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ATA DA 008ª SESSÃO ESPECIAL DA
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REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2009
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO

COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA DE
MICROCRÉDITO DE SANTA CATARINA

PROPOSIÇÃO DEPUTADO DARCI DE MATOS
SUMÁRIO

DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Destaca o papel fundamental do microcrédito
para o desenvolvimento do estado.

Desenvolvimento Econômico Sustentável, que
neste ato representa o excelentíssimo sr.
governador de Santa Catarina, dr. Luiz
Henrique da Silveira;

presidente do Badesc;
(Palmas)
Dr. Renato Vianna, diretor financeiro

do BRDE;SECRETÁRIO ONOFRE SANTO AGOSTINI - Refere-
se à importância dos microempreendedores. (Palmas) (Palmas)

Senhor dr. Luiz Alberton, secretário
de Planejamento e Finanças, neste ato repre-
sentando o magnífico reitor professor Álvaro
Toubes Prata, da Universidade Federal de
Santa Catarina;

Excelentíssimo vereador Célio
Galeski, presidente da Câmara Municipal de
Canoinhas;

SAYDE JOSÉ MIGUEL - Aborda o trabalho do
Badesc junto aos programas de microcrédito.
LUIZ CARLOS FLORIANI - Agradece a todos
que colaboraram e colaboram para o sucesso
das operadoras de microcrédito.

(Palmas)
Excelentíssimas autoridades, srs.

deputados, senhoras e senhores.(Palmas)VICE-GOVERNADOR LEONEL PAVAN - Refere-
se à importância do microcrédito. Senhor Luiz Carlos Floriani, pre-

sidente da Associação das Organizações de
Microcrédito de Santa Catarina;

A presente sessão foi convocada por
solicitação deste deputado e com a aprovação
dos demais parlamentares em homenagem
aos 10 anos do Programa de Microcrédito de
Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão especial. (Palmas)

Senhor Leoberto Weinert, prefeito de
Canoinhas, representando os prefeitos do
estado de Santa Catarina;

Convido as excelentíssimas auto-
ridades que serão nominadas para compor a
mesa desta sessão:

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo coral da
Assembléia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.

(Palmas)Senhor deputado Onofre Santo
Agostini, secretário de estado do Dr. Dalírio José Beber, diretor

Coordenadoria de Publicação - Processo Informatizado de Editoração
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(Procede-se à interpretação do Hino
Nacional.)

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Desejo com grande alegria, com muito
respeito, cumprimentar esta seleta Mesa, com
a devida permissão, saudando o deputado
Elizeu Mattos, que preside neste momento a
sessão, líder do governo; o deputado Onofre
Santo Agostini, secretário do Desenvolvimento
Econômico e Sustentável, que representa
neste ato o excelentíssimo governador, dr. Luiz
Henrique da Silveira.

levantei, de 20 mil postos de trabalho durante
esses dez anos de existência desse projeto.

Registramos com muita satisfação a
presença das seguintes autoridades:

E emprestaram aproximadamente R$
600 milhões, através do Badesc, ajudando a
manter aproximadamente 200 mil postos de
trabalho em Santa Catarina. Senhores e
senhoras, isso é significativo, porque a micro,
a pequena e a média empresa efetivamente
dão embasamento à economia do nosso
estado e do nosso país.

Senhor Valdair Matias, secretário do
Desenvolvimento Econômico, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo sr. João Paulo
Kleinübing, prefeito da cidade de Blumenau;

Senhor Daniel Heyse Tavares, neste
ato representando o excelentíssimo deputado
estadual Antônio Aguiar; Faço a minha saudação especial ao dr.

Luiz Carlos Floriani, presidente da Associação das
Organizações de Microcrédito de Santa Catarina;
aos demais componentes da mesa; ao coral da
Assembleia Legislativa; à imprensa; aos
empresários; às empresárias e às demais
autoridades que se fazem presentes nesta sessão
significativa para o Poder Legislativo de Santa
Catarina, sobretudo para as organizações de
microcrédito do nosso estado.

Portanto, encerro as minhas palavras
parabenizando o Floriani, o programa, a equipe, os
empresários, o Badesc, o governo do estado,
enfim, todos aqueles que de forma direta ou
indireta acreditaram e continuam acreditando no
projeto do microcrédito no nosso estado.

Senhora Alcioni Calikoski, diretora da
secretaria de Desenvolvimento Regional, neste
ato representando o secretário Regional de
Canoinhas;

Senhor José Alaor Bernardes, diretor-
administrativo-financeiro e superintendente
interino do Sebrae;

Um grande abraço, sucesso e
parabéns!

Senhor José Antônio Filho, segundo-
vice-presidente do Crea/SC;

Muito obrigado!
(Palmas)

Senhor Renato Timm Marins,
presidente do Bapem;

Sr. presidente, propus realizarmos esta
singela homenagem por entender que o
microcrédito tem cumprido um papel fundamental
no aspecto econômico e social para o desenvol-
vimento do estado de Santa Catarina.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -

Neste momento devolvo a Presidência da
sessão ao deputado Darci de Matos, autor do
requerimento que ensejou este ato.

Senhor Gilson José Pedrassani,
diretor-presidente do Banco do Planalto Norte,
de Canoinhas;

Podemos, senhoras e senhores,
afirmar com convicção que esse programa de
microcrédito, conforme vimos no vídeo,
beneficia, motiva, ajuda e dá condições para
que o pequeno empreenda e constitua o seu
negócio, como é o caso da doceira, do
borracheiro, da costureira, daquelas pessoas
que jamais teriam condições de acesso ao
crédito no sistema bancário tradicional do
nosso país, infelizmente.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Neste momento convido o jornalista Valter
Souza para proceder à nominata dos
homenageados.

Senhor Romeo Vier, diretor vice-
presidente do Banco do Planalto Norte;

Senhor Marco Antônio Mendes
Sbissa, presidente da OABCRED, neste ato
representando a seccional de Santa Catarina; O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS

(Valter Souza) - Senhoras e senhores, boa-
noite!

Senhor Laerte Weber, presidente da
Crediamai;

Neste momento o Poder Legislativo
presta homenagem à Associação das
Organizações de Microcrédito de Santa
Catarina, na passagem dos dez anos do
programa de microcrédito, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade catarinense,
na busca constante de melhor qualidade de
vida, através do fomento ao
empreendedorismo social.

Senhor Sayde José Miguel, vice-
presidente e diretor operacional do Badesc;

Senhor João Omar Macagnan, ex-
prefeito de Itajaí e diretor administrativo do
Badesc;

Portanto, eu tomo a liberdade de
afirmar que esse programa, realizado com
êxito em Santa Catarina e no Brasil, é um
programa efetivo de distribuição de renda, de
inclusão social e proporciona a conquista da
cidadania plena pelo povo catarinense.

Senhor Robert Kennedy da Costa,
gerente regional de negócios da
superintendência regional de Florianópolis;

Senhor Anibal Dib Mussi, super-
intendente executivo do Centro Integração
Empresa Escola de Santa Catarina - CIEE;

Certamente, todos leram o livro
Banqueiro dos Pobres, de Muhammad Yunus,
de Bangladesh, que se constitui num exemplo
para o mundo. Como prova disso, ele recebeu
o Prêmio Nobel da Paz, porque, através do seu
programa de microcrédito, conseguiu tirar da
miséria milhares de pessoas.

Convido o sr. deputado Darci de
Matos para fazer entrega da homenagem, em
nome do Poder Legislativo de Santa Catarina,
ao sr. Luiz Carlos Floriani, neste ato repre-
sentando a Associação das Organizações de
Microcrédito de Santa Catarina - Amcred-SC,
como seu presidente.

Senhora Maria Tereza de Amorim Nora,
representando a Acrev, de Jaraguá do Sul;

Senhor Roberto Carlos Franceschi,
gerente administrativo do Banco do Vale, de
Blumenau;

O comitê do Prêmio Nobel da Paz fez
a seguinte afirmação: “Uma paz duradoura não
pode ser alcançada se a população não
encontrar maneiras de sair da pobreza.”

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

Senhor Lorivan Bortoli, conselheiro
da Credioeste, Chapecó;

(Palmas)Recebemos aqui a justificativa da
ausência nesta sessão do deputado Pedro Uczai,
do Partido dos Trabalhadores, que por
compromissos assumidos anteriormente não
pode estar presente, mas deseja que tenhamos
uma excelente sessão de homenagem.

Dando continuidade às homenagens,
a Amcred-SC, presta homenagem às
instituições parceiras.

Vejam, senhores e senhoras, a
importância que esse programa alcança no
nosso estado não é só econômica e social,
mas por trazer cidadania.

Convido para fazer entrega da
homenagem o sr. Luiz Carlos Floriani, pre-
sidente da Amcred-SC, ao representante do
governo do estado de Santa Catarina,
deputado e secretário Onofre Santo Agostini.

Quero, portanto, neste momento
fazer uma mea culpa porque nós, agentes
públicos, políticos, pessoas que fazem a
gestão, muitas vezes nos empenhamos,
criamos programas de incentivos, damos
benefícios fiscais para grandes empresas que
se instalam em nosso estado e municípios, o
que é importante, mas, em contrapartida,
muitas vezes o pequeno empresário não passa
da sala de espera ao tentar contato com uma
autoridade a fim de empreender o seu negócio.

A seguir teremos a apresentação de
vídeo institucional.

