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P L E N Á R I O

ATA DA 009ª SESSÃO ESPECIAL DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2009
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO

HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE INSTALAÇÃO DO GRUPO RBS EM
SANTA CATARINA

PROPOSIÇÃO DEPUTADO JEAN KUHLMANN
SUMÁRIO Excelentíssimo senhor deputado

Gelson Merísio, primeiro vice-presidente da
Assembleia Legislativa;

com a aprovação dos demais deputados, em
homenagem ao Grupo RBS na passagem dos
seus 30 anos de instalação no estado de
Santa Catarina.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Aborda a
importância do Grupo RBS para o Estado.

(Palmas)MARCOS NOL BARBOZA - Aborda a trajetória
do Grupo RBS. Excelentíssimo senhor Pedro

Sirotsky, conselheiro do Grupo RBS;
Neste momento, teremos a execução

do Hino Nacional pela banda da nossa briosa
Polícia Militar, sob o comando do maestro
tenente Almir José da Silva.

PEDRO SIROTSKY - Refere-se à história do
Grupo RBS e agradece as homenagens. (Palmas)

Excelentíssimo senhor conselheiro
Wilson Rogério Wan-Dall, que representa o
presidente do Tribunal de Contas de nosso
estado, ele como vice-presidente daquela
instituição;

GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA -
Discorre sobre a história da RBS. (Procede-se à execução do hino.)

(Palmas)O SR. PRESIDENTE (Deputado Jorginho
Mello) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão especial.

Convido para fazer uso da palavra o
deputado Jean Kuhlmann, autor do requerimento
que ensejou a presente sessão especial.(Palmas)Convido os deputados Marcos Vieira

e José Cardozinho para conduzirem à mesa as
autoridades que serão a seguir nominadas:

Excelentíssimo senhor Marcos Nol
Barboza, diretor-geral do Grupo RBS em Santa
Catarina;

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -
Gostaria inicialmente de cumprimentar o deputado
Jorginho Mello, presidente da Assembleia
Legislativa do estado de Santa Catarina;

Excelentíssimo senhor governador de
Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira; (Palmas)

Excelentíssimo senhor deputado
Jean Kuhlmann, autor do requerimento que
ensejou a presente sessão especial.

O excelentíssimo sr. Luiz Henrique
da Silveira, governador do estado de Santa
Catarina;

(Palmas)
Excelentíssimo senhor vereador

Gean Marques Loureiro, presidente da Câmara
Municipal da nossa capital; (Palmas) O excelentíssimo vereador Gean

Marques Loureiro, presidente da Câmara
Municipal de Florianópolis;

Esta presente sessão foi convocada
por solicitação do deputado Jean Kuhlmann,

(Palmas)
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18/06/2009 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 6.051 3

O excelentíssimo deputado Gelson
Merísio, vice-presidente da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina.

Florianópolis, no ano de 2000, e do jornal A
Hora de Santa Catarina, em 2006.

Sindicato das Agências de Propaganda de
Santa Catarina; sr. Antônio Koerich, repre-
sentante das lojas Koerich; sr. Paulo Ricardo
Bruschi, presidente da Associação de
Magistrados Catarinenses; sr. Francisco
Cardoso Camargo Filho, diretor-presidente da
Agência Reguladora de Serviços Públicos,
neste ato representando o deputado Narcizo
Parisotto; sr. Ademir Arnom, presidente da
Associação Catarinense de Imprensa; sr.
Rodrigo Minotto, diretor de Trabalho e
Emprego, coordenador estadual do Cine, repre-
sentando a secretária Dalva Dias.

Mas o Grupo RBS também esteve ao
lado dos catarinenses nos momentos mais
difíceis. A recente tragédia que se abateu
sobre o vale do Itajaí, em 2008, foi um deles.
Tenho, contudo, guardado na memória o ano
de 1983, quando a emissora aprovou sua
integração com a nossa comunidade. Uma
ação inédita do jornalismo catarinense, que
consolidou a RBS como instrumento de
informação, serviço e cidadania aos
catarinenses. Naquele ano, eu que sou natural
de Blumenau, tínhamos milhares de pessoas
atingidas por uma das piores enchentes do
vale. O saldo foi triste, com 36 mortos e mais
270 mil desabrigados.

