarina 111 prefeitos.
Foi o partido que mais elegeu prefeito no
nosso estado. Na eleição anterior nós
tínhamos elegido 115 prefeitos, praticamente
o mesmo número, podendo eleger ainda em
Florianópolis, a capital, pois o nosso candidato
Dário Berger sai na frente nas eleições já
nesse primeiro turno e tem tudo para se
reeleger no segundo turno.

Quero dizer para v.exas. também que
esta eleição foi uma das eleições mais
complicadas que nós vivemos, em função da
salada ideológica que nós tínhamos nos
diferentes partidos. Era um tal de eu sair com
o número 15 num determinado município, já
em outro pulava para o 25 e dali para o 13,
para o 11, para o 45. Nós tínhamos uma
participação com todos os partidos.

Na verdade, nós tivemos, e imagino
que na grande maioria das cidades também foi
assim, uma grande participação da população na
administração, querendo que sejam feitos
melhoramentos na sua rua, na saúde, nas
creches, enfim, uma porção de coisas
aparentemente pequenas. Eu imagino que não dá
para satisfazer tudo na sua plenitude, mas é
importante o processo eleitoral, esse exercício de
a população fazer uma análise do que eles
precisariam que fosse feito na rua, na creche, na
quadra de esporte, no saneamento, na água e na
escola. Enfim, uma porção de coisas
aparentemente pequenas.

Portanto, nós fizemos 112 pre-
feituras e elegemos 843 vereadores em Santa
Catarina. Fomos, sem dúvida, o partido que
mais elegeu vereadores em nosso estado. Não
só no estado, mas também no Brasil.
Enquanto que aqui o PMDB elegeu 111
prefeitos, no Brasil elegeu aproximadamente
1.200 prefeitos, ou seja, 1.194 prefeitos. No
Brasil também nós passamos para 8.469
vereadores também disparados. É o partido em
todo o Brasil que mais elegeu vereadores.

É isso que nós achamos que
precisamos no Brasil, uma reforma política,
para que haja uma clara definição em relação
às diferentes coligações que venham a ser
feitas em todo o Brasil.
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Imagino que a soma disso não dê
para satisfazer na sua plenitude, mas é
importante o processo eleitoral, pois a
população faz uma análise do que
necessita, ruas, creches, quadras de
esporte, saneamento, escolas, combate às
drogas, e apresenta ao candidato as
reivindicações. Esse momento é muito
importante, e é desse exercício que se
colhe as propostas que são levadas ao
candidato a prefeito.

Quero cumprimentar também todos os
candidatos a prefeito que não se elegeram, e sei
que fizeram, durante esses três meses de
campanha, um trabalho muito grande. Podem ter
certeza de que os prefeitos que se elegeram,
durante a sua gestão, em todos os municípios,
com certeza irão incluir nos seus planos de gover-
no alguma proposta dos seus concorrentes.

a produção, aumentar o desenvolvimento. De uma
produção de 30 mil aves por dia passará para
100 mil a 150 mil aves por dia. Assim, deixo um
grande abraço a todos os que colaboraram com a
eleição do prefeito Hélio Wendt.

Nós temos também em Campo Alegre
Vilmar Grosskopf e sua vice Alice Bayerl, a quem
parabenizamos pela grande eleição. Foi uma
eleição digna, honesta, onde o dinheiro não foi
suficiente para comprar os seus adversários.
Temos certeza de que os adversários que
utilizaram essa maneira para conquistar seus
votos não foram felizes. E por quê? Porque hoje
temos uma população mais consciente, temos a
consciência do voto livre, honesto. Isso aconteceu
em Campo Alegre, e quero aqui parabenizar o
prefeito Renato Bahr e o prefeito eleito Vilmar
Grosskopf.

Por isso é que se olharmos o prefeito
depois de eleito, depois que ele estiver
executando o projeto, teremos a seguinte idéia:
Parece que ele está fazendo aquilo que dizia, mas
os seus concorrentes também diziam isso. Ou
seja, na verdade, na disputa eleitoral esse é o
grande benefício, ela cria para o candidato e para
a população uma oportunidade, um projeto para
os próximos quatro anos que, sem dúvida
nenhuma, esperamos que seja o melhor.

De forma que cumprimento todos os
candidatos a prefeito e a vereador, e saúdo de
forma especial o ex-deputado Paulo Eccel que
se elegeu com praticamente 56% dos votos,
manifestando a vontade explícita pela
mudança que se imaginava.

O atual prefeito Ciro Roza fez um
grande governo, e quero dizer que para todo
governo realizador existem grandes críticas.
Isso é em qualquer atividade. Quem faz pouco,
erra pouco, quem faz muito tem a probabi-
lidade de cometer pequenos erros ao final de
12 anos de mandato, como é o caso do
prefeito Ciro Roza. É evidente que ele pode ter
a somatória de alguns erros. Por isso, é
natural que alguém que esteja no mandato por
longo tempo também sofra algumas críticas.
As pessoas que realizam muito, evidentemente
podem ter uma somatória de erros.

Por isso os meus parabéns a todos
os que foram candidatos, e seguramente essa
é a forma de melhorar...

No município de Major Vieira foi
eleito Israel Kiem, e quero parabenizar também
a eleição do prefeito de Monte Castelo, o
popular Quibe, que lutou e brigou muito. Foi
uma eleição realmente acirrada, onde tivemos
a vitória de Aldomir Roskamp.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rogério
Mendonça) - Ainda dentro do horário destinado à
Explicação Pessoal o próximo orador inscrito é o
deputado Antônio Aguiar, a quem concedemos a
palavra por até dez minutos.

Queremos também parabenizar a
eleição dos nossos deputados estaduais. O
deputado Valdir Cobalchini fez uma brilhante
campanha em Caçador, e eu gostaria de
parabenizá-lo pela sua coragem, pelo seu esforço
e, principalmente, pela sua luta no sentido de
fazer com que Caçador tivesse um prefeito como
Cobalchini. Não foi desta vez ainda, mas temos
certeza de que v.exa. conta com um grande
respeito popular em Caçador.

Na seqüência o próximo orador
inscrito é o deputado Décio Góes.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR - Sr.
presidente, nobres deputadas, srs. deputados,
catarinenses que nos ouvem, é com satisfação que
estamos aqui após um pleito eleitoral difícil, onde
vários candidatos no estado colocaram o seu nome à
disposição para apresentar o seu projeto para o
município, para a sua cidade. Muitos foram felizes,
outros não conseguiram colocar o seu projeto de
maneira que a população aceitasse e o elegesse
como seu vereador ou seu prefeito.

Por outro lado essa mudança é
salutar, porque traz à população a oportu-
nidade de experimentar outras pessoas no
poder. Devemos destacar que todos nós temos
os limites da nossa qualificação e da lei
quando assumimos um cargo político e
precisamos respeitar esse limite. Há ainda o
limite mais importante que é o orçamentário, o
financeiro. Imagino que o prefeito de uma
cidade gostaria de fazer tudo e mais um pouco
daquilo que a população pede.

O prefeito eleito de Itajaí, Jandir
Bellini, é também um colega deputado que fez
uma grande eleição.

Os nossos efusivos parabéns ao
deputado Edson Dias (Piriquito), de Balneário
Camboriú, que não ganhou a eleição de Dado
Cherem, mas derrotou o seu oponente Leonel
Pavan. Parabéns, deputado, pela sua campanha
honesta, limpa, ordeira. Estive presente dando o
meu apoio como deputado estadual, e tenho a
certeza de que v.exa. fará do município de
Balneário Camboriú uma grande cidade. Os
anseios, o respeito que a população depositou na
sua pessoa será respondido com muito trabalho,
com muita dedicação e dignidade.

Quero me reportar ao planalto norte,
região que represento, onde tivemos vários
embates. Quero parabenizar primeiramente o
nosso prefeito de Canoinhas, Leoberto Weinert
e o seu vice, Beto Farias. Essa foi, sem dúvida
nenhuma, uma grande vitória no município de
Canoinhas, que com mais de 4.128 votos teve
o seu prefeito reeleito.

Certamente, se fosse pela vontade
dos 5.600 prefeitos de Santa Catarina,
imagino que não haveria problema nenhum na
saúde; que os professores ganhariam um
extraordinário salário; que as escolas seriam
bem equipadas, que teríamos computadores e
creches espalhadas em várias regiões da
cidade; que teríamos saneamento e coleta de
lixo. O que se faria se o prefeito tivesse
dinheiro suficiente para isso? Sem dúvida
nenhuma estaria realizado, só que ele esbarra
no limite orçamentário-financeiro.

Canoinhas aceitou a proposta do prefeito
Leoberto com o Beto Farias, uma proposta de
trabalho, de seriedade, de competência, de dignidade
e principalmente do trabalho que vamos realizar
naquele município com geração de emprego, cresci-
mento e desenvolvimento.

Gostaria também de parabenizar o
deputado estadual Clésio Salvaro pela sua
eleição no município de Criciúma, e também o
deputado Genésio Goulart, que teve uma
disputa difícil em Tubarão, mas lutou e merece
o respeito da população daquele município.

Também quero reportar-me ao
município de Calmon, onde Alcides Bof foi eleito
prefeito. Parabéns ao prefeito de Calmon, que
também terá o seu deputado. Quero parabenizar
também o prefeito Darcy, de Matos Costa, pela
sua grande eleição. Parabéns prefeito Darcy.

Então, quando nós trocamos a
equipe de governo, ao mesmo tempo em que
experimentamos outra equipe damos outras
expectativas, mas também passamos a
conhecer o limite daquela equipe. Ora, se
outro não fez esse não fez também... Por que
não fez? Não quis? Não! É porque tiveram o
limite financeiro-orçamentário.

Parabenizo o deputado Darci de
Matos que irá disputar o segundo turno em
Joinville, e também o nosso prefeito de
Florianópolis, Dário Berger, que também irá
disputar o segundo turno.

Quero também agradecer e parabe-
nizar pela eleição do guerreiro, o valente
prefeito de Porto União, o Renato Staziak. Fica
aqui a minha homenagem ao prefeito Renato
Staziak pela maneira como conduziu aquela
eleição, de forma ordeira, sem criticar o seu
oponente, mostrando para a comunidade que a
melhor proposta era a sua, e mais de 60% da
população votou em Renato Staziak, fazendo
uma grande eleição naquele município.

Temos a certeza de que o PMDB foi o
grande vitorioso no estado de Santa Catarina, pois
fez 115 prefeituras, aumentou em número de
votos, foram 184 mil votos. O PMDB fez uma
grande eleição. Outros partidos, como o PSDB,
cresceram um pouco, o DEM estacionou, o PP
perdeu 15 cadeiras, de 70 baixou para 55. Esses
são os números da eleição, e o reflexo da
comunidade, da confiança que a comunidade tem
em seus dirigentes.

De forma que desejo ao prefeito
eleito Paulo Eccel uma extraordinária ad-
ministração. Eu e o deputado Dagomar
Carneiro daremos apoio muito especial a ele
pela cidade de Brusque, onde temos a nossa
família e compromissos maiores, justamente
para que ele faça uma boa administração pelo
povo de Brusque. Destacamos que somos
concorrentes, mas não somos inimigos. Esse é
um processo eleitoral onde se disputa uma
cadeira honrosa, a do prefeito e a da Câmara
de Vereadores.

Quero dizer aos vereadores que
foram eleitos em Porto União e a todos os que
concorreram ao cargo eletivo, que temos a
certeza de que o nosso prefeito Renato Staziak
vai continuar o desenvolvimento e o cresci-
mento do município de Porto União.

Temos certeza de que o governador
Luiz Henrique da Silveira, que é o patrocinador do
grande crescimento e do desenvolvimento do
estado de Santa Catarina através da
descentralização, fez com que os catarinenses,
principalmente nós, do interior, do planalto norte,
tenhamos o respeito do governo ao receber obras
na saúde, na educação, em todos os setores.
Temos a certeza, sr. presidente, que o nosso
governador é o propulsor do crescimento e do
desenvolvimento do estado de Santa Catarina.