(Procede-se à exibição do vídeo.)
(Procede-se à entrega da home-

nagem.)
(Palmas)
Convido para compor a mesa o líder

do governo na Assembleia Legislativa,
deputado Elizeu Mattos.

(Palmas)
Convido para fazer entrega da

homenagem a sra. Isabel Cristina Baggio, vice-
presidente estadual da Amcred-SC, ao repre-
sentante do Badesc, o sr. Sayde José Miguel.

(Palmas)
Convido, também, para compor a

Mesa o presidente da Facisc, dr. Luiz Carlos
Furtado Neves. (Procede-se à entrega da home-

nagem.)Nós podemos ver, através desse
programa, sr. presidente, que em Santa
Catarina esse projeto trouxe uma luz no fundo
do túnel, constitui-se uma alavanca no sentido
de que o nosso estado possa efetivamente
caminhar rumo à melhoria da qualidade de vida
do povo catarinense, e já temos um estado
com IDH elevadíssimo em comparação aos
demais estados do nosso país.

(Palmas)
(Palmas)Também registro com muita

satisfação a presença do prefeito de Biguaçu,
José Castelo Deschamps; do presidente do
Democratas de Garuva, sr. José Chaves; do
presidente da Associação Comercial e
industrial de São Francisco do Sul - ACISBS,
Sérgio Roberto da Silveira.

Convido para fazer entrega da
homenagem o sr. Romeo Vier, vice-presidente
regional norte da Amcred-SC, ao representante
do Sebrae do nosso estado, o sr. José Alaor
Bernardes.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)Convido o deputado Elizeu Mattos

para assumir a Presidência da sessão para
que possa fazer a justificativa da proposição e
realização desta sessão.

Portanto, sr. Floriani, você, os seus
companheiros, os empresários que aqui estão,
sonhadores, idealistas, pragmáticos,
corajosos, certamente empreenderam muita
energia, muito trabalho, muitas horas de
dedicação, para que pudessem dar condições
para a geração, conforme vimos nos dados que

(Palmas)
Na sequência convido a sra.

Bernadete Berto, para homenagear o agente
de crédito com mais tempo de atividade no
estado de Santa Catarina, o sr. Fabiano da
Silva, representando todos os agentes de
crédito de Santa Catarina pelos relevantes

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -
Convido o sr. deputado Darci de Matos,
proponente desta sessão, para fazer uso da
palavra.
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serviços prestados durante seus dez anos de
serviço atuando no Banco do Empreendedor de
Florianópolis.

organizações associadas e operadoras de
Microcrédito no estado de Santa Catarina.

(Palmas)
O próximo homenageado será o

representante do Banco do Planalto Norte do
município de Canoinhas, Gilson Pedrassani,
presidente do conselho de Administração.

Convido para receber a homenagem
o representante da Acredite do município de
Rio do Sul, o sr. Fabio Kowalsky.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)Gostaria de convidar o deputado

Onofre Santo Agostini para se postar aqui à
frente para as três próximas homenagens.

(Palmas) (Palmas)
A entrega agora será feita ao repre-

sentante do Banco do Povo do município de
Chapecó, o sr. Edson Baldissera, diretor
executivo.

Agradeço ao deputado Elizeu Mattos,
e chamo à frente, agora, por favor, o
presidente da sessão, deputado Darci de
Matos para fazer a entrega das próximas
homenagens.

A homenagem agora é para o ge-
rente de microcrédito com mais tempo de
atividade no estado, o sr. Nivaldo Brei Júnior,
representando todos os gerentes de
microcrédito pelos relevantes serviços
prestados durante seus dez anos de serviços à
frente do Planorte.

(Procede-se à entrega da home-
nagem. A homenagem agora será prestada

ao representante do Banco do Vale do
município de Blumenau, sr. Udo Luiz
Altemburg, presidente do conselho de
Administração.

(Palmas)
Agradeço ao sr. Dalírio Beber e

convido para fazer a entrega das próximas
homenagens o sr. Renato Vianna, repre-
sentante do BRDE.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da home-
nagem.)O deputado Onofre Santo Agostini

homenageia o colaborador com mais tempo de
serviço pelo microcrédito de Santa Catarina, sr.
Jair Wolf Monteiro, pelos relevantes serviços
prestados atuando junto ao Blusol de
Blumenau.

A entrega da homenagem será feita
ao representante do Bancri do município de
Itajaí, sr. Carlos Castilho.

(Palmas)
A próxima homenagem será prestada

ao representante do Bapem do município de
Caçador, sr. Renato Timm Marins.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da home-
nagem.)(Procede-se à entrega da home-

nagem.)
Convido também para dirigir-se à

mesa o sr. Leonel Pavan, vice-governador do
estado de Santa Catarina.

(Palmas)
(Palmas) O deputado Darci de Matos, agora,

presta homenagem ao representante da Casa
do Empreendedor do município de Joinville, sr.
João Geraldo Bernardes, ex-presidente do
conselho de Administração.

Gostaria de lembrar a todos os
presentes que esta sessão está sendo
transmitida pela TVAL e pela Rádio Alesc
Digital para todo o estado de Santa Catarina.
Será, inclusive, reapresentada ao longo da
programação desta semana.

Convido para receber a homenagem
o representante do Blusol, do município de
Blumenau, sr. Claúdio Peixer.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.) (Procede-se à entrega da home-

nagem.)(Palmas)
Neste momento o deputado e

secretário Onofre Santo Agostini, presta
homenagem a um dos pioneiros como tomador
de crédito do Programa de Microcrédito de
Santa Catarina, o sr. José Custódio, repre-
sentando todo o universo de tomadores de
Microcrédito do estado de Santa Catarina.

O Sr. Renato Vianna presta ho-
menagem ao representante da Casa do
Microcrédito do município de Tubarão, sr.
Pedro Ananias Alves.

(Palmas)
Eu agradeço ao deputado Darci de

Matos, muito obrigado.
Convido para fazer entrega das

próximas homenagens o sr. Luiz Alberton, que
representa aqui o reitor Álvaro Prata, da
Universidade Federal do Estado de Catarina.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas)
Ele está sendo representado pela

sua esposa, sra. Evonete Custódio.
Convido para fazer as próximas

entregas de homenagens o sr. Leoberto
Weinert, prefeito do município de Canoinhas.

Convido para receber a homenagem
o representante da Crecerto do município de
Concórdia, o sr. Jânio de Oliveira.(Procede-se à entrega da home-

nagem.) Convido para receber a homenagem
o representante da Crediamai do município de
Xanxerê, sr. Laerte Weber, presidente do
conselho de Administração.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)(Palmas)

Agradeço ao deputado e secretário
Onofre Santo Agostini.

(Palmas)
A homenagem agora será para a

representante da Acrevi, do município de
Jaraguá do Sul, sra. Maria Tereza Nora.

Convido para vir à frente agora o sr.
Luiz Carlos Floriani, presidente da Amcred-SC.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

A homenagem será prestada ao
conselheiro voluntário do Banco da Família, sr.
Walter Hoeschl Neto, representando todos os
conselheiros que atuam voluntariamente nas
organizações de Microcrédito de Santa
Catarina.

(Palmas) (Procede-se à entrega da home-
nagem.)O prefeito de Canoinhas, neste

instante, fará entrega da homenagem ao repre-
sentante da Credioeste do município de
Chapecó, sr. Lorivan Bortoli.

(Palmas)
Agradeço ao sr. Luiz Alberton.
Chamo à frente, por favor, para fazer

a entrega das próximas homenagens, o sr. Luiz
Carlos Furtado Neves, presidente da Facisc.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)(Procede-se à entrega da home-

nagem.) (Palmas) A próxima homenagem será prestada
à Credisol do município de Criciúma, sul de
Santa Catarina, através do sr. Wainer Belmiro.

(Palmas) Agora convido para receber a
homenagem o representante da Extracredi do
município de São Miguel d’Oeste, sr. Lino
Scariot, presidente do conselho de
Administração.

O presidente da Amcred-SC neste
momento homenageia o sr. Pedro Ananias
Alves, parceiro fundamental na coordenação de
implantação do programa de Microcrédito de
Santa Catarina.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas)
(Procede-se à entrega da home-

nagem.)
A homenagem agora será prestada

ao representante da Profomento do município
de Brusque, sr. Murilo Gouvêa dos Reis,
presidente do conselho de Administração.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.) (Palmas)

(Palmas) Agradeço ao prefeito da cidade de
Canoinhas.Agradeço ao sr. Luiz Carlos Floriano. (Procede-se à entrega da home-

nagem.)Chamo à frente, por favor, o pre-
sidente do Badesc, o sr. Dalírio Beber para
fazer a entrega das próximas homenagens.

Convido o deputado estadual Elizeu
Mattos para fazer entrega das próximas
homenagens.

(Palmas)
Eu agradeço ao sr. Luiz Carlos

Furtado Neves.A homenagem será prestada agora
ao ex-governador Esperidião Amin, repre-
sentado neste ato pelo filho, vereador aqui da
capital, sr. João Amin, parceiro fundamental na
implantação do programa de Microcrédito de
Santa Catarina.

A próxima homenagem será entregue
à representante do Banco da Família do
município de Lages, sra. Isabel Cristina Baggio,
presidente do conselho de Administração.