Com muita alegria e satisfação,
gostaria também de cumprimentar o sr. Pedro
Sirotsky, conselheiro do Grupo RBS;

O digníssimo conselheiro Wilson
Rogério Wan-Dall, vice-presidente do Tribunal
de Contas do estado de Santa Catarina;

O sr. Marcos Nol Barboza, diretor-
geral do Grupo RBS em Santa Catarina.

Em seus nomes permitam-me
cumprimentar todos os senhores e todas as
senhoras presentes. Muito obrigado pela presença de

todos os senhores e senhoras.(Passa a ler.)
“É no Legislativo, portanto, nesta

Casa, que se estabelece o diálogo com a
sociedade. E valorizar a interação com a
comunidade, traduzir os ideais, os anseios
populares, é a vocação do Parlamento.

Neste momento o Poder Legislativo
de Santa Catarina presta uma homenagem à
RBS, em reconhecimento aos 30 anos de
destacada atuação em Santa Catarina e ao
compromisso de informar e integrar a
comunidade catarinense.

Nessa fase delicada, a RBS realizou
uma cobertura impecável, durante cinco dias
sem parar, monitorando a situação dos 15
municípios alagados.Esses princípios estão claramente

definidos desde a instalação deste Poder, em
1835. Uma história fascinante de construção
da democracia que não por acaso ocorreu
paralela ao surgimento do primeiro jornal no
nosso estado.

A grande rede da solidariedade foi
formada para quem não tivesse condições de
acompanhar os fatos mais próximos e
estivesse isolado. O grupo mobilizou cerca de
60 profissionais, que eram transportados em
barcos e helicópteros para os pontos mais
críticos.

Convido o sr. Pedro Sirotsky e o sr.
Marcos Nol Barboza, representantes do Grupo
RBS, para receberem acompanhados de todos
os srs. deputados a homenagem.

(Procede-se à entrega da home-
nagem.)Jerônimo Coelho, conhecido como o

patrono da imprensa catarinense, desem-
penhou papel fundamental para a instalação
do Poder Legislativo em Santa Catarina, além
de ter fundado o primeiro jornal da nossa
província, denominado O Catarinense. Foi
eleito deputado para a primeira legislatura e
eleito novamente por várias vezes. Homem de
ideias e ideais, abriu o caminho para colegas
de profissão. Curiosamente a maioria dos
parlamentares do império era ligada às artes
ou ao jornalismo.

(Palmas)
As informações eram transmitidas de

onde fosse necessário, de diferentes
municípios, Rio do Sul, Blumenau, Gaspar e
outros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Convido o sr. Marcos Nol
Barboza, diretor-geral do Grupo RBS, para fazer
uso da palavra.

Essas lembranças de toda história
do Grupo RBS me fazem recorrer às palavras
do estudioso Felipe Mayer, que diz que no
mundo de hoje o jornalista tem que ser alguém
que cria e não só transmite, tem que ser um
organizador e não só um intérprete, alguém
que junte os fatos e os torne acessíveis.

O SR. MARCOS NOL BARBOZA - Boa-
noite a todos!

Excelentíssimo sr. deputado Jorginho
Mello, presidente da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina;

Excelentíssimo sr. Luiz Henrique da
Silveira, governador do estado de Santa
Catarina;

Como se vê, o Poder Legislativo e a
liberdade de expressão sempre andaram
unidos; também são os primeiros a serem
calados quando a democracia é ameaçada.

Diante dessa importância do Grupo
RBS para a difusão de ideias, sonhos,
esperanças e fatos dos catarinenses, a
Assembleia Legislativa rende essa homenagem
aos integrantes da rede.

Excelentíssimo sr. vereador Gean
Loureiro, presidente da Câmara Municipal de
Florianópolis;Infelizmente, isso aconteceu várias

vezes neste país. Assim foi durante a
revolução federalista em 1894, assim foi nos
turbulentos anos 30, no chamado Estado
Novo, e assim foi na década de 60, quando a
imprensa foi duramente cerceada.

Excelentíssimo sr. deputado Gelson
Merísio, primeiro vice-presidente da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

Foram 30 anos de dedicação e amor
a este estado. E faço menção especial à
memória de seu fundador, Maurício Sirotsky
Sobrinho, que por certo comungava com as
palavras do poeta Lindolfo Bell, que nos
ensinou que menor do que o meu sonho eu
não posso ser.

Excelentíssimo sr. Pedro Sirotsky,
conselheiro do Grupo RBS, que liderou por
muitos anos a empresa aqui no estado;É certo que sem Parlamento e sem

meios de comunicação nos tornamos um povo
sem voz. Afinal, o direito de representação
política e a imprensa livre são primordiais para
a democracia e para a formação de uma
opinião pública justa e sincera.