E por ser uma cadeira tão honrada é
que se disputa tanto para ocupá-la, mas não
quer dizer que esses que disputam essa
posição sejam inimigos, ou que se desejam
algo de mal, pelo contrário, todos os três que
são candidatos, eu já fui candidato em
Brusque, o nosso maior desejo justamente
seria de poder, sendo prefeito, tentar fazer
algo melhor do que aquilo que já vinha sendo
feito.

Em Itaiópolis o nosso candidato a
prefeito, Hélio Wendt, ganhou a eleição, e
temos a certeza de que o município continuará
a crescer. Naquele município houve a
instalação de um grande empreendimento, a
Avita, um frigorífico de aves, construído com
muito amor e dedicação, que recentemente foi
transferido a uma grande empresa
multinacional dos Estados Unidos para aumentar

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rogério
Mendonça) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Décio Góes, por até dez
minutos.

Para finalizar, quero dizer 31.477 mil
vezes obrigado a todo o povo catarinense, que
nos concedeu esses votos de confiança, que
nos honrou muito. A ele agradeço de maneira
muito especial, com muito carinho, com o
mesmo carinho que me dedicou durante toda a
campanha, nesses últimos três meses.

transparência. Desde já, com muita humildade,
quero registrar que somos um pequeno
partido, mas que quer crescer, sim, mantendo
os seus princípios, a sua filosofia da
construção do socialismo democrático, da
coerência na condução de suas propostas.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Sr.
presidente, srs. deputados, telespectadores da
TVAL, ouvintes da Rádio Alesc Digital, quero
fazer uma saudação a todos neste nosso
retorno do processo eleitoral, quando esta
Casa voltará a funcionar com normalidade.

Ouvimos atentamente do compa-
nheiro Décio Góes, do deputado companheiro
Serafim Venzon, de como é importante o
resultado ser entendido numa democracia. Eu
só entendo que o derrotado é aquele que não
disputa; aquele que disputa, independen-
tementedo resultado, é um soldado do seu
partido para levar a sua mensagem.

Então, agradeço imensamente ao
povo de Criciúma por essa oportunidade que
me deu de participar desse pleito.

Hoje o assunto do dia foram as
eleições realizadas em todo o Brasil no último
domingo. Quero saudar o Partido dos
Trabalhadores de Santa Catarina pelo desem-
penho, pois de 24 prefeituras passamos para
34, elegemos muitos vereadores, e estamos
disputando eleições no segundo turno em
municípios como Joinville. Enfim, houve um
crescimento muito grande do nosso partido em
Santa Catarina.

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Pois
não!

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
Deputado Décio Góes, é justamente essa sua
forma ética, essa manifestação - e eu sei que já
fez isso na sua cidade -, que dá beleza às nossas
campanhas. O Brasil vem melhorando justamente
graças à participação não só da população, mas
principalmente daqueles que são candidatos, seja
a prefeito, como v.exa. foi, seja a vereador, enfim,
o Brasil vem melhorando graças a esse conjunto
de idéias. Sei que muitas das suas idéias, idéias
que v.exa. semeou na população, como o plano
de como seria o seu governo, certamente serão
absorvidas pelo prefeito eleito, em benefício de
toda a população. Então, parabéns a v.exa. pelo
número expressivo de votos, principalmente
parabéns pela contribuição de v.exa. à maior
cidade do sul de Santa Catarina e à melhoria na
condição de vida do estado catarinense.

Obviamente que temos que aper-
feiçoar a nossa democracia, poderia ser uma
democracia parlamentarista, poderia ser uma
democracia em que de forma proporcional se
compusessem os governos nos municípios.
Nós sabemos que essa eleição não foi só para
prefeito e vice, mas também para vereadores,
que são tão importantes para o futuro de uma
cidade, para o estabelecimento de leis, para
os seus planos diretores, quanto é um poder
municipal, que é um poder tão igual ao
Executivo, ao Judiciário e ao Legislativo.

Quero parabenizar a todos que se
candidataram neste pleito. Essa é uma
experiência, e vários deputados que passaram
aqui já disseram anteriormente que é uma
experiência que todos deveriam viver.

A campanha eleitoral são três meses
intensos de atividades, quando visitamos,
entramos na casa das pessoas, vemos
realidades, histórias de vida, cada uma diferente
da outra, experiências de vida fantásticas,
realidades duras e cruas, realidades duras de
aceitar. Então, é uma experiência muito
interessante de se viver. Revemos os amigos, os
parentes, visitamos todos os lugares que
conhecemos, reativamos uma série de diálogos,
de conversas.

Então, isso tudo nos mostra que
novas metodologias de aperfeiçoamento da
democracia, levando em conta a proporcio-
nalidade, já existem. Nos próprios sindicatos já
se discutem várias chapas, e depois compõem
uma direção proporcional ao número de votos
de cada chapa, porque todos estão lutando
pelos trabalhadores e todos mantêm a
unidade, que é fundamental. Assim como
todos os candidatos querem o melhor para o
seu município e para o seu cidadão.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Para
finalizar, então, quero parabenizar todos os
vereadores do Partido dos Trabalhadores que
se elegeram na região sul, na Amurel, os
nossos prefeitos que lá se elegeram: o prefeito
de Laguna, Célio Antônio, o prefeito de São
João do Sul, Alex Bianchini, de Jacinto
Machado, Antônio de Faveri, o vice-prefeito de
Araranguá, Sandro Maciel, e de Forquilhinha,
Felix Hobold. Parabenizo também o conjunto de
vereadores que cresceu significativamente
nesse último pleito.

Enfim, é uma experiência extre-
mamente rica e certamente no final da campanha,
depois de três meses de todas as análises,
estratégias, as contas que se faz, todas as
definições que se tem, os contatos, as
articulações de todo esse processo, ao final,
tornamo-nos uma pessoa diferente. Tenho
convicção de que estou muito melhor do que há
três meses, como ser humano, pela experiência
que vivi nesse período, na tentativa de ser prefeito
novamente da minha cidade, Criciúma.

Portanto, nós, do PPS, elegemos
cinco prefeitos dentro do estado de Santa
Catarina: o prefeito de Matos Costa, com-
panheiro Darcy Batista Bendlin; o prefeito de
São Joaquim, José Nerito de Souza; o prefeito
de Salto Veloso, Pedrinho Ansiliero; o prefeito
de Treze Tílias, uma cidade importante no
turismo, no desenvolvimento sustentável,
Romeu Luiz Rabuski; e o prefeito de Tunápolis,
Enói Scherer.

Desejo a todos sucesso! E coloco o
nosso mandato à disposição de cada um para
melhorar cada vez mais a vida dos habitantes
das nossas cidades.Quero agradecer os 31.477 mil votos

que recebemos da nossa coligação. Ficamos em
segundo lugar em Criciúma, numa campanha
extremamente disputada, mas de forma honrada,
séria, com propostas claras, realistas, através do
nosso PAC, Plano de Aceleração do Crescimento,
de Criciúma, que foi baseado na realidade dos
nossos problemas, das nossas potencialidades de
soluções, alinhavado com os programas federais
do presidente Lula.

Assim, queremos agradecer todas as
forças, as coligações que apoiaram e elegeram
os prefeitos do nosso partido. Obviamente
tivemos mais candidatos, mas sem sucesso.

Um abraço e muito obrigado a todos
por essa oportunidade de estar aqui na
Assembléia. E vamos continuar com o nosso
trabalho de luta para uma Santa Catarina
melhor, para um sul do estado melhor. Esta é
a nossa tarefa e para isso fomos eleitos.

O nosso companheiro Coruja é uma
figura da maior qualidade no quadro nacional,
porque além de ser um trabalhador na política,
além de ter sido prefeito, ele é um formulador
da política em nível nacional.

Um abração, muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Serafim Venzon -

Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente.
Então, nesse sentido, agradecemos

a todos os eleitores, desejamos um bom
trabalho aos nossos prefeitos e àqueles que
não conseguiram vencer dizemos que a nossa
luta sempre continua, nas coligações que
fizemos, na maior coerência possível,
respeitando o poder local.

Foi uma campanha que começou de
forma muito franciscana, muito simples e foi
crescendo a partir das adesões que fomos rece-
bendo, das militâncias que se foram engajando, a
partir das adesões voluntárias, das adesões da
sociedade, que foram empolgando-se com a
nossa campanha. E fomos crescendo. A nossa
campanha foi crescendo em organização, em visi-
bilidade, de tal forma que chegamos ao final do
processo muito otimista e com uma perspectiva
muito forte de vitória.

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

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, o PSDB de Santa Catarina, que na
eleição de 2004 havia eleito 26 prefeitos, agora
elegeu 38. E também elegemos 365 vereadores.

Assim elegemos cinco prefeitos e 11
vice-prefeitos do PPS, mais 101 vereadores.
Isso é importante, quer dizer, 101 vereadores
serão a caixa de ressonância dos municípios,
para divulgar os seus projetos e seus
trabalhos. É um partido pequeno, mas que
poderá decidir uma eleição. Inclusive, vemos
cada vez mais, nos embates de Santa
Catarina, que a diferença é cada vez menor em
termos de voto. No caso de Florianópolis, por
exemplo, onde pela primeira vez o partido
resolveu sair com uma chapa própria de
vereadores, fizemos aproximadamente 18 mil
votos. E isso poderá decidir a eleição do
segundo turno em Florianópolis. Obviamente
que o nosso partido tem direção, tem
discussão e teremos ainda no dia de hoje uma
reunião para discutir com o seu diretório.
Assim, tivemos, de 21 candidatos, o êxito de
fazer 18 mil votos.

Gostaria de saudar todos e de forma
especial o deputado Clésio Salvaro, que é o
prefeito eleito da maior cidade do PSDB de Santa
Catarina. Saúdo também os nossos deputados:
Piriquito, que se elegeu em Balneário Camboriú, e
Jandir Bellini, que se elegeu na cidade de Itajaí.
Parabéns por suas participações!

Fizemos um contraponto firme e forte
com outro projeto, de que havia outra forma de
fazer política, em que o abuso do poder
econômico foi a tônica dos últimos quatro anos e
é fruto de uma ação na Justiça Eleitoral, a quem
compete a decisão de agora para frente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rogério Mendonça) - Ainda em Explicação
Pessoal, o próximo orador inscrito é o
deputado Professor Grando, a quem conce-
demos a palavra por até dez minutos.

Continuo nesta Casa fazendo de
tudo por Santa Catarina, pelo sul do nosso
estado, pela minha cidade de Criciúma. E
quero parabenizar os vereadores que foram
eleitos na minha cidade, principalmente os
três da coligação Criciúma de Todos, que
defendemos. Enfim, cumprimento todos os
vereadores de Criciúma, desejando-lhes um
bom trabalho nos próximos quatro anos.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sr. presidente, srs. deputados e
sras. deputadas, o meu partido, o PPS, do
deputado Altair Guidi, do deputado federal
Fernando Coruja, também quer prestar contas
à população de Florianópolis. Isso significa
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Gostaria primeiro de saudar o nosso
vereador eleito pela capital do estado, Marcos
Aurélio Espíndola, popularmente conhecido por
Badeco, que fez 2.473 votos. Foi o vereador mais
votado do nosso partido. Portanto, sabemos que
foi porque tivemos uma chapa própria. E o próprio
vereador Badeco sabe, já ligou a cada com-
panheiro, aos outros 20 vereadores, porque
tivemos chapa própria. Inclusive, fizemos em seu
nome, nesta tribuna, agradecimentos.

Bez, Amarildo Alcino de Miranda, José Leandro
Martins - que foi, inclusive, meu candidato a vice
na última eleição -, Vladimir Gama Bento, popular
Mano, Lauro Soncini Junior, Roberto Cursio,
Zulmar Domingos da Silveira, Patrícia Karine
Martins, Gilson Pinheiro do Amaral, Maria Edir de
Oliveira dos Santos, Pedro Luis Pereira e Juraci da
Silva Rosa, porque todos eles construíram essa
vitória e são igualmente importantes.

Sabemos que muitos e muitos
brasileiros, durante décadas, lutaram para que
pudéssemos escolher o nosso prefeito da capital,
o nosso governador, enfim, todos os cargos
políticos eletivos. Houve uma época em que o
prefeito da capital não se escolhia, era nomeado
por esta Casa. Por que não submeter ao povo,
que é sábio e sábias são suas decisões?