Agora, chamo à frente o sr. Célio
Galeski, vereador que representa a Câmara
Municipal do município de Canoinhas, para
fazer a entrega das próximas homenagens.(Procede-se à entrega da home-

nagem.) Convido para receber a homenagem
o representante da Organização de
Microcrédito Crediconfiança do município de
São José, sr. Luiz Carlos Floriani, diretor
executivo.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas)
Receberá a homenagem o vereador

João Amin, que representa o seu pai, o ex-
governador Esperidião Amin.

(Palmas)
Dando continuidade à sessão, neste

momento a Associação das Organizações de
Microcrédito presta homenagem às

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)
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(Palmas) Por isso, meu caro deputado,
parabenizo v.exa. por esta feliz iniciativa. Ainda
bem que existem homens públicos que
reconhecem e prestam homenagens àqueles
que fazem o nosso estado crescer.

da tirania, porque de todas as dádivas que
Deus nos deu a mais importante é a vida, mas
depois é a liberdade de agirmos conforme a
nossa consciência.

O vereador Célio Galeski presta
homenagem agora ao representante do Banco
do Empreendedor do município de
Florianópolis, sr. Paulo Augusto Milani,
presidente do conselho Deliberativo.

Que Deus, de infinita bondade, proteja
cada um de nós e que a grande padroeira deste
país, a nossa querida imaculada Conceição de
Aparecida, proteja você, mulher brasileira, para ser
sempre uma grande parceira em favor de Santa
Catarina e do Brasil.

Quero cumprimentar também o
presidente da Câmara de Vereadores.(Procede-se à entrega da home-

nagem.) Mas vou contar, minha querida Beth,
a história que eu prometi contar hoje.Agradeço ao vereador Célio Galeski,

que está representando aqui, e muito bem, a
Câmara Municipal de Canoinhas.

Existiu um padre cientista que queria
produzir uma rosa azul e não conseguia.
Tentou todos os tipos de experiência para
produzi-la e não conseguiu. Fez enxerto,
adubou terra, trouxe terra de todos os países e
não conseguiu produzir a rosa azul.

Muito obrigado!
O SR. PAULO AUGUSTO MILANI -

(Presidente do Conselho Deliberativo) - Sr.
presidente da mesa, peço licença para
quebrarmos o protocolo, a fim de prestarmos uma
singela homenagem ao nosso querido Luiz Carlos
Floriani, que iniciou conosco há dez anos no
Badesc, onde foi idealizado esse programa.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -

Neste momento, concedo a palavra ao dr.
Sayde José Miguel, que falará em nome dos
homenageados.

Quando já estava no leito de morte,
quase moribundo, os seus amigos padres foram
fazer a derradeira visita. Ao entrarem no quarto
onde se encontrava o moribundo, já quase sem
vida, notaram que o mesmo estava muito
abafado. Um dos padres foi até o fundo do quarto
abrir a janela para deixar entrar ar. Ao abri-la veri-
ficou que no fundo estavam plantadas as roseiras
do padre e todas as rosas eram azuis. Em todas
elas, vice-governador Leonel Pavan, nasceram
rosas azuis.

O SR. SAYDE JOSÉ MIGUEL -
Excelentíssimo senhor vice-governador Leonel
Pavan;

Luiz Carlos Floriani, esse livro repre-
senta a árvore e o livro. Há dez anos nós
plantamos essa árvore e você foi um dos
idealizadores que plantou essa semente que
cresceu.

Excelentíssimo senhor deputado
Darci de Matos, autor da proposta para a
realização desta sessão solene;

Então nós desejamos a você, Luiz
Carlos Floriani, que é um grande batalhador e um
grande conhecedor do microcrédito, que continue
fazendo com que essa árvore cresça dando
muitos frutos. Enfim, esperamos que tenhamos
muitos anos pela frente e que essa árvore conti-
nue crescendo e gerando muitos frutos.

Senhores membros da mesa;
Senhores deputados aqui presentes;
Senhores dirigentes de organizações

parceiras do Badesc;O padre, então, disse ao moribundo:
graças a Deus nasceu a rosa azul. E o moribundo,
já quase sem vida, respondeu ao indagante:
somente graças a Deus não, porque Deus nos
deu a inteligência, nos deu o sol, nos deu a chuva,
mas se eu não tivesse plantado a roseira não
havia nascido a rosa azul.

Meus companheiros de trabalho do
Badesc; minhas senhoras e meus senhores.

Fica difícil, depois da afluência do
deputado Onofre Santo Agostini, ocupar a
tribuna, até porque como bancário de profissão
me acostumei muito mais às coisas áridas. Se
eu tivesse que fazer realmente um discurso
aqui com o brilhantismo do deputado, eu
estaria perdido.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)

(Palmas)
O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -

Registro, com satisfação, a presença do dr. Pedro
Mendes, diretor-geral da secretaria da Fazenda.

A mesma coisa aqui, meu caro
deputado Darci de Matos. Se os pequenos
empreendedores ficassem só chorando o leite
derramado, ficassem somente a reclamar do
governo, ficassem somente a criticar o governo,
não teríamos esta sessão brilhante, não teríamos
hoje a oportunidade de dizer a todos, de modo
muito especial ao presidente desta associação, o
nosso muito obrigado, porque vocês ajudaram a
fazer este estado cada vez melhor. Vocês
realmente plantaram a roseira, para que
pudéssemos colher a rosa azul.

Convido para fazer uso da palavra o
secretário de estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável Onofre Santo Agostini.

Meus senhores e minhas senhoras,
a minha missão aqui me foi atribuída pelo
nosso presidente Dalírio Beber, em face de ser
eu, no Badesc, o mais antigo dirigente na
parte do microcrédito.

O SR. SECRETÁRIO ONOFRE SANTO
AGOSTINI (Secretário de Estado do
Desenvolvimento Sustentável) - Quero, com
muito prazer e com muita honra, cumprimentar
o deputado Darci de Matos, que neste ato
preside a sessão e é autor da homenagem à
Associação das Organizações de Microcrédito
de Santa Catarina; como também o
excelentíssimo sr. Leonel Pavan, vice-
governador do estado, que me desincumbe da
função de representar aqui o governador.

Então, cabe a mim dizer aos
senhores que a função do Badesc foi a de
retaguarda, ou seja, dar apoio a uma idéia
muito bem elaborada, em que nós, tenho
certeza, possamos ter uma participação mais
direta na sociedade econômica do país, que
são aqueles microempreendedores que, via de
regra, não tinham, e até hoje muitos poucos
possivelmente terão, acesso à agência
bancária. Nós acreditamos que esse sistema
possa se desenvolver.

Parabéns, deputado, parabéns a
v.exas., parabéns, meu caro Luiz Carlos Floriani,
pela feliz idéia e pela luta que teve no andar
desses longos dez anos, fazendo com que efetiva-
mente a sociedade de Santa Catarina alcançasse,
através do pequeno empresário, do microcrédito,
o seu desenvolvimento.

Da mesma forma, quero cumprimentar
o meu prezado amigo Luiz Carlos Floriani,
presidente da Associação das Organizações de
Microcrédito de Santa Catarina; o excelentíssimo
deputado Elizeu Mattos, líder do governo nesta
Casa; os representantes de créditos bancários,
como o Badesc, e, respeitosamente, a mulher
brasileira, representada pelas senhoras que aqui
se encontram.

Antes de encerrar, sr. deputado, eu
queria também prestar uma homenagem à
mulher brasileira, aqui representada por
v.exas. Eu faço esta referência especial porque
tenho dito ao longo da história, vice-
governador, que não há nenhum homem
público e nenhum empresário bem sucedido
que não tenha ao seu lado uma grande mulher.

O Badesc tem a função, especifica-
mente, de injetar recursos financeiros para
fazer com que o sistema se desenvolva, mas
ele foi muito além disso.

Eu preciso deixar definitivamente
registrado o papel que o Badesc desenvolveu
desde o início desse programa. Para que se
tenha uma idéia do trabalho desenvolvido por
esse órgão, além dos recursos financeiros
injetados, que não foram poucos, houve muito
sacrifício para que ocorressem resultados, só
que esses resultados viriam de forma indireta.
Nós não tínhamos resultado em termos finan-
ceiros, mas tínhamos o apoio de uma parte da
sociedade ainda carente de crédito.

Muito carinhosamente quero
cumprimentar o nosso querido coral que por
muitas vezes assistimos prestar uma justa
homenagem ao povo de Santa Catarina com a
beleza das suas vozes, regido pelo nosso
grande maestro Reginaldo.

Eu posso dizer isso porque já fui
prefeito na cidade de Curitibanos nos idos de
1972, ano em que muitos daqui nem eram
nascidos. Sou deputado por cinco vezes
seguidas, fui duas vezes presidente desta
Casa e agora sou secretário de estado. E isso
só foi possível porque tive uma grande mulher,
uma grande companheira ao meu lado. Quis
Deus a levar, mas reconheço que cheguei
aonde cheguei graças a essa grande
companheira, a essa grande mulher.

Quando adentrei a esta Casa encontrei
a minha amiga Elisabeth Silveira, que é chefe do
cerimonial e filha do saudoso grande governador
do estado de Santa Catarina Ivo Silveira. Ela me
perguntou o que é que eu iria contar hoje, porque
todas as vezes que falava nesta tribuna contava
alguma história. Eu disse a ela que iria contar uma
história hoje que caracteriza bem este momento.