Excelentíssimo sr. conselheiro
Wilson Rogério Wan-Dall, vice-presidente do
Tribunal de Contas do estado de Santa
Catarina;

Parabéns e sucesso!
Palmas!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Excelentíssimos deputados esta-

duais;Somente um povo informado pode
fazer escolhas conscientes a ponto de
influenciar positivamente no panorama político.
A liberdade de imprensa significa acima de
tudo liberdade de pensamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Esta Presidência registra, com
muita satisfação, as seguintes autoridades:
deputado Ronaldo Benedet, secretário da
Segurança Pública de Santa Catarina;
deputado segundo-vice-presidente, Jailson
Lima; deputado primeiro-secretário Moacir
Sopelsa; deputado Reno Caramori; deputado
líder do governo, Elizeu Mattos; deputado
Antônio Plínio de Castro; deputado Darci de
Matos; deputado Edison Andrino; deputado
Herneus de Nadal; deputado Marcos Vieira;
deputado Manoel Mota; deputado José
Cardozinho; deputada Professora Odete de
Jesus; deputado José Natal; secretário de
estado da Articulação e Coordenação,
deputado Valdir Cobalchini; secretário de
estado da Administração, José Nei Ascari; sra.
Marize Westphal Hartke, presidente da Acaert;
sr. Clayton Selistre, diretor de telejornalismo
da RBSTV e TVCOM; sr. Claudio Thomas, editor
chefe do Diário Catarinense; sr. Luiz Cardoso,
diretor regional de Joinville do Grupo RBS; sr.
Mário Neves, diretor-geral de mercado do grupo
RBS em Santa Catarina; sr. Moacir Pereira,
jornalista da RBS; colunista Cacau Menezes e
Roberto Alves; sr. Cyro Martins, diretor-geral da
produtora do Grupo RBS em Santa Catarina; sr.
Daniel Araújo, presidente executivo do

Caros colegas da área de comu-
nicação;

Senhora Marize Westphal Hartke,
presidente da Acaert;

Os brasileiros sabem disso e lutaram
corajosamente pela democracia sempre que
necessário, repudiando qualquer espécie de
repressão. Hoje, orgulhamo-nos de viver uma
situação de estabilidade política e econômica,
que admite a voz, a crítica e a análise
permanente.

Senhor Ademir Arnon, presidente da
Associação Catarinense de Imprensa;

Caros parceiros comerciais;
Senhor Antônio Koerich, parceiro da

área de publicidade;
Senhor Daniel Araújo, presidente

executivo do Sindicato das Agências de
Propaganda de Santa Catarina, em nome de
quem agradeço a presença dos colegas de
publicidade;

Essa democracia se traduz na
autonomia e independência dos Poderes
constituídos, Legislativo, Executivo e Judiciário.
E é amparada por uma imprensa forte,
soberana, com identificação comunitária
norteada por um respeitado código de ética e
calcado em bases científicas e tecnológicas.

Senhores conselheiros da RBS, que
estão nos acompanhando nas galerias e no
mezanino aqui deste plenário;

Senhor Mário Neves, diretor-geral de
mercado;É nesta linha de comprometimento

com o novo, mas de respeito ao tradicional,
que a RBS nascia em 1979, com a
inauguração da TV Catarinense. Na época, eu
tinha quatro anos de idade. Portanto,
acompanhei as três décadas de trabalho
intenso do Grupo RBS. Fui testemunha dos
incontáveis momentos de êxito, como a
fundação do jornal Diário Catarinense, em
1986, como a fundação da TVCOM, em

Senhor Cyro Martins, diretor-geral de
produtos;

Senhoras e senhores, há 30 anos a
RBS faz parte da vida dos catarinenses. Uma
geração, há 30 anos, inteira de catarinenses
cresceu nos assistindo, nos ouvindo, nos
lendo.

Começamos no dia 1º de maio de
1979 com a TV Catarinense, a atual RBS TV,

Processo Informatizado de Editoração - C o o r d e n a d o r i a  d e  P u b l i c a ç ã o
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de Florianópolis, que foi ao ar neste dia. Desde
então Santa Catarina e a RBS cresceram
juntas. Em 1979, o estado tinha pouco mais
de 3,5 milhões de habitantes e hoje tem mais
de seis milhões de pessoas naturais deste
estado e pessoas que escolheram Santa
Catarina para residir e viver como eu.

catarinense, em sessão especial, presta
homenagem ao grupo RBS em reconhecimento
aos seus 30 anos de destacada atuação em
Santa Catarina e pelo compromisso de
informar e integrar a comunidade catarinense.