Nas Áreas da Segurança Nacional - áreas
de fronteira e instâncias hidrominerais - não havia
eleições. Eleições ao governo só fomos ter em 1982.
Portanto, vejam como é importante a democracia. E
sem sombra de dúvida precisamos melhorá-la.

Somos deputado estadual em exercício,
representando o nosso deputado estadual Altair
Guidi, representando o deputado federal que é o
presidente estadual do partido, o companheiro
Fernando Agustini, o Coruja.

Ele vai honrar os compromissos do partido
e a lutas de cada candidato, através das sugestões
que eles apresentam para a nossa querida
Florianópolis. O primeiro suplente, Tiago Silva, também
contribuiu e tem parte nessa vitória do Badeco, assim
como a companheira Roseli Maria da Silva, essa
grande mulher que trabalha na área da Cultura, e o
conhecidíssimo Michel Curi.

Agradecemos, em nome do nosso partido,
a todos os cidadãos que votaram em um dos
candidatos do nosso partido, especialmente aqueles
que dispuseram os seus nomes para construir o
nosso partido em cada município, que é onde a pes-
soa nasce, cresce, trabalha, torna-se cidadã. Mesmo
com o mundo globalizado, com essa crise econômica,
é lá no município que vamos gerar empregos, dar
educação, assistência à saúde e cuidar do meio am-
biente, sr. presidente.

Gostaria de agradecer a todos esses
candidatos que trabalharam em Florianópolis, que
têm parte, que construíram juntos a vitória de um
vereador que vai contribuir com a cidade.

Cito esses exemplos porque repre-
sentamos um trabalho de equipe, um trabalho
partidário. Eles construíram essa vitória. Eles
elegeram esse vereador que com certeza não vai
entristecer nenhum de seus suplentes. Esse
vereador vai honrar os compromissos.

Quero também alertar que quem faz 18
mil votos possui uma tribuna nos municípios da
Grande Florianópolis e poderá decidir uma eleição.

Nós também queremos agradecer,
porque disputamos a prefeitura em Rancho
Queimado, com a candidata Maria Helena,
companheira guerreira, e perdemos por 100
votos. Em Anitápolis perdemos por 400 votos, era
um candidato do PPS. Esses companheiros são
tão importantes quanto aqueles que elegemos,
porque nesses municípios conquistamos vere-
adores, temos diretórios, estamos construindo
partido político. E só eles sendo fortes teremos
uma democracia forte.

Por isso os municípios estão de
parabéns!Ao Jânio Wagner Constante também

agradecemos, eis que também ajudou a construir a
vitória desse vereador do PPS, pela primeira vez, na
capital. Já tivemos no passado vereadores repre-
sentando o PCB e mesmo dentro do PMDB, quando
éramos clandestinos. Nossa luta vem de anos e anos!

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

Mendonça) - Esta Presidência, antes de encerrar a
presente sessão, convoca outra, ordinária, para
amanhã, à hora regimental.Agradecemos ao nosso amigo Ivan dos

Santos, Gabriel Kasapi, Maurílio Espíndola, Ivanor Está encerrada a presente sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA - DL
ATO DA MESA Nº 198, de 07/10/2008

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,

ATO DA MESA N. 069-DL, de 2008 RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nºs. 001 e
002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de
acordo com o art. 52, inciso I, do Regimento Interno, no uso de suas
atribuições
CONCEDE licença ao Senhor Deputado Cesar Souza Junior para ausentar-se
do País, no período de 07 a 10 de outubro do corrente ano, em viagem
particular à Argentina.

NOMEAR FRANCISCO CARLOS FERNANDES PACHECO,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de
Recursos Materiais, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 01 de outubro de 2008 (DAT - Coordenadoria de
Recursos Materiais).

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 6 de outubro de 2008
Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Rogério Mendonça - 1º Secretário
Deputado Antônio Aguiar - 4º Secretário Deputado Julio Garcia - Presidente

*** X X X *** Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Antônio Aguiar - Secretário

ATOS DA MESA *** X X X ***
ATO DA MESA Nº 199, de 07/10/2008

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,

ATO DA MESA Nº 196, de 07/10/2008
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 no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor LUIZ CARLOS DE PAIVA JUNIOR,
matrícula nº 2162, do cargo de Coordenador de Transportes, código
PL/PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de
06/10/2008 (DAT - Coordenadoria de Transportes).

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

DISPENSAR o servidor JOAO OSCAR KRIEGER MERICO,
matrícula nº 0766, da função de Chefe da Assessoria Tecnica Parlamentar,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
01 de outubro de 2008 (Deputado Dagomar Carneiro).

Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Antônio Aguiar - Secretário

Deputado Julio Garcia - Presidente
*** X X X ***Deputado Valmir Comin - Secretário

ATO DA MESA Nº 200, de 07/10/2008Deputado Antônio 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,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 197, de 07/10/2008

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. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nºs. 001 e
002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações,

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

EXONERAR o servidor LUIZ ANTONIO FABRO, matrícula
nº 5130, do cargo de Coordenador de Recursos Materiais, código
PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de
01 de outubro de 2008 (DAT -Coordenadoria de Recursos Materiais).

NOMEAR ERADIO MANOEL GONÇALVES, matrícula nº
0929, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de
Transportes, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 06/10/2008 (DAT - Coordenadoria de Transportes).

Deputado Julio Garcia - PresidenteDeputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Valmir Comin - SecretárioDeputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Antônio Aguiar - SecretárioDeputado Antônio Aguiar - Secretário

*** X X X ****** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 201, de 07/10/2008 Matrícula Nome do Servidor
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 nos termos do artigo 17 da Resolução nº
02, de 11 de janeiro 2006, alterada pela Resolução nº 04, de 31 de janeiro de
2006 e c/c o artigo 2º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto de 2007.

2169 Sinara Lúcia Valar Dal Grande - Presidente
2543 Juçara Helena Rebelato
1998 Bernadete Albani Leiria
1332 Hélio Estefano Becker Filho
0947 Valter Euclides Damasco

RESOLVE: 0775 Adriana Lauth Gualberto
Atr. 1º Altera a composição da Comissão Legal de Elaboração de

Editais, Contratos e Cadastros, que passrá a ser constituida pelos servidores,
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, abaixo relacionados:

Atr. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a contar em 06 de outubro de 2008.

Deputado Julio Garcia - Presidente
Matrícula Nome do Servidor Deputado Valmir Comin - Secretário

Deputado Antônio Aguiar - Secretário1363 Miriam A. de Athaide F. Krieger - Presidente
*** X X X ***2187 Nadiesda Ghizzo Schmidt

ATO DA MESA Nº 203, de 07/10/20082186 Carlos Alberto de Lima Souza
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,

1877 Antonio Henrique C. Bulcão Vianna
Atr. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com

efeitos a contar em 06 de outubro de 2008.
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,

Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Antônio Aguiar - Secretário

*** X X X ***
DESIGNAR o servidor ANTONIO HENRIQUE C BULCAO

VIANNA, matrícula nº 1877, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa
para exercer a função de Assessoria Técnica-Consultoria, código PL/FC-5, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 06 de outubro de
2008 (Consultoria Legislativa).

ATO DA MESA Nº 201, de 07/10/2008
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 nos termos do artigo 17 da Resolução nº
02, de 11 de janeiro 2006, alterada pela Resolução nº 04, de 31 de janeiro de
2006 e c/c o artigo 2º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto de 2007. Deputado Julio Garcia - Presidente

Deputado Valmir Comin - SecretárioRESOLVE:
Deputado Antônio Aguiar - SecretárioAtr. 1º Altera a composição da Comissão Legal Permanente de

Licitações, que passrá a ser constituida pelos servidores, pertencentes ao Quadro
de Pessoal da Assembléia Legislativa, abaixo relacionados:

*** X X X ***

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

EXTRATO OFÍCIOS

Extrato N.º 138/2008 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO
CIDADÃOREFERENTE: Contrato CL n.º 061/2008, celebrado em 07/10/2008.

CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina GABINETE DO SECRETÁRIO
CONTRATADA: Calu Rosa E Eventos Ltda

OFÍCIO Nº 888.4/GABS/SSP Florianópolis, 16 de setembro de
2008

OBJETO: Contratação da empresa Calu Rosa e Eventos Ltda., para que,
através da mesma, o médico psiquiatra, escritor, professor e palestrante
IÇAMI TIBA ministre a palestra com o tema “A ignorância promove uma
satisfação acomodativa. O conhecimento expande a cabeça. Cabeça
expandida não encolhe jamais. É tempo de mudança”, a qual terá uma
duração aproximada de 1h30min de exposição acrescida de outros 30
(trinta) minutos para questionamento do público.

Excelentíssimo Senhor
Deputado JULIO GARCIA
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Florianópolis - SC
Senhor Presidente,

VALOR GLOBAL: R$ 22.300,00
Informo a Vossa Excelência que este signatário entrará

em usufruto de férias no período de 22 de setembro a 5 de outubro
do corrente, referente ao exercício de 2007.

DATA: 15 de outubro de 2008.
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1144 (Manutenção e Serviços Administrativos Gerais),
Item Orçamentário 33.90.39.22 (Exposições, Congressos e Conferências).

Atenciosamente,FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 014/2008 (art. 25, II, III e §
1º da Lei 8.666/93); Autorização para Processo Licitatório 0067/2008-LIC; e
Autorização Administrativa.

Ronaldo José Benedet
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão

Florianópolis, 07 de outubro de 2008. Lido no ExpedienteDeputado Julio Garcia - Presidente ALESC
Sessão de 07/10/08*** X X X ***

*** X X X ***
MENSAGEM GOVERNAMENTAL OFÍCIO Nº 223/08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
of. nº 37/2008ESTADO DE SANTA CATARINA

Palmitos, 05 de setembro de 2008GABINETE DO GOVERNADOR
ParaMENSAGEM Nº 729
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVAEXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES

DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO Vimos através deste enviar documentos solicitados via e-
mail pelo Sr. Joacir Montagna, Acessor Jurídico da Federação
Estadual das APAEs, para este órgão.

Em estrita observância às determinações contidas nos artigos 40,
inciso IV, alínea "c", e 70 da Constituição Estadual, comunico a essa augusta
Casa Legislativa que devo ausentar-me do País, no período compreendido entre os
dias 08 e 12 de outubro do corrente ano, com destino a Portugal, para participar,
como único Governador de Estado brasileiro, do 13º Meeting Internacional, que
reunirá os mais importantes empresários portugueses e brasileiros, além de
Ministros de Estado e outras lideranças dos dois países.

Seguem os seguintes documentos:
• Relatório anula de atividades;
• Declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para concessão da declaração de utilidade pública
Durante esse evento, faremos exposição sobre as potenciali-

dades catarinenses a fim de atrair novos investimentos, nacionais e
estrangeiros, para o nosso Estado.

• Cópia autenticada das alteraçõesocorridas no estatuto
• Balanço contábil

Atenciosamente
Florianópolis, 07 de outubro de 2008

Alice Decker - DiretoraLUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
DiretoraGovernador do Estado
Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 07/10/08Sessão de 07/10/08

*** X X X ****** X X X ***
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OFÍCIO Nº 224/08 OFÍCIO Nº 227/08
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de QuilomboAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas

Ofício: 93/2008Ofício nº 107 Canoinhas, 04 de setembro de 2008.
Quilombo/SC, 04 de setembro de 2008.À

Ilmo. Sr.PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Joacir MontanhaESTADO DE SANTA CATARINA
Assessor Jurídico da Federação das APAEs de SCFLORIANÓPOLIS/SC

Cumprimentando-o cordialmente, a Escola de Educação Especial
Paulo Freire - APAE de Quilombo, vem através deste, encaminhar a
documentação solicitada por email no dia 04/09/2008 em anexo:

Prezados Senhores,
Cumprimentando-os com satisfação, vimos por meio deste,

encaminhar os documentos: relatório anual de atividades, declaração
da representante legal da instituição, alterações do estatuto e
balancete contábil, todos referentes a APAE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO
"SANTA CRUZ" de Canoinhas.