O que fez o Badesc na época? Ele
fez com que as Oscips contassem com a sua
colaboração para todo tipo de apoio logístico;
forneceu automóvel para muitas delas se
deslocarem; fez empréstimo praticamente
partindo do zero, ele cobrava apenas a taxa de
juros, sem nenhuma correção; forneceu
funcionários - os nossos gerentes participaram
diretamente da gestão dessas entidades no
seu início.

Por isso a vocês, mulheres brasi-
leiras, eu presto a minha homenagem, porque
também foram e são importantes para essa
associação, vocês são muito importantes para
o crescimento do nosso estado. Recebam,
pois, o nosso abraço muito fraterno.

Foi muito feliz o nosso deputado
Darci de Matos em prestar esta homenagem,
porque é através da associação de
microcrédito que nós encontramos soluções
para alguns problemas que afligem Santa
Catarina; através desse movimento é que
foram gerados milhares de empregos e através
desse programa é que recursos foram
colocados no mercado financeiro do nosso
estado.

Se me permite ainda, sr. presidente,
quero, por alguns segundos, elevar o meu
pensamento ao criador e pedir a Ele que ajude
o pequeno empresário catarinense, ajude o
homem público a nunca ter vergonha de ser
honesto, a não se curvar diante da opressão e

Em suma, o Badesc não forneceu
apenas recursos financeiros necessários, ele
foi bem mais além. E temos consciência de
que isso foi realmente função do governo;
tanto o presidente Dalírio Beber como o ex-
presidente Renato Vianna davam como
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incumbência que apoiássemos diretamente as
Oscips naquilo que fosse possível apoiar. E
hoje estamos sentindo que o resultado
realmente foi excepcional; temos plena
convicção de que as Oscips, agora
congregadas numa associação em que elas
são filiadas, poderão certamente ter poder de
barganha muito maior, poderão disputar
recursos bem mais abundantes. E, portanto,
eu, nesta rápida palestra aqui quero apenas
registrar alguns dados para que se tenha
consciência do que pode ser feito por nós.

Eu preciso cumprimentar muito
especialmente vocês que vieram de todos os
cantos do estado de Santa Catarina hoje.
Alguns chegaram, inclusive, com meia hora de
atraso, porque a duplicação ainda não está
pronta, e infelizmente levaram mais de quatro
horas para fazer Criciúma/Tubarão até aqui.
Outros vieram do extremo oeste do estado,
como a Extracredi, lá de São Miguel d’Oeste,
onde nasceu essa associação.

acreditava, porque essas operações, aqueles
30 milhões - e o dr. Sayde deve lembrar -,
tinham risco H. Para quem não sabe, risco H é
perda. É considerada perda total. Jogue no lixo
o dinheiro! Era assim que o BNDES entendia
para que servia empréstimo para pobre.

Para o BNDES emprestar dinheiro
para pobre é jogar dinheiro fora, não sei se os
senhores sabiam. E o Furtado sabe muito bem
o que é risco H, porque foi assim que foi
tratado o Badesc. Mas agora já tem um monte
de namoradas novas, não é dr. Dalírio? Já tem
gente encostando na Amcred; já existem
parceiros. Por isso, devemos, sim, muita
obrigação ao Badesc, não só por acreditar, por
emprestar barato, mas porque a família
Badesc também foi voluntária; inclusive ouvi há
pouco o Marcos Amin, o Mário Livramento e
todos os outros funcionários do Badesc que
trabalharam voluntariamente, juntamente com
outros voluntários aqui representados por
aquele lageano que foi homenageado há
pouco. Trabalharam de verdade, não tinham
hora para trabalhar, voluntariamente, e muitas
vezes pagavam para trabalhar. E pior: vocês
sabem o que é entregar o seu CPF para
assinar um contrato de R$ 1,5 milhão que
ninguém acredita que os tomadores irão
pagar? Explicar para a mulher em casa que
você assinou como avalista um contrato de R$
1,5 milhão, quando o seu patrimônio não
chega a R$ 500 mil?

Dr. Dalírio, Romeu, marcar a
assembleia de constituição da associação em
São Miguel d’Oeste era para ver quem
realmente queria que isso acontecesse,
porque se deslocar daqui, do litoral, até São
Miguel para passar um sábado trabalhando,
meus companheiros, tem que ser bom. E 13
estavam lá; 13 corajosas organizações,
através dos seus representantes, estavam, no
dia 25 de março de 2006, em São Miguel
d’Oeste, fazendo com que ela acontecesse de
fato e de direito, depois de dois anos de
discussões prévias, à medida que sabíamos
que o nosso progenitor, Badesc, começava a
dar a carta de alforria. “Vocês já têm idade
para se virar sozinho ou eu vou cortar a
mesada”. É mais ou menos isso; é por aí. E a
Unicred está aqui.

Até abril de 2009, a circulação de
recursos através das nossas parceiras Oscips,
o financiamento do Badesc, está representada
por cerca de R$ 60 milhões. Desses R$ 60
milhões produziram cerca de 604 milhões de
empréstimos com a rotatividade desse
recurso. No tocante a empregos, se
considerarmos os desempregos mantidos e os
empregos gerados, chegaremos ao
extraordinário número de 243 mil empregos. A
média por cliente ativo, dado de maior
importância, ficou em torno de R$ 2.820,00.
Parece um milagre! Parece um milagre!

Tenho participado de algumas reuniões
em nível federal e, não raro, o sistema de Santa
Catarina é citado como exemplo. Pretendemos
continuar como parceiros anonimamente, não é
propósito, porque temos convicção de que quem
faz microcrédito é a ponta do sistema, são as
Oscips. São elas que fazem realmente o
microcrédito. A nós, repito, como membro do
governo, resta-nos realmente dar o apoio que for
necessário.

Precisamos agradecer ao deputado
Darci de Matos pela iniciativa de homenagem
aos três anos da Unicred. Dava para pensar
que em três anos nós estaríamos aqui
escutando esse discurso inflamado do
deputado Onofre Santo Agostini, invocando
aquilo que é interessante de verdade?

Dr. Sayde e o dr. Dalírio, sabem
quantos de nós temos o nome aí ainda por
mais alguns anos? E então, dr. Murilo, que
também aprendeu a assinar agora? É bonito
ser homenageado, mas ninguém sabe o
tamanho da corda que está no pescoço, lá
atrás. Por isso, é importante homenagearmos
todas essas pessoas.

Agora, com relação à placa que recebi,
obviamente que essa placa pertence ao
funcionalismo do Badesc. Lá somos uma equipe
com grande entusiasmo pelo trabalho. E essa
equipe vai continuar trabalhando em busca
realmente de melhores resultados. Portanto, só
me resta então agradecer ao deputado por nos
incluir nessa homenagem e dizer que o Badesc,
por orientação do nosso presidente Dalírio Beber,
como foi na gestão de Renato Vianna, e por
recomendação específica do governo do estado,
continuará realmente como parceiro dando todo o
apoio possível.

E vejo aqui o bigode do sr. Adão. Se
alguém achou que aquele filme institucional da
Unicred foi montado, veja lá em cima o Adão,
que é de Joinville. Ele tem uma loja de
bicicleta; conserta bicicleta há não sei quanto
tempo. E dá para reconhecê-lo pelo tamanho
do bigode. Ele está no filme. E são pessoas
como ele e como muitas outras que estão aqui
que realmente fazem a história de sucesso e a
quem nós, das operadoras, do Badesc, do
Sebrae e do governo do estado, realmente
temos que agradecer e a quem eu peço uma
verdadeira salva de palmas, porque eles é que
fazem o estado acontecer.

Sr. Marcos Amin, transmita à família
Badesc o agradecimento da Amcred e de toda
família do microcrédito pelas horas que vocês
doaram a esse sistema e pela paciência,
porque vocês entendiam do sistema financeiro
e nós não, nós só entendíamos que teria que
haver inclusão de qualquer jeito e que todos
teriam que ter crédito neste estado, o que deu
em brigas incríveis. Agora já podemos falar
mais alto, já nos profissionalizamos, já
estamos brigando até com o banco.

Muito obrigado!
(Palmas) (Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Os nossos agentes de crédito sabem

exatamente o que estou dizendo. É tudo muito
bonito, mas se aquele empreendedor não
acordar às 7h e for dormir, muitas vezes, às
22h, para dar conta de pagar o empréstimo, a
coisa não funciona. Estou mentindo? Não,
porque é assim mesmo.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Neste momento, convido para fazer uso da
palavra o sr. Luiz Carlos Floriani, presidente da
Associação das Organizações de Microcrédito
de Santa Catarina.

A conta do Banco do Empreendedor,
meu caro deputado Darci de Matos, em uma das
agências da Caixa Econômica Federal, é a maior
conta da agência. E se nós sairmos, fecha a
agência Hercílio Luz - assim o gerente me falou. E
assim deve acontecer em Blumenau, com as
contas do Cláudio; assim deve acontecer com
todas as organizações do estado.

O SR. LUIZ CARLOS FLORIANI - Sr.
deputado Darci de Matos, em meu nome e em
nome das 19 operadoras e componentes os
nossos cumprimentos;

E para que uma rede de mais de
300 funcionários, hoje, agregados a essa
operadora, dr. Dalírio, tenham emprego,
inclusive eu já fui empregado no sistema,
esses tomadores têm que dar conta de fazer
os seus empreendimentos terem sucesso.