52 anos, quase 53, é a parte essencial para a
nossa conduta, para o nosso jeito de ser em
todas as áreas que atuamos todos os dias.

Por isso, se eu tiver que fazer um
primeiro agradecimento neste momento, faço-o
em memória do fundador Maurício Sirotsky,
porque graças a ele nós estamos aqui nesta
noite celebrando 30 anos do Grupo RBS.

Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Jean Kuhlmann - pro-

ponenteA RBS, que em 1979 tinha apenas
uma emissora de televisão, hoje é uma
plataforma multimídia formada por veículos
líderes em suas áreas de atuação: emissoras
de televisão, de rádio, jornais e sites de
internet.

Florianópolis, 09 de junho de 2009” A gratidão também referida pelo
Marcos tem conduzido a nossa postura, a
nossa conduta em todos os dias deste ano de
2009. E não poderia ser diferente.

Mais uma vez, muito obrigado por
esta homenagem.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) A nossa gratidão por uma liderança

conferida há 30 anos e sempre pelo povo de
Santa Catarina, em todas as formas de
atuação de nossos veículos. Não existiu um
dia sequer nesses 30 anos que não tenhamos
sido líder em nossos veículos de comunicação,
o que nos dá esta sensação de orgulho e
ratifica o agradecimento àquele que nos
confere esta liderança que é o público de
Santa Catarina.

Há 30 anos a população de Santa
Catarina informa-se e emociona-se conosco.
Choramos juntos de tristeza na morte de
Ayrton Senna, em maio de 1994; nas tragédias
que ocorreram aqui no estado, como a que
abalou o vale do Itajaí pouco mais de seis
meses atrás, referida pelo deputado Jean
Kuhlmann, a quem quero agradecer neste
momento pela iniciativa desta homenagem que
nos engrandece e honra muito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - A Presidência registra a
presença do deputado Aderbal Deba Cabral.

Neste momento teremos a apre-
sentação de um vídeo, do cineasta Carlos
Nader, produzido especialmente para o
aniversário do Grupo RBS. O documentário
retrata o orgulho de ser catarinense.

(Procede-se à exibição do vídeo.)
(Palmas) Nossa gratidão pela parceria

também de todo o povo de Santa Catarina,
pelas bandeiras tão bem acolhidas, entendidas
e desenvolvidas pelo Grupo RBS a favor de
Santa Catarina. Bandeiras essas de cunho
cultural, social, empresarial e que sempre têm
no conteúdo, no bojo dessas propostas a ideia
de buscar um bem melhor e maior à toda
sociedade de Santa Catarina e àqueles que
aqui vivem.

Mas também choramos de emoção
na visita do Papa João Paulo II, em 1991,
quando aqui em Florianópolis beatificou a
Madre Paulina. Indignamo-nos juntos quando
dos atentados terroristas de 11 de setembro e
com as incontáveis mortes na BR-101, essa
estrada da morte, que até hoje ainda não está
duplicada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Esta Presidência registra a
presença do colunista Roberto Azevedo.

Convido o prefeito Dário Berger, para
nos honrar com a sua presença à mesa.

Neste momento, convido o sr. Pedro
Sirotsky, conselheiro do Grupo RBS, para fazer
uso da palavra.

Mas também nos divertimos muito
nas diversas edições da Oktoberfest, da Festa
do Pinhão, do Festival de Dança e é claro no
Planeta Atlântida, aqui, em Florianópolis. E é
claro que vibramos juntos nas diversas
conquistas internacionais históricas do
catarinense Gustavo Kuerten.

O SR. PEDRO SIROTSKY -
Excelentíssimo sr. deputado Jorginho Mello,
presidente da Assembleia Legislativa do
estado;

Neste momento estamos mais uma
vez já vivendo uma nova bandeira e impactados
com a positiva reação de toda sociedade
catarinense neste desafio, nesta guerra que é
de todos nós no combate ao crack: Crack Nem
Pensar.