I - relatório anual de atividades;
II - declaração do Presidente;
III - Cópia autenticada do Estatuto;
IV - Balancete contábil;

sem mais para o momento, agradecemos a atenção
dispensada e colocamo-nos a disposição para maiores esclareci-
mentos.

Sendo o que tinhamos para o momento, reiteramos protestos de
elevada estima e apreço.

Atenciosamente,
Atenciosamente, Expedito Roque Lanhi

Ana Helena Procopiak Presidente da APAE
Lido no ExpedientePresidente APAE - Canoinhas
Sessão de 07/10/08Lido no Expediente

*** X X X ***Sessão de 07/10/08
OFÍCIO Nº 228/08*** X X X ***

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEOFÍCIO Nº 225/08
Ofício nº 092/2008ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRICIÚMA

Laguna, 03 de setembro de 2008MANTEDORA DA "ESCOLA CAMINHO DA LUZ"
Exmº Sr.Of. nº 097/2008 - SE/APAE Deputado Júlio Garcia

Criciúma SC, 03 de setembro de 2008 Presidente da Assembléia Legislatiba do Estado
Exmo. Sr. Florianópolis - SC
Deputado Julio Cesar Garcia Prezado Presidente,
DD. Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina Cumprimentando-o cordialmente, estamos encaminhando,

conforme solicitado pela Federação Estadual das APAEs e de acordo com o
artigo 3º da lei Estadual nº 14.182/2007, os documentos exigidos para a
regularização do Título de utilidade Pública estadual.

Florianópolis - SC
Senhor Deputado,
Através do presente estamos encaminhando abaixo descriminado em
anexo, os seguintes documentos para Renovação da Certidão de
Utilidade Pública Estadual, de acordo com a Lei nº 14.182/2007 de
01/11/2007.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a
disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
Walmor Medeiros de Oliveiraa) Relatório circunstanciado (incluso no mesmo o Balancete

contábil). Presidente - APAE/Laguna
Lido no Expedienteb) Cópia autenticada do Estatuto Social.
Sessão de 07/10/08c) Declaração de funcionamento.

*** X X X ***Sendo o que nos oferecia para o momento, formamo-nos mui cordial e,
OFÍCIO Nº 229/08Atenciosamente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEBON RÉGISJorge Bertan
Lebon Régis (SC), 08 de setembro de 2008Presidente - APAE - Criciúma - SC
EXMO SR.Lido no Expediente JULIO GARCIA

Sessão de 07/10/08 D.D. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
*** X X X *** Senhor Presidente:

OFÍCIO Nº 226/08 Anexo a este estamos enviando os documentos necessários para
continuarmos recebendo a Declaração de UTILIDADE PÚBLICA, concedida
através da Lei nº 14.182/2007.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Agrolândia, 03 de setembro de 2008

Ofício nº 106/2008 Aproveito da oportunidade para renovar os nossos protestos de
estima e não menor consideração.REF.: Encaminhamento Documentos - RENOVAÇÃO UTILIDADE

PÚBLICA ESTADUAL Atenciosamente,
Vilmarisa Comper da SilvaEntidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Agrolândia Presidente das APAE.
Lido no ExpedienteCNPJ: 83.783.712/0001-51
Sessão de 07/10/08AO

*** X X X ***PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC
OFÍCIO Nº 230/08DEPUTADO JÚLIO GARCIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISFLORIANÓPOLIS - SC ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Prezado Senhor: Monte Castelo, 03 de setembro de 2008
Com base na Lei 14.182/2007, encaminhamos os documen-

tos abaixo relacionados para fins de manutenção de nossa UTILIDADE
PÚBLICA ESTADUAL:

Of. nº 071/08
Ilmo. Sr. JULIO GARCIA
DD. Presidente da Assembléia Legislativa

- Relatório de Atividades - 2007 FLORIANÓPOLIS - SC
- Balancete Patrimonial - 2007 Prezado Presidente,
- Declaração de cumprimento dos requisitos exigidos para

manutenção desta
Vimos pelo presente encaminhar a V. Sa., documentos da APAE

de Castelo-SC, para atender a Lei nº 14.182/2007 de 01/11/07
objetivando manter o status de utilidade pública estadual da APAE de Monte
Castelo, declarada em 3/05/1988 lei nº 7.207.

- Cópia das atas de eleição e posse da diretoria atual
Queremos destacar, que não houve alteração estatutária

neste último ano e a cópia das atas foram anexadas pois houve
mudança de diretoria.

Seguem em anexo:
- Cópia de lei utilidade pública estadual
- Relatório anual de atividadesDiante do cumprimento da legislação pertinente, e em

especial, pelo atendimento do público alvo a partir dos objetivos
estatutários, requeremos a manutenção de nosso CERTIFICADO DE
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL.

- Declaração que permanece cumprindo os requisitos exigidos
para concessão da declaração de utilidade pública

- Cópia do estatuto e alterações
- Balancete ContábilAtenciosamente,
Sem mais para o momento, agradecemos a atenção.

OSNI KNAUL JANE MARIA SECCON CARDOSO
Presidente Diretoria Executiva PRESIDENTE APAE

2008/2010 Lido no Expediente
Lido no Expediente Sessão de 07/10/08
Sessão de 07/10/08 *** X X X ***

*** X X X ***
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OFÍCIO Nº 231/08 03 à 07/12/07 - Curso de capacitação na fundação tema Material
Pedagógico Adaptado. (Isolete Maria Largura)RELATÓRIO
11/12/07 - Reunião para programação da Joravi de 2008DE
19/12/07 - Encerramento com a diretoria, funcionários, alunos e paisATIVIDADES - 2007
Rio do Campo, 31/12/2007APAE - TANGARÁ - SC

Terezinha A. da Silva CardouzoLido no Expediente
DiretoraSessão de 07/10/08

Lido no Expediente*** X X X ***
Sessão de 07/10/08OFÍCIO Nº 232/08

*** X X X ***ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RIO DO CAMPO - SC
OFÍCIO Nº 233/08FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FECHE

"APAE" Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisDIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - DIA
Mais Amor e CompreensãoESCOLA ESPECIAL FLOR DO CAMPO MUNICÍPIO - RIO DO CAMPO

Campo Belo do Sul, 08/09/2008Relatório das Atividades 2007
Ofício nº 28/200824/01/07 - Instalação de seis computadores com internet solicitada para o FNDE
Para: Presidência da Assembléia Legislativa15/02/07 - Escolha do ACT

Vimos por meio deste enviar a documentação solicitada para o
reconhecimento de utilidade Pública Estadual de nossa Entidade conforme
Lei Estadual nº 14.182/2007.

07/02/07 - Reforma nas salas de aula.
13/02/07 - construção de um depósito.
08/02/07 - Pintura nas salas de aula.

Atenciosamente09/02/07 - Reunião com a diretoria para dar tarefa aos membros da diretoria.
Iara Regina Ramos de A. Branco (Tradicional Bingão)

Presidente da APAE22/02/07 - Inicio com os professores Acts. (reunião)
Lido no Expediente06/03/07 - Reunião com a diretoria para planejar o Bingão.
Sessão de 07/10/0814/03/07 - Reunião em Taió com a presidente (assunto traçar metas para o

ano de 2007) e a professora responsável para receber informações do
Festival nossa Arte em Treze Tílias.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 234/08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS20/03/07 - Reunião com os pais
Itaiópolis, 10 de setembro de 200801/04/07 - Tradicional Bingão - Os alunos fizerem duas apresentações Hino

da APAE Couro de Boi. Ofício nº 50/08
Exmo Sr.14/04/07 - Reunião com a diretoria regional- Professor de Educação Física,

Professores, Diretora e diretoria. JULIO GARCIA
DD Presidente da Assembléia Legislativa17/04/07 - Reunião com os professores para rever o P.P.P. para 2007
Florianópolis/SC09/05/07 - visita da Presidente Regional e a equipe para fazer avaliação

dos pensionistas. Prezado Senhor
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

ITAIÓPOLIS, através deste encaminhar a Vossa Senhoria a documentação
solicitada conforme no artigo 3º para que se possa manter o status de
utilidade pública Estadual.

11/05/07 - Homenagem para as mães
11/05/07 - Planejamento
17/05/07 - Visita dos alunos da Escola Heitor Vila Lobos socialização jogos, café.
16/05/07 - Piquenique no modulo Esportivo com os alunos da tarde.

• relatório anual de atividades;26/05/07 - Ida para o festival regional em Treze Tilias.
• Declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos

para a concessão da declaração de utilidade pública;
27/28/29 do 05/07 - apresentação do Festival em Treze Tílias (Couro de
Boi pelos alunos: Jaison Andersen, Maria Sueli de Paula, Augustinho Meurer,
Antonio Rocha. Professoras: Isolete Possamai. Edite Gomes) • Cópia do estatuto;

• Balancete contábil.29/05/07 - volta dos participantes do festival.
Sendo o que tinhamos para o momento agradecemos pela

atenção, colocando-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários.

15/06/07 - Pedágio das APAES em toda Santa Catarina.
21/06/07 - Palestra com os Professores Claudino Debarba sobre
sexualidade para os pais no horário da manhã.

Atenciosamente,21/06/07 - Reunião pedagógica no horário da tarde
LUIZ FRANCISCO MAX28/06/07 - Socialização entre as APAES em Vidal Ramos SC

Presidente/APAE Itaiópolis30/06/07 - Foram assistir o Circo
Lido no Expediente06/07/07 - Festa de São João na APAE com os alunos e autoridades.
Sessão de 07/10/0812/07/07 - Reunião com os coordenadores e diretores no clube de Caxias

em Rio do Sul. *** X X X ***
OFÍCIO Nº 235/0816/07/07 - curso com a professora da SAEDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO DOMINGOS -
APAE

23/07/07 - Reforma da APAE banheiro e sala de espera até 04/07/07
23/07/07 - Recesso escolar

Ofício nº 18506/07/07 - Continuação da reforma da APAE e planejamento pedagógico.
São Domingos - SC - 12 de setembro de 200806/07 a 11/08 de 2007 - Foi realizado a reforma dos banheiros e sala de espera.
ILMO SENHOR14/08/07 - Inicio novamente com o atendimento com os alunos.
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA21/08/07 - Reunião coma orientadora em Taió.
FLORIANÓPOLIS - SC28/08/07 - Jogas com os alunos e professores junto a escola estadual de

Tiozinho. Prezados Senhores,
A APAE de São Domingos vem por meio deste encaminhar a Vossa

Senhoria os documentos solicitados a está Entidade.
29/08/07 - Visita das APAEs de Taió e Salete para socialização com a nossa
APAE (Recepção na APAE e na Lanchonete Nite Vavassori)

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de contar com
vosso apoio agradecemos.

07/09/07 - visita no Sitio da Dona Rosa localidade Rio Azul
11/09/07 - Reunião em Taió com a Nadir orientadora das APAEs SDR

LORENA LUCIA ANGHINONI12/09/07 - visita na casa de umas famílias
DIRETORA APAE12/09/07 - Cinema realizado Pela secretária de educação.

Lido no Expediente14/09/07 - Curso parceira Casa da Cultura.
Sessão de 07/10/0814/09/07 - Passeio no modulo esportivo (teatro com os alunos)

*** X X X ***17/09/07 - Reunião na APAE e em Rio do Sul (Ed. Física)
OFÍCIO Nº 236/0819/09/07 - Reunião Conselho Regional das APAEs do alto Vale

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE20/09/07 - Palestra Prof. Steven Dubner Rio do Sul
Ofício nº 279/2008 Mondaí, 09 de setembro de 2008.11/10/07 - Homenagem dia do professor
Ilmo. senhor: Julio Garcia18/10/07 - Reunião com SDR em Taió
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de SC22/10/07 - Reunião assistente social Rio do Campo
Prezados (as) Senhores (as),23/10/07 - visita dos alunos e professores da escola de Taiozinho

socialização, jogos, brincadeiras, etc. A Escola Especial raio de Sol - APAE de Mondaí situada Av. Porto feliz, 960,
Bairro Antas, vêm através deste encaminhar conforme Lei nº 14.182/2007,
a documentação necessária para manutenção do Titulo de Utilidade Publica
Estadual, para que possamos estar quites e regulares como entidade
declarada de Utilidade Pública.