Agradecer ao Badesc é falar:
obrigado! E, dr. Sayde, dr. Dalírio, dr.
Macagnan, nós vamos incomodar muito mais,
mas vocês terão sempre a nossa preferência,
inclusive a Amcred já textualizou junto ao
BNDES de que faz parte das suas intenções
que o Badesc seja o repassador oficial dos
recursos do BNDES para microcrédito no
estado de Santa Catarina. Essa é a nossa
vontade manifesta. Não ter que ir ao Badesc,
se há um agente que pode fazer isso aqui para
nós, é no mínimo a retribuição que poderíamos
dar por tudo que nos fizeram.

Senhor vice-governador do estado
Leonel Pavan, neste ato representando o
governador Luiz Henrique da Silveira, receba da
mesma forma os cumprimentos da família do
microcrédito de Santa Catarina;

Bom, meus caros, este é um
momento de agradecer a algumas pessoas, a
alguns parceiros. Contar a história, eu não
preciso contar de novo, pois ela já foi contada
aqui. Eu não preciso falar dos números; eu não
preciso falar mais. Aliás, nós vamos falar,
governador, vamos. Com o seu apoio e o desta
Casa, vamos falar sobre o que vai acontecer
nos próximos dez anos, porque só 20% do
público que deveria ser atendido neste estado
pela inclusão através do microcrédito estão
sendo atendidos. Faltam 80% serem
atendidos. E precisamos chegar lá nessa base,
mas para isso contamos com esta Casa, com
o Badesc, com o Sebrae e com, efetivamente,
a vontade do governo do estado.

Senhor Dalírio Beber, presidente da
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina,
Badesc, igualmente receba os cumprimentos de
toda essa grande família do microcrédito de Santa
Catarina, e permitam-me os demais componentes
da mesa sentirem-se cumprimentados ao nominar
essas três autoridades.

Meus caros senhores e senhoras,
muito especialmente outras autoridades
nominadas.

Agradecer ao Sebrae é dizer ao dr.
Alaor e a toda família Sebrae muito obrigado,
porque foram vários momentos e vários
eventos que nos financiaram e que nos
apoiaram para que chegássemos aqui hoje.
Muito obrigado, dr. Alaor!

Gostaria de fazer referência aqui ao
sempre parceiro José Alaor Bernardes, que
representa um outro parceiro muito importante
dessa história de sucesso, se é que eu assim
posso chamar, e acho que posso, o muito
obrigado da família do microcrédito
catarinense também ao senhor e à família
Sebrae, por tudo que têm feito.

Agradecemos aos voluntários, a
todos que participam dos nossos conselhos,
aos diretores, aos gerentes que hoje foram
representados aqui pelo Nivaldo, o mais velho
gerente do estado. Aliás, temos o Wolf, de

Precisamos agradecer aos volun-
tários. E isso começou, como disse o dr.
Sayde, há pouco, com uma vontade e uma
coragem de governo que nem o BNDES
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Blumenau, que descobrimos que é mais velho
do que o Nivaldo. Ele até já perdeu o cabelo,
Nivaldo. Ele já tem uma trajetória, começou
como agente de crédito, foi projetado a
gerente. E o Amadeo que se cuide, porque já
falam em vaga na diretoria ou coisa parecida.

maior programa orientado e produtivo do país e
de inclusão social que se tem conhecimento
na América Latina.

dificuldades de acesso, mas o governo
priorizou e atendeu-as. E realmente elas têm
uma atuação muito importante, muito
significativa no crescimento social e econômico
de Santa Catarina.

Sucesso, saúde e obrigado a todos!
(Palmas)
O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -

Quero cientificar, senhores e senhoras, que dei
entrada nesta Casa ao Projeto de Lei n.
0182/2009, que institui o Dia Estadual do
Microcrédito Orientado no calendário oficial do
estado de Santa Catarina, a ser comemorado
anualmente no dia 18 de novembro, que está
tramitando nas comissões técnicas.

Esta prioridade dada aos pequenos
faz este estado hoje um estado conhecido não
apenas na América do Sul, mas no mundo
inteiro, um estado de excelência.

Quero agradecer muito especial-
mente aos agentes de crédito, à minha cara
Isabel Baggio, que briga muito conosco - ou
tem mulher nesses eventos ou compramos
uma encrenca com a Isabel. Tanto é verdade
que o Banco da Família começou como Banco
da Mulher, e é lá na região serrana, lá em
Lages, que se concentra o maior número de
tomadoras de crédito; os clientes dela, mais
de 80%, são empreendedores, diferentes de
outras regiões do estado.

Por isso temos que realmente
comemorar e agradecer quando encontramos
pessoas como vocês, que têm a atenção
voltada justamente aos pequenos, aos mais
necessitados. E agradeço também ao BRDE,
ao Badesc, ao Sebrae e às outras agências
que trabalham nessa atividade, que abrem as
portas, oferecem todo um trabalho, toda uma
infraestrutura para que o sucesso seja
alcançado. Nós precisamos dizer aqui que a
missão dessas agências, deste governo está
sendo cumprida.

(Palmas)
Neste momento, concedo a palavra

ao excelentíssimo sr. vice-governador de Santa
Catarina, sr. Leonel Pavan.

Meus caros agentes de crédito, temos
muito a agradecer, perdoe-nos porque à medida
que as organizações se profissionalizam
perdemos um pouquinho daquele encanto que já
houve, quando tudo era mais informal, quando
tudo era mais amador. Hoje, de repente, temos
que pedir desculpas para vocês, mas cada vez
mais escutamos aquela história: ou vocês tem PL
ou não tem a alavancagem. Não vou nem explicar
para vocês o que significa isso, mas dói na
cabeça de todo mundo, porque ficamos
perguntando o que significa esse tal “s” do
BNDES, porque não sabemos.

O SR. VICE-GOVERNADOR LEONEL
PAVAN - Boa-noite a todos e a todas, quero
aqui saudar o nosso querido amigo, deputado
Darci de Matos. Ele me telefonou fazendo o
convite para aqui estarmos e eu disse a ele
que seria muito difícil, em função das
audiências, que começaram no dia de hoje,
mas tão logo terminei o nosso trabalho,
apressei os passos para chegar até aqui e
abraçar todos vocês. Também disse a ele que
não havia necessidade de nos pronunciarmos,
já que o deputado Onofre Santo Agostini repre-
sentava o governo do estado e fez aqui um
belo pronunciamento. Então, quero aqui lançar
mão de todas as suas palavras e também
fazer delas as palavras do governo.

Quereremos cumprimentá-lo, e
continue contando com a nossa ajuda, Luiz
Carlos. Nós não poderíamos, jamais, atender a
todos se não tivéssemos tido parceiros, e os
microcréditos são realmente os grandes
parceiros.

Uma agência de um banco grande
sequer recebe alguém para emprestar R$
3.000,00. Chegam, às vezes, a ironizar
quando chega alguém pedindo R$ 3.000,00,
imaginem alguém pedindo R$ 500,00, ainda
mais dizendo que com R$ 500,00 quer gerar
empregos, como foi dito há pouco. Fiquei
pensando como fazer para gerar empregos. Há
muitas pessoas criativas no nosso estado e no
Brasil que, se lhes for dada uma oportunidade
de gerar empregos com R$ 500,00, vão dar nó
em pingo d’água.

O Furtado está rindo por quê? Era
para ser social, mas é safado, é verdade!

Agradeço aos assistentes admi-
nistrativos, aos operadores, aos nossos auxiliares
administrativos e a um mar de estagiários. Por
acaso, vocês já viram alguma dessas
organizações que não tenha um estagiário? Todas
têm! E alguns deles são levados a um plano de
gerente e assim por diante.

Quero saudar, também, o deputado
Elizeu Mattos que me disse: ”Pavan, concedo a
minha vaga para que se pronuncie.” Não havia
necessidade, vim apenas aqui para cumprimentar.

Queremos saudar o sr. Luiz Carlos
Floriani, presidente da Associação das
Organizações de Microcrédito de Santa Catarina e
em seu nome cumprimento todos, diretores e
funcionários do microcrédito do nosso estado.

E preciso para finalizar, sr. presidente,
fazer um agradecimento muito especial às nossas
famílias, a todas as nossas famílias, não só dos
voluntários como a dos operadores, porque esse
microcrédito enraizou-se em nós. E não fazemos
somente porque se ganha para fazer; fazemos
porque nos emocionamos todas as vezes que
vemos alguém transformar em emprego os R$
500,00 que pegou.

Acho que os microcréditos realmente
estão fazendo um grande sucesso
beneficiando as famílias e fazendo deste
estado um dos melhores do Brasil para se
viver, pois geram empregos e aumentam a
economia construindo um mundo melhor.

Saúdo o professor dr. Luiz Alberton,
secretário de Planejamento e Finanças, neste
ato representando o magnífico reitor professor
Álvaro Toubes Prata da UFSC; o sr. Leoberto
Weinert, prefeito do município de Canoinhas e
o vereador Célio Galeski, presidente da
Câmara Municipal de Canoinhas.

Parabéns a todos vocês!
Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Dá para conceber isso, meu caro
governador? Não, nem nós concebíamos nem
acreditávamos que R$ 1.000,00 pudesse
manter emprego, quanto mais gerar mais
empregos, mas isso está acontecendo. E isso
faz, Cláudio, com que nos apaixonemos por
esse troço - e perdoem-me pela expressão. E
até quando perdemos as estribeiras é porque
a paixão é maior do que a razão, meus caros e
minhas caras autoridades.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
A Presidência agradece a presença das
autoridades com assento à mesa, mas de
maneira efusiva e especial a presença do vice-
governador de Santa Catarina, sr. Leonel
Pavan.