Excelentíssimo sr. governador,
prezado amigo, Luiz Henrique da Silveira;

Excelentíssimo sr. presidente da
Câmara de Vereadores de Florianópolis,
vereador Gean Loureiro;

Essa complexidade entre os
catarinenses e a RBS é o que nos faz trabalhar
com tanto empenho e com tanto entusiasmo.
Nós buscamos nos superar todos os dias, ano
após ano, atentos com a concorrência, mas
acima de tudo comprometidos com o nosso
público.

É uma mobilização recém iniciada,
que já surte seus primeiros efeitos pela reação
mais uma vez positiva de todos os
catarinenses, de toda e qualquer bandeira,
seja ela política, social ou empresarial na
busca, na solidariedade, no desafio de
encontrarmos soluções para um problema tão
grave e que cresce dia a dia em toda a nossa
sociedade.

Excelentíssimo sr. primeiro vice-
presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Gelson Merísio;

Excelentíssimo sr. conselheiro do
Tribunal de Contas, amigo Wilson Rogério Wan-
dall, vice-presidente do Tribunal de Contas do
estado de Santa Catarina;

Nenhum interesse institucional,
nenhum interesse comercial, nenhum inte-
resse pessoal vem antes do compromisso com
o nosso público. E é esse compromisso que
nos faz manter a preferência dos catarinenses
por tantos anos, 30 anos.

Excelentíssimo sr. Dário Berger,
prefeito municipal;

A gratidão aos nossos colaboradores
que aqui estão representados, que são
profissionais, seres humanos, talentos,
pessoas que fazem a diferença, que entregam
as suas vidas a serviço dos veículos da RBS, a
eles a nossa profunda gratidão.

Excelentíssimo sr. deputado Jean
Kuhlmann, proponente desta homenagem,
desta sessão e autor do requerimento que
enseja este momento;

Essa preferência, o carinho, a
companhia dos catarinenses naturais ou por
adoção, como eu, traz-nos um sentimento
muito forte de gratidão. A mensagem que nós
estamos tentando levar aos catarinenses
nessas celebrações dos 30 anos é justamente
uma mensagem de gratidão. Somos muito
gratos a Santa Catarina.

Excelentíssimo sr. Marcos Nol
Barboza, diretor institucional do Grupo RBS em
Santa Catarina e líder de quase 1.500
companheiros no estado de Santa Catarina;

Também já foi referido, mas sempre
valerá a pena repetir a gratidão aos nossos
parceiros, aos nossos clientes e a nossa
agência de publicidade. E ao referir os clientes
não posso também deixar de citar a figura do
nosso amigo Toninho Koerich, que desde o
primeiro dia, desde a primeira hora que a TV
catarinense entrou no ar, foi um parceiro que
investiu e acreditou no projeto empresarial do
Grupo RBS. Agradecendo-te também agradeço
a todos os clientes, às agências de
propaganda que nos confiam o seu trabalho.

Srs. deputados e demais autori-
dades já referidas por aqueles que me
antecederam, amigos do Grupo RBS que aqui
estão neste momento dando-nos a honra de
sua presença. Não tenho dúvida de que as
palavras proferidas pelo Marcos Barboza, em
nome do Grupo RBS, foram absolutamente
suficientes para expressar o nosso agradeci-
mento ao deputado Jean Kuhlmann, ao
presidente, a todos os deputados e, de certa
forma, também ao povo de Santa Catarina,
através dos seus legítimos representantes, por
mais essa forte e valorosa homenagem que o
Grupo RBS recebe nesta noite.

Na noite de hoje somos gratos de
forma especial à Assembleia Legislativa. Santa
Catarina é um estado diferenciado, um estado
com uma diversidade étnica, cultural,
econômica e geográfica sem igual; um estado
com uma riqueza incrível, formidável, que
orgulha os catarinenses, que é exemplo e
referência para todo o nosso país.

Permita-me, Daniel Araújo, fazer uma
referência, para dar um toque feminino, à Rosa
Estrela que também representa as agências de
publicidade e que através dessa visão positiva,
dessa crença nos nossos veículos, vocês nos
dão a condição da liberdade e da
independência para podermos praticar em
todos os nossos veículos de comunicação o
nosso trabalho de forma segura, responsável e
absolutamente independente.

Quero, portanto, agradecer em nome
dos meus companheiros de RBS por esta
homenagem que nos impulsiona para os
próximos 30 anos. Esta homenagem deixa-nos
muito alegres, pois é uma honra, mas, mais
importante do que isso, essa homenagem
incentiva-nos a continuar trabalhando e
contribuindo com Santa Catarina.