08/11/07 - Presidente Osnelda Borinelli foi assinar Convenio com a Federação
09/11/07 - Eleição da diretoria marcada para dia 19 horas do 09 de
novembro de 2007.
12/11/07 - Conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência
realizada em Rio do Sul. Sem mais para o momento, permanecemos á inteira disposição,

renovo protestos de estima e consideração.13/11/07 - visita da integradora Nadir da SDR de Taió.
Atenciosamente,14/11/07 - Segundo Festival de Esporte e lazer do Alto Vale do Itajái

realizado em Rio do Sul na APAE. (Fomos mas não foi realizado por causa do
mal tempo)

Janes Paula Ody
Lido no Expediente
Sessão de 07/10/0827/11/07 - conferencia Regional de Educação Básica - Rio do Sul

*** X X X ***28/11/07 - Força Tarefa e dia Cultural
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OFÍCIO Nº 237/08 OFÍCIO Nº 241/08
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Ofício nº 39 Meleiro, 05 de setembro de 2008. Ofício nº 29/2008 Coronel Martins, 03 de setembro de 2008.
Ilmo Sr. A Assembléia Legislativa
JÚLIO GARCIA Florianópolis - SC
Presidente da Assembléia Legislativa de SC Encaminhamos anexo, documentação da Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE de Coronel Martins, solicitados pelo
Assessor Jurídico da Federação das APAEs de SC, para o cumprimento da Lei
nº 14.182/2007, sancionada em 1º de de novembro de 2007,vigorando em
1º de janeiro de 2008.

Florianópolis - SC
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através deste, encaminhar
a Vossa Senhoria, os documentos solicitados no art. 3º para que possam
manter o status de utilidade Pública Estadual. Os documentos solicitados no artigo 3º para que possam manter

o status de Utilidade Pública Estadual.Sem mais para o momento aproveitamos para reiterar nossos
protestos de estima e de consideração. Atenciosamente,
Atenciosamente, Libera Galeri Fin
Ana da Costa Ostetto Presidente da APAE
Presidente Lido no Expediente
Lido no Expediente Sessão de 07/10/08
Sessão de 07/10/08 *** X X X ***

*** X X X *** OFÍCIO 242/08
OFÍCIO Nº 238/08 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SEARA/SC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Araranguá Ofício nº 028/2008
OF. Nº 086/08 Araranguá, 09 de setembro de 2008. Seara, 05 de setembro de 2008.
A A
PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RUA JORGE LUIZ FONTES, 310 - CENTRO RUA JORGE LUZ FONTES 310/CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SC FLORIANÓPOLIS
88020-900 Estamos encaminhando documentação da ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de Seara/SC com a finalidade de
mantermos o status de utilidade pública estadual.

Prezados Senhores,
Estamos encaminhando os documentos abaixo relacionados,

necessários para manutenção desta entidade de Utilidade Pública Estadual:
E para que possamos estar quites e regulares como entidade declarada
de utilidade pública estamos encaminhando os seguintes documentos
da APAE de Seara:

I - Relatório anual de atividades;
II - Declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública:
I - relatório anual de atividades exercício 2007III - Cópia autenticada do estatuto e
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para
concessão da declaração de utilidade pública;

IV - Balancete contábil.
Sem mais para o momento, colocamos a disposição para

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto, se houver;
IV - balancete contábil.Atenciosamente,
Atenciosamente,Jorge de Oliveira Souza

Presidente FREDERICO RIESEMBECK NETO
Lido no Expediente PRESIDENTE APAE - SEARA
Sessão de 07/10/08 Lido no Expediente

*** X X X *** Sessão de 07/10/08
OFÍCIO Nº 239/08 *** X X X ***

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joaçaba - APAE OFÍCIO 243/08
Mantenedora da Escola Especial "Frei Bruno" ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

Ofício nº 084/2008                         Joaçaba SC, 10 de setembro de 2008.
Ipira/SC, 05 de setembro de 2008Ao
Excelentíssimo SenhorPresidente da assembléia Legislativa
Presidente da Assembléia LegislativaFlorianópolis - SC
Assembléia Legislativa de Santa CatarinaPrezados Senhores:
Florianópolis - SCA Associação de pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Joaçaba - SC, vem através deste encaminhar os seguintes documentos: Cumprimentando-o cordialmente dirijo-me a Vossa Excelência
com objetivo de encaminhar Documentos para manutenção de
Utilidade Pública Estadual da APAE de Ipira, conforme Lei Estadual nº
14.182/2007, conforme documentos em anexo:

- Relatório anual de atividades;
- Declaração de que permanece cumprindo os requesitos exigidos a
concessão da declaração de Utilidade Pública;
- Cópia autenticada do Estatuto; - Relatório anual de atividades do ano de 2007;
- Balancete contábil. - Declaração que está cumprindo os requisitos para

concessão da declaração de Utilidade Pública;Sendo o que tínhamos para o momento, e nos colocamos a
disposição para quaisquer esclarecimentos. - Cópia autenticada do Estatuto; e
Atenciosamente, - Balancete contábil de 2007.
Sandra Piculi Fuga Sendo para o momento agradecemos a atenção dispensada.
Secretária Executiva Atenciosamente,49-3522-1167

Marta Fischerapaediretoria@softline.com.br
Presidente da APAE de IpiraLido no Expediente

Lido no ExpedienteSessão de 07/10/08
Sessão de 07/10/08

*** X X X ***
*** X X X ***OFÍCIO Nº 240

OFÍCIO Nº 244/08APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEOF. nº 037/008 Siderópolis, 27 de agosto de 2008.
OFÍCIO Nº 026/08Ilmo Senhor
Ilmo. Sr.Julio garcia
Júlio GarciaM.D. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
DD. Presidente da Assembléia Legislativa de SCFlorianópolis/SC
Florianópolis - SCCumprimentando-o cordialmente, vimos mui respeitosamente

encaminhar a Vossa Senhoria o relatório circunstanciado de atividades,
balancete contábil, estatuto social e declaração, em atenção ao Art. 4º da
Lei nº 14.182, de 01 de novembro de 2007, objetivando a manutenção do
título de Utilidade Pública estadual, da APAE de Siderópolis.

Salto Veloso, 03 de setembro de 2008
Prezado Presidente:
Com cordiais cumprimentos, estamos remetendo documentação

para a manutenção do titulo de Utilidade Pública Estadual da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, deste município, conforme a Lei nº
14.182/2007.

Sendo o que tinhamos para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

Atenciosamente,Nei José Piacentini
Antonio Roberto DondoniPresidente

PresidenteCPF 053.944.907-59
Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 07/10/08Sessão de 07/10/08

*** X X X ****** X X X ***
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OFÍCIO nº 245/08 OFÍCIO Nº 249/2008
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUBICI
OFÍCIO Nº 22/2008 OFÍCIO Nº 126/2008
ANGELINA, 16 de setembro de 2008 URUBICI, 10 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor EXMO SR.
Julio Garcia JULIO GARCIA
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Florianópolis - SC FLORIANÓPOLIS/ SC

Senhor Presidente, Prezado,Senhor,Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente,
encaminhar a Vossa Excelência, o rol de documentos solicitados no artigo 3º
da Lei 14.182/2007, relativo a manutenção do Status de Utilidade Pública
da Apae de Angelina.

Vimos por meio deste, conforme solicitado, encaminhar a
documentação necessária para mantermos o status de Utilidade
Pública Estadual.
Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de elevada
estima e apreço.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitando a opor-
tunidade apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,Atenciosamente,
SONIA FELDMANN MOMOSidney Koerich Coelho

PRESIDENTE DE APAE DE URUBICIPresidente
Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08 Sessão de 07/10/08

*** X X X *** *** X X X ***
OFÍCIO Nº 246/08 OFÍCIO Nº 250/08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAESP DA
APAE DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL

OFÍCIO Nº 030/2008
Trombudo Central, 16 de setembro de 2008

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO ANUAL Á Presidência da Assembléia Legislativa
2007 Segue em anexo os documentos para solicitação de

MANUTENÇÃO de Utilidade Pública Estadual de nossa entidade.AÇÃO DO CAESP
Proporcionar situações favoráveis ao pleno desenvolvimento do

deficiente intelectual (mental), nas áreas: social, cultural, histórico, etc, na
intenção de torná-los cidadãos autônomos e críticos capazes de produzir e
apropriar-se do conhecimento científico.

I - Relatório anual de atividades de 2007;
II - Declaração de que permanece cumprindo requisitos exigidos

para a concessão de declaração de utilidade pública assinado pela
Presidente do Conselho Municipal de Saúde;

Neste ano letivo na ação do CAESP, buscamos trabalhar em
conjunto com toda equipe, direção, professores, técnicos e de acordo com
que foi elaborado as metas de cada turma.

III - Declaração de que permanece cumprindo requisitos exigidos
para a concessão de declaração de utilidade publica assinado pelo
presidente da entidade:

Foram realizadas reuniões pedagógicas mensais com os
professores e técnicos e uma vez por semana procurávamos reunir com o
corpo docente para estudar e trocar experiências. As reuniões de pais
aconteceram a cada bimestre e juntamente aproveitávamos no primeiro
momento para uma palestra ressaltando um assunto de necessidade
levantado nas reuniões com o corpo docente. Também foram realizadas
reuniões mais freqüentes com os pais dos alunos do SAEDE que houve
necessidade.

IV - Cópia do Estatuto:
V - Cópia da Ata de Eleição da atual diretoria:
VI - Balancete contábil de 2007;
Sem mais para o momento.
Atenciosamente

ZuInei Luchtemberg
Presidente da Entidade

Lido no Expediente
Os atendimentos do SAEDE na Instituição foram realizadas duas

vezes por semana no período de noventa minutos cada atendimento em
período oposto ao do Ensino Regular. A professora do SAEDE fez contatos
uma vez por semana nas escolas regulares onde os alunos estão incluídos,
para orientar, assessorar e acompanhar a aprendizagem dos alunos.

Sessão de 07/10/08
*** X X X ***

OFÍCIO Nº 251/08
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Oficio nº 025/2008

Houve muitas dúvidas por parte dos professores do Ensino
Regular com os alunos incluídos; onde a professora do SAEDE buscou tirar
dúvidas.

Iraceminha, 04 de setembro de 2008
Ilmo. Sr.
Julio Garcia

Por parte da Direção e professores do Ensino Regular houve uma
boa receptividade e os professores na medida do possível se esforçaram
para que os alunos fossem incluídos.

Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina

Encaminho em anexo documentação para manutenção de uti-
lidade publica estadual.Na instituição do Centro Educacional Especializado também houve

comprometimento dos professores, direção e técnicos em estar sempre
juntos discutindo e estudando a melhor maneira de chegar a meta proposta.

Segue os seguintes documentos:
- Relatório anual de atividades;

Lido no Expediente - Declaração;
Sessão de 07/10/08 - Copia do estatuto, devidamente autenticado;

*** X X X *** - Balancete fiscal
OFÍCIO Nº 247/08 Sendo o que tinha para o momento, subscrevo.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE Atenciosamente.
OFÍCIO Nº 060/2008 REGIS ANAPROVENSI
ROMELÂNDIA, 15 DE SETEMBRO DE 2008. Presidente
Exmo. Sr. Lido no Expediente
Julio Garcia Sessão de 07/10/08
DD. Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina *** X X X ***

Conforme solicitação da Consultoria Legislativa da Assembléia do
Estado de Santa Catarina, estamos encaminhando em anexo documentação
que se faz necessária para renovação do Título de UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL, concedido a esta Associação em 18/12/1991 sob Lei nº 8.496.

OFÍCIO Nº 252/08
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
ESCOLA ESPECIAL PAULO DENIS
OF. Nº 021

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de
estima e consideração.

Faxinal de Guedes, 10 de setembro de 2008
ILMO. Sr.

Atenciosamente. Deputado Julio Garcia
LEODIR FACHINI Presidente da Assembléia Legislativa

PRESIDENTE Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos até Vossa
Senhoria para encaminhar documentação da Associação de Pais e
amigos dos Excepcionais - APAE de Faxinal dos Guedes para concessão
do Título de Utilidade Pública Estadual.

Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 248/08

Sem mais para o momento, renovamos nossos agradeci-
mentos

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

AtenciosamenteAPAE DE BOM JARDIM DA SERRA
Maria de Lourdes BenderRELATÓRIO DE ATIVIDADE - 2007

DiretoriaLido no Expediente
Lido no ExpedienteSessão de 07/10/08
Sessão de 07/10/08*** X X X ***

*** X X X ***
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OFÍCIO Nº 253/08 OFÍCIO Nº 257/08
SOCIEDADE ESCOLAR HAMÔNIAASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE IPORÃ DO OESTE - SC

Of. nº 026/2008                                          Ibirama, 01 de agosto de 2008Of nº 056/08 Iporã do Oeste, 29 de agosto de 2008.
Ilmo. Sr.Exmo. Sr.
Dep. Jean KuhlmannJEAN KUHLMANN
DD. Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços PúblicosDD Presidente da Comissão de Trabalho,
Rua Jorge Luz Fontes, 310Administração e Serviços Públicos
88.020-900 - FLORIANÓPOLIS - SCFlorianópolis - SC

Senhor Presidente,Senhor Deputado,
Em resposta a seu ofício nº 025/2008, estamos encaminhando em

anexo o Relatório de Atividades Desenvolvidas no ano letivo de 2007, de
conformidade com a Lei nº 14.182, de 01.11.2007.

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para
encaminhar o Relatório das Atividades Desenvolvidas nos últimos doze
meses, a Declaração que Permanece Cumprindo os Requisitos Exigidos
para a Concessão da Declaração de Utilidade Pública, a Cópia das
Alterações Ocorridas no Estatuto e o Balancete Contábil.

Queremos aproveitar a oportunidade de agradecer ao nobre Deputado
por nos ter comunicado sobre esta nova legislação.

Colocamo-nos a disposição de Vossa Excelência para qualquer
esclarecimento que se faça necessário.Cordialmente,

IVO SCHNEIDERS Cordiais saudações.
Presidente ABCIO Jorge Laudinor Zago

Lido no Expediente PRESIDENTE
Sessão de 07/10/08 Lido no Expediente

*** X X X *** Sessão de 07/10/08
OFÍCIO Nº 254/08 *** X X X ***

GTCC Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense OFÍCIO Nº 258/08
Florianópolis, 29 de agosto de 2008. CLUBE MUSICAL SÃO PEDRO
CE - 048/2008 Gaspar, 20 de agosto de 2008
Excelentíssimo Senhor ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Deputado Jean Kuhlmann Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos DD. Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos
Assembléia legislativa do Estado de Santa Catarina Senhor Deputado
Nesta Ref. Seu Ofício Circular nº 025/2008 - Utilidade Pública Estadual
Senhor Presidente. Com os nossos cumprimentos, informamos a V.Excia., que

tomamos conhecimento de seu Ofício Circular em referência, que
agradecemos e sobre o qual passamos a nos reportar.

Em cumprimento ao que determina o Art. 3º da Lei nº 14.182, de
01.11.2007, encaminhamos, em anexo, os seguintes documentos:

• Relatório das Atividades/Atendimentos 2007; Cumprindo o que determina o Art. 3º da Lei nº 14.182, de 01 de
novembro de 2007, estamos encaminhando para ser apresentado à
Assembléia Legislativa, os seguintes documentos:

• Declaração de cumprimentos de requisitos;
• Cópia autenticada do Estatuto Social, com as últimas

alterações; I - Relatório anual de atividades
II - Declaração de funcionamento expedido pelo Delegado de Polícia• Cópia do Balancete Contábil, do exercício 2007.
III - Cópia autenticada do Estatuto reformado em 20.12.2007Atenciosamente.
IV - Cópia autenticada da Ata da Assembléia que elegeu a atual diretoriaSantiago Ocampo Fernandez
V - Balancete contábilPresidente
Reiterando nossos agradecimentos, ficamos a disposição para

outros esclarecimentos, subscrevendo-nos
Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08

Atenciosamente
*** X X X *** Evaristo Francisco Spengler - Presidente

OFÍCIO Nº 255/08 Lido no Expediente
CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA Sessão de 07/10/08
Of. Nº 036/2008

*** X X X ***Orleans, 09 de setembro de 2007 OFÍCIO Nº 295/08
Ilmo Sr. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - IPUAÇU - SC
Jean Kulmann Ofício nº 066/08
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos Ipuaçu, 04 de setembro de 2008

Prezado Senhor: Exmo. Sr.
Estamos enviando o Relatório das Atividades Desenvolvidas no

ano de 2007 conforme solicitação desta Assembléia Legislativa.
JÚLIO GARCIA
Presidente da Assembléia Legislativa

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de
elevada estima e consideração.

FLORIANÓPOLIS - SC
Senhor Presidente,

OBS: SENHOR DEPUTADO NOSSA INSTITUIÇÃO SOBREVIVE DESDE SUA
FUNDAÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO E PROMOÇÕES, QUE O SENHOR E SEUS
COMPANHEIROS TENHAM A SENSIBILIDADE DE NOS REPASSAR CONFORME
AS APAES, O FUNDO SOCIAL.

Cumprimentando-o cordialmente, nos dirigimos a V. Exa. com o
intuito de encaminhar a documentação necessária para estar quites e
regular como Entidade Declarada de Utilidade Pública Estadual.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos antecipada-
mente, desejando-lhe pleno êxito frente os trabalhos da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Atenciosamente,
Teresinha Furlan Redivo

Presidente Atenciosamente,
Lido no Expediente VITORIANO VARGAS NETO
Sessão de 07/10/08 PRESIDENTE

*** X X X *** Lido no Expediente
OFÍCIO Nº 256/08 Sessão de 08/10/08

*** X X X ***FUNDESTE - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO
OFÍCIO Nº 260/08Chapecó (SC), 02 de setembro de 2008

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - ESCOLA "FLOR DA ESPERANÇA"PS./FUNDESTE/Nº 031/2008
Of. nº 080/08               Presidente Getúlio (SC), 04 de setembro de 2008.Excelentíssimo Senhor

Ilmo. Sr.JEAN KUHLMANN
Deputado Estadual Julio GarciaDeputado Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e

Serviços Públicos DD. Presidente da Assembléia Legislativa
Prezado Senhor,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Servimo-nos do presente instrumento de comunicação para informar que

fomos notificados no dia 2 de setembro de 2008 pela assessoria jurídica da Federação
Estadual das APAEs e por este motivo estamos encaminhando à Vossa Senhoria a
documentação solicitada para que possamos estar quites e regulares como entidade
declarada de Utilidade Pública Estadual.

FLORIANÓPOLIS - SC
Senhor Deputado,
Em atenção a Ofício Circular nº 015/2008, datado de 30 de junho de 2008,
encaminhamos documentação prevista no art. 3º da Lei nº 14.182, de 01 de
novembro de 2007 com a finalidade de comprovar e manter a condição de
entidade declarada de utilidade pública estadual. Sendo o que se nos apresenta para o momento, agradecemos pela sua

costumeira colaboração e externamos nossos melhores protestos de estima e apreço.Atenciosamente,
Respeitosamente,Hermes Ignácio Palaoro

Ivo PoffoPresidente da FUNDESTE
Presidente - APAE - PGLido no Expediente

Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08

Sessão de 07/10/08
*** X X X *** *** X X X ***
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OFÍCIO Nº 261/08 Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos à atenção dispensada.
Atenciosamente,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

ADRIANO SLONGOOF. Nº 072/2008/APAE
Presidente Imbituba, 09 de setembro de 2008

Lido no ExpedienteExmo. Sr.
Sessão de 07/10/08Júlio Garcia

*** X X X ***DD. Presidente da Assembléia Legislativa
OFÍCIO Nº 266/08Florianópolis-SC

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio FortunaExcelentíssimo Senhor,
Estamos encaminhando em anexo, documentos solicitados para

que possamos manter o Status de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei
nº 14.182/2007.

Of. nº 47/2008
Rio Fortuna - SC, 08 de setembro de 2008.

Exmo. Deputado
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos. Julio Garcia
Atenciosamente, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Amilton Gonçalves de Souza Excelentíssimo Deputado
Presidente - APAE A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Rio Fortuna vem, através do presente, encaminhar documentação
necessária para manutenção do seu TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL.

Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 262/08 Atenciosamente,

Dário SchuelterASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Presidente - APAE de Rio FortunaOfício nº 070/APAE/2008

Lido no Expediente Nova Trento, 08 de setembro de 2008
Sessão de 07/10/08À

*** X X X ***PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
OFÍCIO Nº 267/08Prezado Senhor,

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de TaióCumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste
encaminhar os documentos abaixo relacionados, para que possamos estar
regularizados como entidade declarada de utilidade pública estadual.

Taió, 09 de setembro de 2008.
OF. Nº 46/08

I - relatório anual de atividades; À Presidência da Assembléia Legislativa
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Prezados Senhores,
Estamos enviando em anexo documentos solicitados para manter

o status de utilidade pública estadual.III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto, se
houver; e Sem mais para o momento, despedimo-nos com um grande

abraço.IV - balancete contábil.
Atenciosamente, Atenciosamente.

Moacir Eliseu Battisti Archer Nerlize Stem
Presidente Presidente da Apae

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08 Sessão de 07/10/08

*** X X X *** *** X X X ***
OFÍCIO Nº 263/08 OFÍCIO Nº 268/08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU - APAE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Timbé do Sul
Ofício nº 61/08                                       Biguaçu, 04 de setembro de 2008 OFÍCIO Nº 46/2008

Exmo. Sr. Timbé do Sul, 03 de setembro de 2008.
JULIO GARCIA EXMO. SR.
DD. Presidente da Assembléia Legislativa JÚLIO GARCIA
Estado de Santa Catarina PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA DO ESTADO DE SC

Excelentíssimo Sr. FLORIANÓPOLIS - SC
Através do presente, estamos encaminhando em anexo, atendendo o

disposto no artigo 4º da Lei nº 91, de 28/08/35, regulamentada pelo Decreto nº
50.517, de 02/05/61, relatório anual das atividades desenvolvidas no exercício
de 2007, pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU,
bem como cópia do relatório contábil, também do mesmo exercício e declaração
de funcionamento regular.

Excelentíssimo Senhor,
Conforme solicitação e em cumprimento a Lei nº 14.182/2007,

estamos encaminhando a documentação que mantém a APAE o direito do
título de Utilidade Pública Estadual.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos
de estima e apreço.

Atenciosamente, Atenciosamente,
Luciene Machado Pacheco Dione Fátima de Prá

Presidente da APAE de Biguaçu Presidente APAE
Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 07/10/08 Sessão de 07/10/08
*** X X X *** *** X X X ***

OFÍCIO Nº 264/08 OFÍCIO Nº 269/08
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Ofício nº 0059/2008                             Gravatal, 01 de setembro de 2008 ESCOLA ESPECIAL "INTEGRAÇÃO"
À Ofício nº 41/08
Assembléia Legislativa de SC São José do Cerrito, 03 de setembro de 2008.
Florianópolis/SC Ilmo. Sr.

Caro Responsável, Julio Garcia
Vimos por meio deste, enviar-lhes a documentação necessária à

manutenção do Título de Utilidade Pública Estadual da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Gravatal.

DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Florianópolis - SC

Prezado Senhor,
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para

quaisquer esclarecimentos.
Cumprimentando-o, vimos através deste encaminhar à

Vossa Senhoria documentos solicitados para manutenção da
concessão de utilidade pública para nossa Instituição, conforme
segue:

Atenciosamente,
Clóvis de Campos Delfino

Presidente da APAE I - Relatório anual de atividades;
Lido no Expediente II - Declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão de utilidade pública;Sessão de 07/10/08
*** X X X *** III - Cópia autenticada do estatuto, com as devidas alterações;

OFÍCIO Nº 265/08 IV - Balancete contábil.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos do ensejo

para enviar-lhe nosso abraço apaeano.Of. 052/2008                               Rio das Antas, 04 de setembro de 2008.
Atenciosamente.Presidência da Assembléia Legislativa

Elusa Mara Wiggers OrtizFlorianópolis - SC
Presidente da APAEPrezado(a) Senhor(a),

Lido no ExpedienteA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio das Antas vem por
meio deste encaminhar, a pedido da Federação Estadual das APAEs de Santa
Catarina, documentação para manutenção do Título de Utilidade Pública Estadual.