Saúdo também o sr. Luiz Carlos
Furtado Neves, presidente da Facisc e o nosso
querido amigo, presidente do Badesc, sr.
Dalírio José Beber.

Em rápidas palavras quero dizer que,
hoje, nós presenciamos aqui um ato que se faz
justo pelo trabalho daqueles que ajudam as
pessoas mais necessitadas.

Agradecemos a presença de todos
nesta sessão, enfim, dos representantes de
bancadas, dos representantes de todos os
cantos de Santa Catarina, e ao amigo Luiz
Floriani, da delegação de Joinville, que veio de
ônibus para prestigiar esta sessão.

O deputado Darci de Matos ao propor
esta sessão, sem dúvida alguma, está
homenageando as mais de 200 mil operações
realizadas no estado. É uma homenagem
justíssima, porque se trata de mais de 200 mil
pessoas que têm um pequeno comércio, uma
pequena atividade, que desenvolvem a economia
e geram empregos em Santa Catarina.

Eu agradeço às nossas famílias,
porque quando voltamos para casa, voltamos com
a cabeça daquele jeito e aí, como disse o
deputado Onofre Santo Agostini, tem que ter uma
santa, não é nem mais uma mulher, esperando, e
aqui aproveito para agradecer a todas elas e a
todos eles, mas a todas elas, no meu caso.
Agradeço à minha mulher, que está aí em algum
lugar ajudando a fazer alguma coisa.

Convidamos a todos para participar
de um coquetel no hall deste Poder, onde
acontecerá o lançamento do Simpósio do
Microcrédito de Santa Catarina - 10 anos
Melhorando Vidas, que será realizado no dia
18 de novembro de 2009, no Centrosul, em
Florianópolis, com a participação de mil
pessoas de todo o estado.

O governo do estado, através do
governador Luiz Henrique da Silveira, da sua
equipe, dos partidos que compõem o governo,
tem atuado de forma com que Santa Catarina
cresça e se desenvolva principalmente através
dos pequenos. E isso está fazendo com que o
nosso estado seja um exemplo para o Brasil
em todas as atividades, tanto na área da
educação, da saúde, na geração de empregos,
no desenvolvimento da economia do pequeno,
do médio e do grande empresário, quanto no
trabalho com a juventude, com as mulheres,
com os idosos e principalmente na valorização
das pessoas e das cidades.

Marli, como disse o deputado Onofre
Santo Agostini, sem você e sem elas, Cláudio, não
estaríamos aqui e não estaríamos ajudando a
construir essa Santa Catarina melhor.

Agora teremos a interpretação do
Hino de Santa Catarina, pelo coral da
Assembleia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.Muito obrigado, Banco do

Empreendedor, por essa homenagem, que eu
realmente não esperava. Vocês se infiltraram
aqui no meio dessa solenidade para me
homenagear, e quero que se sintam
homenageados, cada um de vocês, porque
cada um de vocês fez tanto quanto eu, ou mais
do que eu, e acredita tanto ou mais do que eu.
Que Deus continue nos iluminando, mas acima
de tudo dando saúde para essa nação
empreendedora que faz do microcrédito o

(Procede-se à interpretação do Hino
de Santa Catarina.)

Antes de encerrar a presente
sessão, a Presidência convoca outra, solene,
para o dia 04, em Lages, em homenagem aos
50 anos do ensino superior na serra
catarinense.

Tão logo assumimos o governo,
havia mais de 50 cidades sem acesso. E
justamente nas pequenas cidades havia mais

Está encerrada a sessão.
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 202, de 08/06/2009

“Constitui Comissão de Monitores do
Programa de Coleta Seletiva de Lixo -
Programa Consciência Lim-
pa - no âmbito da Assembléia Legislativa.”ATO DA MESA Nº 201, de 08/06/2009

Dá nova redação ao § 1º do art. 13, do ATO
DA MESA nº 174, de 30/08/2007. A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Art. 1º Fica constituída a “Comissão de Monitores do
Programa de Coleta de Lixo - Programa Consciência Limpa, integrada
pelos servidores João Pacheco dos Reis, matrícula nº 0873, Manoel
José Fabiano, matrícula nº 0616, Adriano Ribeiro Cargnin, matrícula nº
2154, Alesio dos Passos Santos, matrícula nº 0460, Amilton de Araújo
Soares, matrícula nº 0704, Jailton Dias da Cunha, matrícula nº 1218,
Heloísa Helena Cardoso, matrícula nº 1563, Mabel Santos da Silva,
matrícula nº 1801, Marcelo Domingues, matrícula nº 1921, Maria de
Lourdes Nasario, matrícula nº 2123, Marta Lucia Massolini Lippel,
matrícula nº 2071, Ronedy de Bonna Piva, matrícula nº 1942, Sérgio
Luiz Cardoso, matrícula nº 1425, Tânia Regina Martins, matrícula nº
0731, Teresinha Bloemer Pickler, matrícula nº 2094, Renato Hercílio
Bertoldi, matrícula nº 0936, Juarez José Tortato, matrícula nº 1088,
Izauro Luiz Pereira, matrícula nº 2091 e Tulia de Freitas Ribeiro,
matrícula nº 2047 para, sob a coordenação do primeiro, promover as
ações necessárias para a eficaz coleta seletiva de resíduos no âmbito
da Assembleia Legislativa, em consonância com o disposto na
Resolução nº 008, de 05 de abril de 2006 e alinhadas as diretrizes
institucionais de aprimoramento das práticas de responsabilidade
sócioambiental.

RESOLVE:
Art. 1º Os arts. 2º. 9º, 10º e 13º do Ato da Mesa nº

174, de 30/08/2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º...............................
Parágrafo único. A renovação da Comissão Permanente

de Licitações obedecerá o estabelecido no § 4º do art. 51 da Lei
nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 9º Os membros da Comissão de Controle Interno
deverão ter pós-graduação na área de administração pública, título de
bacharel em uma das seguintes áreas: administração, ciências
contábeis, direito ou ciências econômicas.

Art. 10º A Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional
será composta por servidores com formação em nível superior.

Art. 13º............................
§ 1º O Presidente da Comissão indicará um servidor

efetivo para exercer a função de Secretário com fundamento no § 1º, do
art. 157, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985 - Estatuto dos
Servidores Públicos Civis de Santa Catarina, com direito pecuniário da
Função de Confiança, nível PL/FC-1.”

Art. 2º Ficam revogados os arts.4º e 10º do Ato da
Mesa nº 174, de 30/08/2007. Art. 2º Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de

que trata este Ato, não serão remunerados.Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de abril de 2009. Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação.Deputado Jorginho Mello - Presidente Deputado Jorginho Mello - PresidenteDeputado Valmir Comin - Secretário Deputado Valmir Comin - SecretárioDeputado Moacir Sopelsa - Secretário Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X *** *** X X X ***

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

de Ana Rita Moriconi de Souza e Ofício nº 045.09.001344-6 de
04/05/09, Interessado: Vilmar Cardoso - Juiz de Direito da
Comarca de Palhoça “Ação Civil Pública/Lei Especial Autos nº
045.09.001344-6, Autor: Ministério Público de Santa Catarina,
Réu: Estado de Santa Catarina. 4) Relatoria do Dr. Luiz Alberto
Seccon, aprovados pareceres por unanimidade aos processos:
Processo nº 0784/09, de Ozair Coelho de Souza e Processo nº
0901/09, de Nelson Vaneli. 5) Relatoria do Dr. Fábio de Magalhães
Furlan, aprovado parecer por unanimidade ao Processo nº
0879/09, de Sueli Marlene do Nascimento. O relator deu conheci-
mento ao parecer exarado no Ofício GAB/FGE nº 1215/2009 de
05/05/09, Interessado: Sadi Lima - Procurador-Geral do Estado de
Santa Catarina “Cópia da Comunicação Interna PROCONT nº
061/2009, exarado pelo Procurador-Chefe do Contencioso - Loreno
Weissheimer”. 6) Relatoria do Dr. José Buzzi, aprovado parecer por
unanimidade ao Ofício nº 0100/2009/DF de 28/05/09,
Interessado: Vânio Cardoso Darella - Coordenador de Execução
Orçamentária da ALESC “Ref. Ao Ofício nº 100/SHR/GEXFLO/SC de
25/05/09”. 7) Relatoria do Dr. Nazarildo Tancredo Knabben, apro-
vados pareceres por unanimidade aos processos: Processo nº
0934/09, de Ângela Aparecida Bez; Processo nº 0967/09, de
Sibelli D’Agostini; Processo nº 0969/09, de Carla Grego Granato;
Processo nº 0757/09, de Maria Ângela de Araújo Bortoluzzi, e
retirado de pauta com pedido de vista pelo Dr. José Buzzi o
Processo nº 0935/09, de Ângela Maria de Oliveira Pederneiras. 8)
Relatoria do Dr. Fausto Brasil Gonçalves, aprovados pareceres por
unanimidade aos processos: Processo nº 0933/09, de Márcia Otilia
Sasso; Processo nº 0868/09, de Adauri Paulo Schmitt e Processo
nº 0470/09, de Rodolfo Luiz Poyer. 9) Relatoria do Dr. José Carlos
da Silveira, aprovados pareceres por unanimidade aos processos:
Processo nº 0966/09, de Rúbia Carine Esbrólio; Processo nº
0968/09, de Renata Hazan Napoleão Salles, e retirado de pauta