Acho que me cabe neste momento
falar e registrar a emoção e o agradecimento
da família, dos acionistas, das pessoas que
fazem parte da sua vida, da vida em Santa
Catarina. E é claro que, quando eu falo da
nossa família, fica impossível, fica difícil não
lembrar neste momento do nosso fundador
Maurício Sirotsky Sobrinho, o verdadeiro
empreendedor, visionário, corajoso, líder,
amigo e pai que nos trouxe até este momento.

Muito obrigado! Mais uma vez ao assistir esse filme -
que foi produzido como parte da celebração
dos 30 anos do Grupo RBS, especialmente
com o objetivo de valorizar o orgulho de ser
catarinense -, me passa outro filme dos
últimos 30 anos, quando aqui chegamos para
colocarmos a experiência de um projeto bem
sucedido no Rio Grande do Sul.

(Palmas)
Quero, se me permitem terminar, ler

o que consta da placa que nos foi agora
entregue, simbolizando e materializando a
homenagem da Assembleia:

“A Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, o Poder Legislativo

Todo o seu legado, desde o início da
história do Grupo RBS do Rio Grande do Sul há
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Então, passamos a conhecer Santa
Catarina de um jeito que não conhecíamos. E é
essa diversidade referida pelo Marcos que,
sempre que tivermos oportunidade, vamos
referenciar. Essa diversidade que passamos a
respeitar desde o primeiro dia, há 30 anos,
passamos também a promover e, mais
importante do que isso, a integrá-la.

Excelentíssimo sr. prefeito municipal
Dário Elias Berger;

gaúchas, superlotando o auditório do Cine
Castelo com o seu programa Maurício
Sobrinho, por onde passaram as melhores
figuras do cancioneiro nacional, de Lupicínio
Rodrigues, Orlando Silva a João Gilberto e
Chico Buarque. Uma gauchinha pequena,
mirrada, que se tornou a maior expressão do
nosso canto popular foi descoberta por ele e
celebrou com Maurício o seu primeiro contrato
profissional. Seu apelido, Pimentinha, seu
nome, Elis Regina.

Excelentíssimo sr. presidente da
Câmara de Vereadores desta capital, Gean
Loureiro;

Excelentíssimos srs. deputados, em
nome de quem quero saudar a sra. deputada
Odete de Jesus e todos os seus colegas;

E este é um dos grandes orgulhos
que sentimos por termos tido a condição de
não apenas valorizar toda e qualquer
característica peculiar de todas as regiões de
Santa Catarina, mas de fazer com que se
aproximassem, conhecessem e também
valorizassem um pouco mais, meu caro
governador.

Excelentíssimo sr. deputado Gelson
Merísio, vice-presidente da Casa;

Excelentíssimo deputado Jean
Kuhlmann, propositor desta homenagem; Aqueles eram os tempos dos

programas de auditório que revelaram aqui o
comediante Pituca, na Rádio Guarujá, Fausto
Rocha e Juares Machado, na Difusora de
Joinville, e deu renome a Chiquito
Mascarenhas, na Rádio Diário da Manhã, como
precursor de Chacrinha e dos animadores de
hoje.

Excelentíssimo sr. vice-presidente do
Tribunal de Contas, conselheiro Wilson Wan-
Dall;

Excelentíssimo jornalista Pedro
Sirotski, que aqui representa o conselho do
Grupo RBS;

Então, essa é uma importante e
única característica de Santa Catarina. E, com
muito orgulho, nós dizemos que temos uma
dose de responsabilidade, talvez com falsa
modéstia, ao dizer que ela é hoje muito maior,
muito mais reconhecida e muito mais
respeitada do que era há mais de 30 anos.

Sr. diretor-geral do Grupo RBS em
Santa Catarina, dr. Marcos Barboza, em nome
de quem quero saudar todos os dirigentes e
jornalistas, todos os 1.400 colaboradores
deste grande grupo de multimídia;

Aqui na ilha havia uma disputa
ferrenha entre a Guarujá e a Rádio Diário da
Manhã. No Rio Grande, no entanto, o programa
Maurício Sobrinho era absoluto.

Também temos um absoluto orgulho
e falsa modéstia ao dizer que hoje nós somos
parte dessa diversidade, porque a referência e
o modelo empresarial de comunicação trazido
pelo Grupo RBS em Santa Catarina, passa a
ser também uma referência para outros
estados, para outros modelos empresariais na
área de comunicação que muito nos orgulha.