Sessão de 07/10/08
*** X X X ***
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OFÍCIO Nº 270/08 PORTARIA Nº 1715, de 07/10/2008
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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,

Ofício 039/2008
Anitápolis, 08 de setembro de 2008

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,

Da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
De Anitápolis
À Presidência da Assembléia Legislativa
Assunto: Utilidade Pública

NOMEAR MATSON LUIS CÉ, matrícula nº 5372, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-50, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 06 de outubro de 2008 (Deputado Renato Hinnig).

Vimos através deste encaminhar as documentações de Utilidade
Pública onde segue em anexo o Estatuto e as alterações estão em
negrito feitas em 2007.
Sendo o que tínhamos para o momento,

José Altamiro Vilpert Neroci da Silva Raupp
Presidente Diretor Geral

Lido no Expediente *** X X X ***
Sessão de 07/10/08 PORTARIA Nº 1716, de 07/10/2008

*** 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,

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

EXONERAR a servidora DEISY MARA AMORIM, matrí-
cula nº 5831, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-51,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
outubro de 2008 (Deputado Ismael dos Santos).

PORTARIA Nº 1711, de 07/10/2008
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 RauppRESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38,

da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1717, de 07/10/2008DESIGNAR a servidora CRISTIANI LUCHI SILVEIRA, ma-
trícula nº 1502, 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 25 de
setembro e 24 de outubro de 2008 (DL/ CD - Gerência do Centro de
Memória).

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 a servidora RENATA NICKLES, matrícula nº
5830, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-68, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de outu-
bro de 2008 (Deputado Ismael dos Santos).Neroci da Silva Raupp
Neroci da Silva RauppDiretor Geral
Diretor Geral

*** X X X ***
*** X X X ***PORTARIA Nº 1712, de 07/10/2008

PORTARIA Nº 1718, de 07/10/2008O 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 ANTONIO JOSE DUARTE LIMA,

matrícula nº 3248, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de outubro de 2008 (Deputado Rogerio Mendonca).

EXONERAR a servidora VERA LUCIA BION, matrícula nº
5796, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-32, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de outu-
bro de 2008 (Deputado Ismael dos Santos).Neroci da Silva Raupp
Neroci da Silva RauppDiretor Geral
Diretor Geral

*** X X X ***
*** X X X ***PORTARIA Nº 1713, de 07/10/2008

PORTARIA Nº 1719, de 07/10/2008O 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 a servidora SANDRA REGINA SILVY, matrí-
cula nº 5745, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-46,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
outubro de 2008 (Deputado Ismael dos Santos).

NOMEAR DOUGLAS MARINO LOHSE, 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 outubro de 2008 (Deputado Rogerio
Mendonça).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***Neroci da Silva Raupp
PORTARIA Nº 1720, de 07/10/2008Diretor 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 1714, de 07/10/2008

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 INES WOLLINGER DA CONCEIÇÃO, matrícula
nº 4027, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-51, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de outubro de 2008 (Deputado
Ismael dos Santos).

EXONERAR o servidor RONALDO CE, matrícula nº
5808, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-50, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 06 de outu-
bro de 2008 (Deputado Renato Hinnig).
Neroci da Silva Raupp

Neroci da Silva RauppDiretor Geral
Diretor Geral

*** X X X ***
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1721, de 07/10/2008 RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,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,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde da
servidora abaixo relacionada:

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,

MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC. nº
1818 Denise Videira Silva 30 16/09/08 1827/08

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

NOMEAR CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES, matrí-
cula nº 5166, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-68, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de outubro de 2008 (Deputado
Ismael dos Santos).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1727, de 07/10/2008

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 RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,Diretor Geral

*** X X X *** PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:PORTARIA Nº 1722, de 07/10/2008

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,

MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC. nº
1529 Maria da Graça Cardoso 30 25/09/08 1850/08
0323 Maria do Rocio Barreto da Silva 60 26/09/08 1852/08

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,

1134 Maria Luiza Brasil 30 02/10/08 1851/08
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
NOMEAR LUIZ FERNANDO SILVY, matrícula nº

5618, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-46, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de outubro de 2008
(Deputado Ismael dos Santos).

PORTARIA Nº 1728, de 07/10/2008
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:
LOTAR no Gabinete do Deputado Darci de Matos

ANTONIO TIAGO DA SILVA, Agente Operacional Técnico servidor do
Poder Executivo - CIDASC, colocado à disposição na Assembléia
Legislativa pelo Ato nº 1026, de 06 de junho de 2008, sob a égide do
Termo de Convênio nº 08088/2008.

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1723, de 07/10/2008
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 1729, de 07/10/2008
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,NOMEAR VANDREI SANCLER BION, matrícula nº

5611, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-32, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de outubro de 2008
(Deputado Ismael dos Santos).

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,

INCLUIR na folha de pagamento dos servidores a
seguir nominados, quotas de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
incidentes sobre os respectivos vencimentos, com o início de vigência e
percentual enumerados na seqüência:

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1724, de 07/10/2008 Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nº

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,

Concedido Total
Jose Bertoldo dos Santos 1397 3% 36% 14/09/08 1749/08
Lucia Helena Evangelista Vieira 4713 3% 15% 17/09/08 1750/08

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,

Gilberto Simões de Bona 1459 3% 36% 13/09/08 1752/08
João Joaquim Oliveira 1642 3% 30% 14/09/08 1765/08
Jair Jose Faria 1688 9% 33% 01/02/08 1766/08
Cristiany Gevaerd Zoschke 1859 3% 30% 31/08/08 1773/08
João Fulvio Furtado Vieira 2157 3% 21% 10/07/07 1774/08NOMEAR LUIZ ANTONIO FABRO, matrícula nº 5130

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-18, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de outubro de 2008 (Deputado Julio Garcia).

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***

PROJETOS DE LEI
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1725, de 07/10/2008 PROJETO DE LEI Nº 277/2008

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,

“Fica proibida a entrada no Estado de Santa
Catarina os resíduos sólidos industriais classe
I e II gerados em outros Estados da Federação
para acondicionamento, armazenamento,
coleta, transporte, tratamento e ou destinação
final”.

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

Art. 1º Fica proibida a entrada no Estado de Santa Catarina
os resíduos sólidos industriais classe I e II gerados em outros Estados
da Federação para acondicionamento, armazenamento, coleta, trans-
porte, tratamento e ou destinação final.

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde à ser-
vidora abaixo relacionada:
MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC. nº
0994 Augusta Just Milanez 15 23/09/08 1826/08

Parágrafo único. Classificam-se como resíduos sólidos classe
I - Perigosos e classe II - Não inertes.

Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.*** X X X ***
Sala das sessões,PORTARIA Nº 1726, de 07/10/2008

Deputado Gelson MerisioO 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,

Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08
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JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 279/2008
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

Projeto de Lei anexo que visa proibir a entrada no Estado de Santa
Catarina os resíduos sólidos industriais classe I e II gerados em outros
Estados da federação para acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e ou destinação final.

Altera a redação do inciso I do§ 3º e do
inciso I do § 4º do art. 3º da Lei nº
13.342/05, acrescidos pelo art. 1º da Lei
nº 14.075/07.

Art. 1º O § 3º do art. 3º da Lei nº 13.342/05, acrescido pelo
art. 1º da Lei nº 14.075/07 passa a vigorar com a seguinte redação:Os resíduos sólidos classe I e II pode constituir risco grave ao

meio ambiente e a saúde pública, com serias conseqüências a saúde
humana e ao meio ambiente quando dispostos, transportados ou
tratados inadequadamente.

“Art. 3º. (...)
§ 3º - Os incentivos concedidos pelo PRODEC terão redução de

50% (cinqüenta por cento) no índice de atualização da moeda adotado pelo
Estado para atualização dos tributos nos seguintes casos:Em face de relevância dos propósitos a que se destina a refe-

rida lei, nosso Estado é o único reconhecido pela Organização Mundial
de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa sem vacinação, desde
2007, status que fica seriamente comprometido com a entrada de
resíduos sólidos de classe I e II provenientes de Estados que não
possuem o mesmo status sanitário.

I - quando se tratar de empreendimento localizado em muni-
cípio ou região, compreendida pela área de abrangência das SDRs, com
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH igual ou inferior a 95%
(noventa e cinco por cento) do índice do Estado.”

§ 4º - Os incentivos concedidos pelo PRODEC terão ampliação
de 50% (cinqüenta por cento) no prazo de fruição nos seguintes casos:Sendo assim, espero ver a presente proposta acolhida e

aprovada pelos Senhores Deputados I - quando se tratar de empreendimento localizado em muni-
cípio ou região, compreendida pela área de abrangência das SDRs, com
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH igual ou inferior a 95%
(noventa e cinco por cento) do índice do Estado”

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 278/2008

Dispõe sobre a cassação da eficácia da
inscrição no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

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

Deputado Valdir Cobalchini
Lido no Expediente
Sessão de 07/10/08

JUSTIFICATIVAArt. 1º Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, do estabeleci-
mento que comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos
falsificados ou contrabandeados.

A presente proposta pretende introduzir um dispositivo que
altera a Lei nº 13.342/05, acrescidos pelo art. 1º da Lei nº
14.075/07, que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento da
Empresa Catarinense - PRODEC - e do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Catarinense - FADESC - e estabelece outras providên-
cias.Art. 2º A não conformidade tratada no artigo anterior será apurada

na forma estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda e comprovada
por laudo pericial, elaborado por órgão e ou entidades capacitadas,
credenciadas ou conveniadas com o Governo do Estado de Santa Catarina.

Os benefícios, hoje concedidos pelo PRODEC aos empreendi-
mentos instalados nos municípios com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano, se forem estendidos às empresas que se instalarem nas
regiões compreendidas pela Secretarias de Desenvolvimento Regional
proporcionarão o desenvolvimento harmônico entre os municípios, sem
beneficiar apenas um especificamente.

Art. 3º A falta de regularidade da inscrição, no cadastro de
contribuintes do ICMS, inabilita o estabelecimento à prática de
operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  Em algumas regiões o município pólo não apresenta o menor

IDH porém, oferece melhores condições de acesso, oferece à
população melhor estrutura em setores como saúde, educação, atendi-
mento judiciário, órgãos do serviço público. A criação do IDH regional
propiciará o crescimento harmônico de todos os municípios membros
de cada uma das secretarias regionais, situadas em regiões de alta
depressão econômica.

Art. 4º A cassação da eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS, prevista no art. 1º, implicará aos sócios,
pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, do
estabelecimento penalizado:

I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade,
mesmo que em estabelecimento distinto daquele; e

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova
empresa no mesmo ramo de atividade.

 Considerando as regiões onde estão localizados municípios
com IDH igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do índice do
Estado para a concessão de benefícios fiscais, mais catarinenses
poderão usufruir dos efeitos positivos provocados pelo desenvol-
vimento.

Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos prevale-
cerão pelo prazo de cinco anos, contados da data de cassação.

Art. 5º O Poder Executivo divulgará, através do Diário Oficial
do Estado, a relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com
base no disposto nesta Lei, fazendo constar o respectivo Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, nome completo dos sócios e
endereços de funcionamento.

Tal iniciativa visa diminuir as diferenças entre as regiões,
algumas extremamente ricas e desenvolvidas e outras que ainda não
alcançaram níveis aceitáveis de desenvolvimento.

A mudança proposta não prejudica nenhum município,
contudo, inclui entre os beneficiários dos incentivos concedidos pelo
PRODEC, municípios sede de secretarias de desenvolvimento regional
situadas em regiões com menores Índices de Desenvolvimento Humano
e Social.

Art. 6º As disposições desta Lei aplicar-se-ão, indistintamente, ao
comércio, indústria, importador, exportador e armazéns de estocagem.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Lido no Expediente *** X X X ***
Sessão de 07/10/08 PROJETO DE LEI Nº 280/2008

JUSTIFICATIVA Declara de utilidade pública o Grupo de
Poetas Livres, com sede no município de
Florianópolis.