ATA DA PROCURADORIA

Sérgio Augusto Machado - Procurador- Presidente
Raquel Bittencourt Tiscoski - Secretária

ATA DA 1688ª SESSÃO ORDINÁRIA
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às
quatorze horas, sob a presidência do procurador-geral, Sérgio
Augusto Machado, reuniu-se o colegiado da Procuradoria Jurídica da
Assembleia Legislativa para deliberar sobre os assuntos constantes
da pauta da 1688ª sessão ordinária. Presentes: Doutores: Anselmo
Inácio Klein, Maria Margarida Bittencourt Ramos, Luiz Alberto
Seccon, Fábio de Magalhães Furlan, Paulo Henrique Rocha Faria
Junior, José Buzzi, Nazarildo Tancredo Knabben, Fausto Brasil
Gonçalves e José Carlos da Silveira. Aprovada a ata da sessão
anterior. 1) Processos em Regime de Vista: Consulta encaminhada
pelo Diretor de Recursos Humanos da ALESC “Termo de Cessão do
Servidor Gabriel Luckmann - Prefeitura Municipal de Joinville”,
relator Dr. Nazarildo Tancredo Knabben, aprovado por maioria o voto
divergente da lavra do Dr. Paulo Henrique Rocha Faria Junior e a
Consulta s/nº de 12/05/2009, encaminhada pelo Diretor de
Recursos Humanos da ALESC “Requerimento do SINDALESC -
relação dos associados que fizeram acordo com a ALESC para
indenização de férias e licença-prêmio não gozadas na atividade,
relator Dr. Luiz Alberto Seccon, aprovado por maioria o voto vista do
Dr. José Buzzi. 2) Relatoria do Dr. Anselmo Inácio Klein, aprovados
pareceres por unanimidade aos processos: Processo nº 0964/09,
de Myllene Vieira Camilli; Processo nº 0965/09, de Sabrina Roberta
Schmitz e Processo nº 0936/09, de Eduardo Delvalhas dos Santos.
3) Relatoria da Dra. Maria Margarida Bittencourt Ramos, aprovados
pareceres por unanimidade aos processos: Processo nº 0970/09,
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com pedido de vista pelo Dr. Paulo Henrique Rocha Faria Junior o
Processo nº 0905/09, de João Joaquim Oliveira; Ofício nº
0165/2009/27PJ/CAP de 15/05/2009, encaminhado pelo Diretor
Geral da ALESC “ICP-Inquérito Civil Público nº 128/2008/27ªPJC,
Promoção de arquivamento no Inquérito Civil Público em
cumprimento ao artigo 12, § 1º da Resolução nº 81/2008/PGJ”, e
Ofício nº 0464/2009/29PJ/CAP de 12/05/09, Interessado: Fábio
de Souza Trajano - Promotor de Justiça da Capital “Estudo técnico
sobre serviço de táxi (protocolo nº 02.2009.000391-0”. Esgotada a
pauta e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por
encerrada à sessão, convocando outra, ordinária, para o próximo
dia dez (10) de junho. Eu, Raquel Bittencourt Tiscoski, Secretária,
lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada vai assinada
pelo procurador-geral e pelos demais membros do colegiado
presente. Sala das Sessões, em 03 de junho de 2009.

anterior - que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o
presidente colocou em discussão e votação os Ofícios nºs
0038.0/2009, 0039.1/2009, 0076.6/2009, 0077.7/2009,
0083.5/2009, 0086.8/2009, 0093.7/2009, 0100.0/2009,
0215.0/2008, 0392.4/2008 e os Projetos de Lei nºs
0031.8/2009, 0050.0/2009, 0051.1/2009, 0068.0/2009,
0095.2/2009, 0107.0/2009, 0111.7/2009, 0295.8/2008, todos
com pareceres pela aprovação, os quais foram aprovados por
unanimidade. Ainda, o Senhor Presidente colocou em discussão e
votação os Ofícios 0024.5/2009, 0055.1/2008, 0073.3/2009,
0085.7/2009, com pareceres pelo diligenciamento, que também
tiveram aprovação por unanimidade. Finalmente o Senhor
Presidente procedeu a leitura do Ofício do Sindicato dos
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de
Santa Catarina/SINTAEMA. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente reunião, da qual, eu, Clarice Rosa Kuhl, Chefe
de Secretaria, em exercício, digitei a presente ata, que após ser lida
e aprovada por todos os membros, será assinada pelo senhor
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário desta
Assembléia.

*** X X X ***

ATAS DAS COMISSÕES
PERMANENTES

Deputado Joares PonticelliATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA. Presidente, em exercício

*** X X X ***Às nove horas do dia vinte e sete de maio de dois mil e nove, sob a
Presidência do deputado Darci de Matos, substituindo o Presidente
deputado Marcos Vieira reuniu-se a Comissão de Finanças e
Tributação, com a presença dos Senhores deputados: Geancarlo
Tomelin, em substituição ao deputado Marcos Vieira, Antônio
Aguiar, em substituição ao deputado Renato Hinnig, Adherbal Deba
Cabral, em substituição ao deputado Manoel Mota, José Cardoso
em substituição a deputada Profª. Odete de Jesus, José Natal
Pereira, Silvio Dreveck, Kennedy Nunes e Décio Góes. Aberto os
trabalhos, o Presidente colocou em votação a Ata da 11ª reunião
ordinária, em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Ato continuum, o Presidente passou a palavra aos deputados que
passaram a relatar as matérias em pauta. O deputado Adherbal
Deba Cabral relatou o PL./0037.3/2009, seu relatório foi pela
aprovação, em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade,
relatou também o PL./0080.6/2008, seu relatório foi pela
aprovação, em discussão, o deputado Antônio Aguiar solicitou vista
em gabinete. O deputado Silvio Dreveck relatou o
PL./0221.1/2008, seu relatório foi pela aprovação com as
emendas aditiva e modificativa, em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. O deputado Décio Góes relatou o
PL./0334.9/2008, seu voto vista foi contrário ao relatório do
relator, em discussão, foi solicitado vista em gabinete ao deputado
Geancarlo Tomelin. O Presidente, com a palavra, relatou o
PL./0062.4/2009, seu relatório foi favorável, em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade, relatou também o
PRS./0007.8/2009, seu relatório foi favorável, em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Continuando, foi aprovado
por unanimidade a Composição da Comissão Coordenadora que
dirigirá os Trabalhos das Audiências Públicas Regionais. Nomes,
referendados pelas lideranças dos Partidos: Renato Hinnig- PMDB,
Sargento Amauri- PDT, Darci de Matos- DEM, José Cardoso PPS,
José Natal Pereira -PSDB, Reno Caramori- PP e a Profª Odete de
Jesus- PRB/SC. O Presidente agradeceu a presença dos seus pares
e encerrou a presente reunião, da qual, eu, Silvio Nestor de Souza,
Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
por todos os membros, será assinada pelo Presidente e
posteriormente publicada no Diário

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, REFERENTE À
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA
Às onze horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e nove, sob a
Presidência do Deputado Manoel Mota, amparado no Art. 128 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Primeira Reunião
Extraordinária da Comissão Trabalho, Administração e Serviço
Público. Foram registradas as presenças dos Senhores Deputados:
Manoel Mota, Jean Kuhlmann, Elizeu Mattos e Giancarlo Tomelin.
Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente, Deputado Manoel Mota,
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e colocou em
votação o Oficio número 539/2009, enviado pelo gabinete da
Senhora Deputada Ada Faraco de Luca, onde a mesma solicita a
realização de Audiência Pública, no dia 15 de junho do corrente
ano, às quatorze horas, tendo como local o Plenarinho Paulo Stuart.
Wright, sob o tema “A Segurança nas Rodovias Federais - Causas e
Reflexos”. Colocado em discussão. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
presente reunião, da qual, eu, Clarice Rosa Kuhl, Chefe de
Secretaria de Comissão lavrei a presente ata, que após ser lida e
aprovada por todos os membros, será assinada pelo senhor
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário desta
Assembléia.

Deputado Manoel Mota
Presidente

*** X X X ***

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
A Pregoeira da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designada pela Portaria n.º927, de 29/05/2009 comunica que, atendidas
as especificações constantes do edital próprio, a licitação modalidade
Pregão nº 018/2009, referente à aquisição de materiais e medicamentos
odontológicos, obteve o seguinte resultado:
Item Único -
Vencedora: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Valor do Último Lance: R$ 8.500,78

desta Assembléia Legislativa. Sala das Comissões, em vinte e sete
de maio de dois mil e nove.