Excelentíssimo sr. secretário de
estado da Comunicação, jornalista Derly
Massaud da Anunciação;

No dia 3 de julho o auditório estava
lotado para ver os inexcedíveis Paulo Autran e
Tônia Carreiro para interpretarem a peça
Frankel, de Antônio Callado, e naquele dia
nascia a RBS. Associando-se ao mesmo
Arnaldo Bovê, Maurício Sirotski Sobrinho
assumia a direção da Rádio Gaúcha.

Srs. jornalistas, a quem saúdo na
pessoa de seu presidente Ademir Arnon, que
dirige a Associação Catarinense de Imprensa;

Senhores comunicadores de rádio,
internet e televisão, a quem saúdo na pessoa
da radialista Marize Westphal Hartke;

Quando Maurício assumiu aquele
posto havia um slogan repetido nos corredores
da rádio - a Gaúcha não paga. Logo todos
começaram a sentir as mudanças, não apenas
na programação, mas na estrutura comercial e
administrativa surgia a rádio empresa. Como é
difícil contentar quem recebe salário. Mas o
pessoal não quis dar o braço a torcer e por
isso o slogan mudou: a Gaúcha não paga
assim tão bem, mas paga em dia.

Nós temos como característica na
empresa, na sociedade, estarmos sempre nos
preparando para um futuro pouco previsível,
mas é parte do nosso desafio tentar enxergar
que futuro pode ser esse. Independente de
qual seja esse futuro, a nossa missão vai
continuar sendo a mesma, ou seja, a de
facilitar a comunicação das pessoas com o seu
mundo.

Meu caro empresário Toninho
Koerich, através de quem saúdo a classe
empresarial do nosso estado, demais auto-
ridades e prezados amigos.

A história da Rede Brasil Sul de
Comunicações tem uma gênese, e essa
gênese pertence a uma personalidade
incomum, que estava à frente do seu tempo.

Permitam-me, neste momento, fazer
uma referência a duas pessoas que não
puderam estar presentes. Uma delas é o
Nelson Sirotski, nosso presidente. Costumo
chamá-lo de fundador da RBS em Santa
Catarina, porque o Nelson veio para cá em
1978 com 25 anos de idade para empreender,
delegado pelo nosso pai, Maurício Sirotski, o
projeto empresarial. O Nelson gostaria de estar
aqui, mas por motivo de agenda não pode vir.

Essa história teve início quando o jovem
Maurício Sirotski Sobrinho improvisou um
microfone com uma lata, provavelmente de massa
de tomate Elefante, ou de creme de leite Nestlé
pregada na ponta de uma vassoura.

Da rádio à TV, já na sociedade entre
Maurício e Jaime Sirostski, os dois irmãos
fantásticos, decorreram apenas cinco anos e
cinco meses. No dia 29 de dezembro de 1962
o presidente João Goulart inaugurava a TV
Gaúcha, dando talvez o primeiro passo para a
sua deposição ao defender em entrevista
histórica a derrubada do parlamentarismo, no
plebiscito previsto para janeiro do ano
seguinte.

Com essa simulação de microfone, o
adolescente Maurício improvisou, no pátio de
instituto educacional de Passo Fundo, um
programa de calouros, inspirado no sucesso de
Ary Barroso, transmitido na Rádio Nacional, a
poderosa Globo radiofônica da época, que fez
escola nos rádios de todo o país. Maurício
revelou desde cedo uma vocação irresistível,
irreprimível, irrefreável para a comunicação.

O Sérgio Sirotski pelo mesmo
motivo, parceiro que como eu vive aqui em
Santa Catarina há mais de 20 anos, gostaria
de estar aqui também, mas não pode
comparecer.

Outra coincidência cultural: naquela
mesma noite dois outros monstros da
dramaturgia brasileira, Cassilda Becker e
Sérgio Cardoso, encenavam o grande teatro,
de tão saudosa memória, a notável peça A
visita da velha senhora, de Friedrich
Dürrenmatt.

Ary Barroso criou a Hora do Pato.
Maurício talvez chamasse o seu programa de
Hora do Recreio. Foi certamente daí que no
jargão radiofônico, minha cara Marize, o
microfone passou a ser chamado de latinha.

Olhando para o futuro eu diria que o
nosso compromisso para os próximos 30, 40,
50 anos pela frente continuará sendo o
mesmo, ou seja, de servir as nossas
comunidades sempre com responsabilidade
social e empresarial apoiando-as em todas as
suas causas.