O presente Projeto de Lei pretende coibir, em todas as suas
formas, o comércio ilegal de produtos piratas, falsificados ou de origem
duvidosa, ou, ainda, contrabandeados, visando proteger aqueles que
recolhem impostos para produzir e comercializar produtos que levam sua
marca comercial e o autor dos direitos, bem como contribuir no cumprimento
da legislação pertinente aos direitos autorais e de marcas e patentes.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Poetas
Livres, 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.

Esta medida, também, prestará importante ajuda às autori-
dades constituídas no combate ao comércio de produtos ilegais,
suprindo, em parte, a lacuna das leis que impedem o fechamento dos
estabelecimentos autuados.

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:

 Por um viés estará protegendo o consumidor final e, por outro,
fornecendo garantia à Fazenda Estadual em relação às receitas tributárias,
fechando a torneira da sonegação e coibindo a evasão fiscal.

I - relatório anual de atividades;
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
 Outro aspecto importante é, sem dúvida, a sua contribuição

para a geração de renda e emprego. Aos primeiros sinais de sanea-
mento da pirataria e do contrabando os resultados da aplicação da Lei
chamarão a atenção das autoridades tributárias, administrativas e até
policiais de todo o País.

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,
se houver; e

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

 Por todo o exposto, solicito o apoio dos nobres
Parlamentares desta Casa para a aprovação do presente.

Deputado Julio Garcia
Lido no Expediente

*** X X X *** Sessão de 07/10/08
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JUSTIFICATIVA Justificativa
Levo ao conhecimento dos Senhores Deputados projeto de lei

que visa declarar de utilidade pública estadual o Grupo de Poetas
Livres, com sede no município de Florianópolis.

Trata-se de entidade com relevantes trabalhos sociais no
município de Florianópolis/SC, promovendo ações voltadas a cultura
e educação infantil.

Trata-se de entidade com fins não-econômicos cujos objetivos
são o acesso à informação, ao saber e à cultura e valorizar cada
membro que a ele integrar-se, tornando-o cônscio do seu gabarito e de
sua responsabilidade perante a sociedade, além de estimular as mais
diversas manifestações artístico-culturais.

Declarada de Utilidade Pública Municipal em
25/08/2003, vem requerer a declaração a nível estadual, para que
possa usufruir das benesses outorgadas a entidades e instituídas
por Lei.

*** X X X ***A referida entidade organiza encontros, simpósio, debates e
outros eventos afins, de âmbito regional, estadual e internacional,
visando temas atuais referentes à língua, à literatura e à arte.

PROJETO DE LEI Nº 283/2008
Declara de utilidade pública a Associação
Espaço Alternativo, com sede no
município de Criciúma.

Para dar continuidade a essas ações culturais de interesse
público, a entidade necessita ser reconhecida de utilidade pública estadual.

*** X X X *** Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Espaço Alternativo, com sede no município de Criciúma.PROJETO DE LEI Nº 281/2008

Declara de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Gaspar, com sede no município de Gaspar.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam
assegurados 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:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Gaspar, com sede no
município de Gaspar.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

I - relatório anual de atividades;
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;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:

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto
se houver; e

IV - balancete contábil.
I - relatório anual de atividades; Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
II - declaração de que permanece cumprindo os

requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade
pública;

Sala das Sessões,
Deputado Jean Kuhlmann

Lido no Expediente
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no

estatuto, se houver; e
Sessão de 07/10/08

JUSTIFICATIVA
IV - balancete contábil. A Associação Espaço Alternativo, que pretende ser

reconhecida de utilidade pública estadual, tem sua sede no
município de Criciúma, e é uma entidade sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado, que visa oferecer amparo ao
menor, ao viciado em drogas ou álcool e ao detento ou ex-detento,
enfim aquele que vive à margem da sociedade, usando para isso
programas de atendimento, aplicando suas rendas, recursos e
eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos institucionais no território nacional e internacional .

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões,
Deputado Julio Garcia

Lido no Expediente
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JUSTIFICATIVA
Levo ao conhecimento dos Senhores Deputados projeto de lei

que visa declarar de utilidade pública estadual a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Gaspar, com sede no município de Gaspar,
fundada em 19 de março de 1983.

Para continuar implementando as ações dispostas em seu
Estatuto, faz-se necessário que a entidade usufrua das vantagens
legais inerentes à titulação requerida, por isso, submeto aos
Senhores Deputados a presente proposta.Trata-se de entidade com fins não-econômicos,

filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de
saúde, de estudo e pesquisa e desportivo, cujo objetivo precípuo é
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras
de necessidades especiais, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 286/08

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 728Para dar continuidade a essas ações culturais de interesse

público, a entidade necessita ser reconhecida de utilidade pública
estadual.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO*** X X X ***
Nos termos do artigo 50 da Constituição Estadual, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado do Planejamento, o
projeto de lei que “Aprova a alteração da Programação Físico-Financeira
do Plano Plurianual 2008-2011 de Santa Catarina”.

PROJETO DE LEI Nº 282/2008
Declara de utilidade pública a ACONTHIF -
Associação dos Contadores de Histórias de
Florianópolis, com sede no município de
Florianópolis/SC.

Florianópolis, 02 de outubro de 2008.Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ACONTHIF -
Associação dos Contadores de Histórias de Florianópolis, com sede no
município de Florianópolis/SC.

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado

Lido no ExpedienteArt. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegu-
rados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Sessão de 07/10/08

ESTADO DE SANTA CATARINAArt. 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:

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km 5 - Nº 4600
88032-000-Florianópolis-SC-Brasil - Te!.: 48 3215-1390 - Fax: 48 3215-
1381I - relatório anual de atividades;
Excelentíssimo SenhorII - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão de declaração de utilidade pública; Luiz Henrique da Silveira
Governador do Estado de Santa CatarinaIII - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto se

houver; e EM na 472/08
Florianópolis, 30 de setembro de 2008IV - balancete contábil.

Excelentíssimo Senhor Governador,Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Com meus cumprimentos, apresento a Vossa Excelência Projeto de Lei
a ser encaminhado à Assembléia Legislativa do Estado para alteração
da programação do Plano Plurianual 2008-2011, aprovado pela Lei nº
14.359, de 21 de janeiro de 2008, pelo motivo que segue:

Sala das Sessões,
Deputado Renato Hinnig

Lido no Expediente
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1. Em 2007, no momento da elaboração do PPA 2008-
2011 a Celesc Distribuição estava com a Concorrência
Pública nº 455/07 em tramitação, cujo objeto era a
contratação de empresa para a construção de redes de
distribuição rural. Naquela oportunidade, a meta física e
o desembolso financeiro dessa concorrência estavám
previstos para serem realizados parcialmente em 2007 e
o restante em 2008.

sicas e financeiras que ocorreria em 2007 deverá ocorrer em
2008, provocando a necessidade de ajuste de metas no PP A
2008-2011.
Os recursos acrescidos decorrem de superávit financeiro no
ano de 2007.
Submeto a matéria à consideração de Vossa Excelência, jun-

tando minuta do Projeto de Lei relativa ao assunto.
Atenciosamente,

Por atraso no processo, liberado pelo Tribunal de Contas do
Estado apenas em fevereiro de 2008, o contrato somente foi
assinado neste ano. Deste modo, a realização das metas fí-

Altair Guidi
Secretário

ANEXO ÚNICO
PLANO PLURIANUAL 2008-2011
PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
PROGRAMA/SUBAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FF VALOR EM R$ 1,00
0170 LUZ PARA TODOS
000452 - Ampliação RD Elétrica Rural - SDR - Canoinhas consumidor 434 OF 3.909.665

km 100
poste 1.413

000459 - Ampliação RD Elétrica Rural - SDR - Curitibanos consumidor 869 OF 7.815.447
km 200

poste 2.107
000459 - Ampliação RD Elétrica Rural - SDR - Lages consumidor 596 OF 5.364.491

km 400
poste 3.546

000459 - Ampliação RD Elétrica Rural - SDR - Mafra consumidor 470 OF 4.224.844
km 300

poste 4.037
000459 - Ampliação RD Elétrica Rural - SDR - Rio do Sul consumidor 217 OF 1.953.869

km 50
poste 585

000459 - Ampliação RD Elétrica Rural - SDR - São Joaquim consumidor 869 OF 7.819.622
km 200

poste 1.773
ESTADO DE SANTA CATARINA II - Compreende-se como títulos e outros documentos de

dívidas, sujeitos a protesto comum ou falimentar, os títulos
de crédito, como tal definidos em lei, e os documentos
considerados como títulos executivos judiciais e extrajudiciais
pela legislação processual, inclusive as certidões da dívida
ativa inscritas de interesse da União, dos Estados e dos
Municípios, em relação aos quais a apresentação a protesto
independe de prévio depósito dos emolumentos, custas, con-
tribuições e de qualquer outra despesa, cujos valores serão
pagos pelos respectivos interessados no ato elivo dos
protesto ou, quando protestado o título ou documento, no ato
do pedido do cancelamento de seu registro observados os
valores dos emolumentos e das despesas vigentes na data
da protocolização do título ou documento, nos casos de
aceite, devolução, pagamento ou desistência do protesto ou,
da data do cancelamento do protesto observando-se neste
caso no calculo, a faixa de referência do título ou documento
na data de sua protocolização. Os contratos de locação e
demais documentos demonstrativos da dívida, poderão ser
apresentados por meio de cópia autenticada, não estando
indicado no título ou no documento de dívida o valor exato do
crédito, ou quando esse se referir a parcela vencida, o
apresentante, sob sua inteira responsabilidade, deverá juntar
demonstrativo de seu valor.

PROJETO DE LEI Nº PL./0286.7/2008
Aprova a alteração da Programação Físico-
Financeira do Plano Plurianual 2008-2011 de
Santa Catarina.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano
Plurianual 2008-2011, constante do Anexo Único da Lei nº 14.359, de
21 de janeiro de 2008.

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

LUIZ HE RIQUE DA SIL VEIRA
Governador do Estado

*** X X X ***

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 031/2008
Altera a Lei Complementar nº 219, de 31
de dezembro de 2001 que dispõe sobre
emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de
registro.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Giancarlo Tomelin
Artigo 1º -Inclui no dispositivo 7 da Lei Complementar nº
219, de 31 de dezembro de 2001, a seguinte nota
explicativa.

Lido no Expediente
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JUSTIFICATIVA
I - Havendo interesse da administração pública Federal,
Estadual ou Municipal, os tabelionatos de protestos de
títulos e de outros documentos de dívida ficam obrigados
a recepcionar para protesto comum ou falimentar, as
certidões de dívida ativa, devidamente inscrita,
independente de prévio depósito dos emolumentos,
custas, contribuições e de qualquer outra despesa cujos
valores serão pagos na forma prevista no item 6, bem
como, o crédito decorrente de aluguel e de seus
encargos, desde que provado por contrato escrito e ainda
o crédito do condomínio, decorrente das quotas de rateio
de despesas e da aplicação de multas, na forma da lei ou
convenção de condomínio, devidos pelo condômino ou
possuidor da unidade. O protesto poderá ser tirado, além
do devedor principal, contra qualquer dos co-devedores,
constantes do documento, inclusive fiadores, desde que
solicitado pelo apresentante.

Trata-se de justificativa ao Projeto de Lei que visa o combate
aos altos índices de inadimplência nos condomínios. Haja vista, a
imprevisibilidade da matéria em tela, na Lei Estadual nº 219, de 31 de
dezembro de 2001.

Respeitado o mínimo previsto na legislação federal, pode o
Estado, no exercício da comp1etência concorrente legislar sobre os
emolumentos nos atos praticados pelos serviços notariais e de registros.

Cuida o projeto ainda, de aperfeiçoar este dispositivo com o
fito de ficarem incluídos no rol as despesas condominiais, e, ainda
integrar contrato de locação como documento protestável com o
objetivo de proporcionar o desafogamento do Poder Judiciário.

Portanto, ainda nesta linha, a administração dos condomínios
contará com outros mecanismos de combate à inadimplência como a
inclusão dos devedores no SPC e SERASA.

Desta forma, espera este Deputado contar com o apoio dos demais
Senhores Deputados que integram este Parlamento, para sua aprovação.

*** X X X ***
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