Florianópolis, 10 de março de 2009.
JUÇARA HELENA REBELATTO

Deputado DARCI DE MATOS PREGOEIRA
*** X X X ***Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

EXTRATO*** X X X ***
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, REFERENTE À 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA EXTRATO 063/2009
Às onze horas do dia 19 de maio de dois mil e nove, sob a
presidência do Deputado Joares Ponticelli - Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, amparado no Art. 128 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da Sexta Reunião Ordinária da
Comissão. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados,
Joares Ponticelli, José Cardoso (Cardozinho), Jean Kuhlmann,
Giancarlo Tomelin, Dirceu Dresch e Elizeu Mattos. Em seguida, o
senhor Presidente colocou em discussão e votação a ata da reunião

REFERÊNCIA: Ata Registro de Preço CL nº 008/2009, referente Pregão
Presencial CL nº 011/2009.
OBJETO: Aquisição de mobiliários diversos com instalação e montagem.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata, portanto até
05 de maio de 2010.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666/93, Lei n.º10.520/2002,
Ato da Mesa n.º 214/2007, subsidiariamente pelo art. 462 do Código
Civil, pelos Decreto nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001, Pregão Presencial
nº 011/2009.
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LOTE 03
Item Qtd Un Material V. Unitário Valor Total
01 1 Un Mesa De Reunião 1000x2000x740, Tampo Oblongo, Revestimento Cinza R$ 690,00 R$ 690,00
02 1 Un Balcão Especial 1900x750x420, Tampo Granito, Revestimento Cinza R$ 1.380,00 R$ 1.380,00
03 1 Un Balcão Para Pia, Com 3 Gavetas E 2 Portas De Abrir, Dimensoes 167x70 Cm R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
04 1 Un Mesa De Granito Para Refeições, De 141x55 Cm R$ 460,00 R$ 460,00
05 1 Un Armario Suspenso Com 3 Portas, De 167x50cm R$ 610,00 R$ 610,00
06 1 Un Armario Com 2 Portas, De 71x220cm R$ 970,00 R$ 970,00
07 1 Un Balcão Em “L” Com Tampo De Granito, Com Borda Dupla, Com Rebaixo Na Pia, De 290x55

Cm 125x55cm, Com Profundidade De 55cm, Com Rodapé Em Granito De 20 Cm
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

08 1 Un Balcão Em Tampo De Granito, De 60x55 Cm, Com Profundidade De 55cm R$ 310,00 R$ 310,00
09 1 Un Balcão, De 60x55 Cm, Com Profundidade De 45 Cm, Para Microondas E Bebedouro R$ 310,00 R$ 310,00
10 1 Un Armario Suspenso, De 90x74 Cm, Com 2 Portas R$ 450,00 R$ 450,00
11 1 Un Armario Suspenso De 205x40 Cm, Com 2 Portas Basculantes R$ 570,00 R$ 570,00
12 1 Un Mesa Em Granito De 130x50cm, Com Acabamento Duplo R$ 395,00 R$ 395,00
13 1 Un Prateleira De 105x55 Cm, Para Forno Eletrico R$ 70,00 R$ 70,00
14 2 Un Armario Especial 800x1600x400, Pintado Com Tinta De Poliuretano Branca R$ 1.142,50 R$ 2.285,00

Valor Total do Lote 03 R$ 13.300,00
1ª REGISTRADA: KABICOL DISTRIBUIDORA LTDA de 09 de junho de 2009 (Deputada Ana Paula Lima).
ENDEREÇO: Rua Adhemar da Silva, nº 826, sl 805, Campinas, São José/SC Paulo Ricardo Gwoszdz
CEP 88101-000 Diretor Geral
Fone/fax (48) 3242-1710 *** X X X ***
E-mail kabicol@terra.com.br PORTARIA Nº 966, de 08/06/2009
CNPJ/MF sob o n.º 04.986.396/0001-49 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,

2ª REGISTRADA: FORMA & ARTE MÓVEIS LTDA ME
3ª REGISTRADA: CIVILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Florianópolis, 05 de maio de 2009. 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,

Deputado Jorginho Mello - Presidente da ALESC
*** X X X ***

PORTARIAS NOMEAR DORALICE MARIA DE FARIAS, matrícula nº 5720
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-41, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 09 de junho de 2009 (Deputada Ana Paula Lima).PORTARIA Nº 962, de 4 de junho de 2009

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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
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 967, de 08/06/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,NOMEAR JOSE NILTON SANSEVERINO, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-26, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
da data de sua posse (Gab Dep Adherbal Ramos Cabral).

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

EXONERAR o servidor PAULO MARTINS, matrícula nº
4523, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-1, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 9 de junho de 2009
(Deputado Antonio Aguiar).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 963, de 8 de junho de 2009 Paulo Ricardo GwoszdzO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 968, de 08/06/2009
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,

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

NOMEAR CAMILO SANTIAGO DE SOUZA NETO, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-26, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Dagomar Carneiro).

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

Paulo Ricardo Gwoszdz NOMEAR PAULO MARTINS, matrícula nº 4523 para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 9
de junho de 2009 (Deputado Antônio Aguiar).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 964, de 08/06/2009
Paulo Ricardo GwoszdzO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 969, de 08/06/2009RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, 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,EXONERAR o servidor JOSE CANDIDO PACHECO, ma-

trícula nº 5038, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-23,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 4 de
junho de 2009 (Deputada Ana Paula Lima).

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

EXONERAR o servidor FABIO LUIS FERRI, matrícula nº
5159, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-40, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 05 de junho de 2009
(Deputado Moacir Sopelsa).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 965, de 08/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 970, de 08/06/2009
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, 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,EXONERAR a servidora DORALICE MARIA DE FARIAS,

matrícula nº 5720, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar

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

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

NOMEAR FABIO LUIS FERRI, matrícula nº 5159 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-30, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 05 de junho de 2009 (Deputado Moacir Sopelsa).

NOMEAR ISRAEL ERBS, matrícula nº 5186 para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-61, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Darci de Matos).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 971, de 08/06/2009 Diretor Geral

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

PORTARIA Nº 977, de 08/06/2009
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 ANA CAROLINA CORREA DE
MACHADO, matrícula nº 4677, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-70, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Darci de Matos).

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

EXONERAR a servidora ROSELI EUCLIDES COSTA
BISONE, matrícula nº 5242, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-3, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de
1º de junho de 2009 (Deputado Darci de Matos).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 972, de 08/06/2009 Diretor Geral

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

PORTARIA Nº 978, de 08/06/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

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

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

NOMEAR ANA CAROLINA CORREA DE MACHADO, ma-
trícula nº 4677 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Darci de Matos).

NOMEAR ROSELI EUCLIDES COSTA BISONE, matrícula
nº 5242 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-02, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Darci de
Matos).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 973, de 08/06/2009 Diretor Geral

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

PORTARIA Nº 979, de 08/06/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

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

EXONERAR o servidor EDERSON GIOVANI GAVA, ma-
trícula nº 5174, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Darci de Matos).

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

EXONERAR o servidor VALDENIR FRANCISCO
CARDOSO MACEDO, matrícula nº 5233, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-66, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal
Ramos Cabral).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 974, de 08/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 980, de 08/06/2009
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,

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,

NOMEAR EDERSON GIOVANI GAVA, matrícula nº 5174
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-61, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Darci de Matos). NOMEAR VALDENIR FRANCISCO CARDOSO MACEDO,

matrícula nº 5233 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Adherbal Ramos Cabral).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 975, de 08/06/2009

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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 981, de 08/06/2009

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,

EXONERAR o servidor ISRAEL ERBS, matrícula nº
5186, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Darci de Matos).

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

Paulo Ricardo Gwoszdz EXONERAR a servidora RONIZE PATRÍCIA SILVA, ma-
trícula nº 5939, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-46,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 4 de
junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba Cabral).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 976, de 08/06/2009
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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 982, de 08/06/2009 PORTARIA Nº 988, de 08/06/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

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

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

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

EXONERAR o servidor JOAO BATISTA MATTIOLI, matrí-
cula nº 6038, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-39,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Dagomar Carneiro). NOMEAR GLADIS ZANETTE BOAROLI, matrícula nº

5792 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-48, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009
(Deputado José Cardozo).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 983, de 08/06/2009

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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 989, de 08/06/2009
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,

EXONERAR o servidor VALMOR GOHR, matrícula nº
5846, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-70, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Dagomar Carneiro). RESOLVE:

LOTAR a servidora RONEDY DE BONNA PIVA,
matrícula nº 1942, ocupante do cargo de Analista Legislativo,
código PL/ALE-61, na DL - Coordenadoria de Taquigrafia das
Comissões.

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 984, de 08/06/2009

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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 990, de 08/06/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, tendo em vista o que
consta do Processo nº 1031/09,

EXONERAR o servidor ADEMILSON GAMBA, matrícula
nº 5995, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-56, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Dagomar Carneiro).

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

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em

pessoa da família a servidora SONIA VALDIRA DE CARVALHO
BERNARDES, matrícula nº 1105, por 05 (cinco) dias, a contar de 1º
de junho de 2009.

PORTARIA Nº 985, de 08/06/2009
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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 991, de 08/06/2009NOMEAR VALMOR GOHR, matrícula nº 5846 para exer-

cer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Dagomar Carneiro).

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

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 986, de 08/06/2009 CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos

servidores abaixo relacionados: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. nºRESOLVE: 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,

2132 João Batista Pereira 30 03/06/09 1034/09
1030 Rosangela Rosa 30 03/06/09 1035/09
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor GeralNOMEAR ADEMILSON GAMBA, matrícula nº 5995 para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-69, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Dagomar Carneiro).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 992, de 08/06/2009
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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

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

PORTARIA Nº 987, de 08/06/2009
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
dos servidores abaixo relacionados:RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Matr Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. nºEXONERAR a servidora GLADIS ZANETTE BOAROLI,

matrícula nº 5792, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Jose Cardozo).

2174 Juvenal Lino Machado 30 29/05/09 1032/09
1849 Ione Terezinha Reis de Melo 60 01/06/09 1033/09
1386 Liana Valesca F. T. Bianchi 120 01/06/09 1036/09
Paulo Ricardo GwoszdzPaulo Ricardo Gwoszdz
Diretor GeralDiretor Geral

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