A TV Gaúcha foi o novo case de
sucesso, mas também a única emissora a ser
retirada do ar por 24 horas, cara Marize, em
toda a história das comunicações no Brasil.
Seu crime foi apresentar um modelo
fotográfico vestindo uma roupa sumária. Isso
aconteceu em 1964. E, pasmem, o autor do
ato de suspensão da TV foi o então secretário
da Justiça do Rio Grande do Sul Paulo
Brossard, notável figura da resistência à
ditadura e da redemocratização do país. Paulo
Brossard anos depois tornou-se o maior crítico
do regime autoritário, denunciando
diariamente, de forma implacável, o
autoritarismo à censura.

Eram os primeiros anos de 1940. Os
anos duros da Segunda Guerra Mundial. A CNN
da época, lá em Passo Fundo, era um auto-
falante colocado estrategicamente na praça
central, e lá já estava o Maurício com 13 ou 14
anos a transmitir notícias sobre os avanços da
Divisão Panzer, do Marechal Rommel, ou sobre
a resistência heroica de Churchill na Grã
Bretanha, ou do Marechal Zukov nas geladas
estepes russas.

Estaremos sempre buscando e
valorizando novos talentos deste estado, desta
terra e da nossa gente. E estaremos lutando
sempre junto com o povo catarinense por uma
vida melhor, no sentido de que cada um possa
crescer todos os dias e enxergar um futuro
sempre otimista e melhor, através de todas as
nossas formas de comunicação, porque afinal
de contas, comunicação é a nossa vida.

Pelé começou a conquistar o mundo
com apenas 17 anos. Com a mesma idade
Maurício começava a conquista de Porto Alegre
e do Rio Grande do Sul como locutor da
legendária Rádio Gaúcha.

Muito obrigado!
(Palmas) É notável a peça oratória inexcedível

das mais preciosas, dentre os anais do
Congresso Nacional o libelo que o senador
Paulo Brossard fez da tribuna do Senado
contra o governo de 64, quando esse governo
vetou a expulsão do Brasil da companhia de
dança do teatro Bolshoi da Rússia.

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

Jorginho Mello) - Convido o excelentíssimo sr.
Luiz Henrique da Silveira, governador do
estado de Santa Catarina, para fazer uso da
palavra.

Três anos depois interrompe sua
trajetória na capital, voltando para a cidade
onde começou ganhando cinco mil réis por
mês no serviço de auto-falante, agora com
apenas 20 anos, dirigindo a recém criada
Rádio Passo Fundo, fundada por outra figura
histórica do radialismo brasileiro Arnaldo Balvê.

O SR. GOVERNADOR DO ESTADO
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - Excelentíssimo
sr. deputado estadual Jorginho Mello,
presidente do Poder Legislativo catarinense;

O Grupo RBS fecha a sua logística
quando Jaime e Maurício se associam a Ari de
Carvalho, o célebre dirigente do jornal O Dia,
do Rio de Janeiro, para fundar, em 69, o Zero

Em 1950 volta a Porto Alegre
tornando alegres e radiosas as manhãs
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Hora. Uma curiosidade que pouca gente
conhece é que esse jornal que revolucionou a
imprensa escrita do Rio Grande do Sul e
desbancou em alguns anos o absoluto Correio
do Povo é herdeiro do Última Hora, o jornal
revolucionário fundado por Samuel Wainer, que
marcou uma era de modernidade nas
comunicações escritas do Brasil.

com tanto esmero, o primeiro jornal brasileiro
totalmente informatizado. Repito: Santa
Catarina tem o orgulho de ter o primeiro jornal
brasileiro totalmente informatizado!

mais importantes conglomerados da
comunicação nacional. A juventude aplaude o
Planeta Atlântida; o povo catarinense aplaude
as campanhas do agasalho, da BR-101 que
mobilizou mais de um milhão de assinaturas,
como hoje se engaja na campanha contra o
crack, dentre todas a droga mais terrível e
nociva. Não foram poucas as vezes em que a
Rede Brasil Sul transformou sua sigla na Rede
Beneficente de Solidariedade - RBS. E nada
melhor reflete este jubileu senão duas
palavras: Pedro, parabéns e obrigado!

Uma coincidência que pouca gente
sabe é que o jornal deveria ser inaugurado no
dia 24 de março de 1986, faltavam apenas 15
dias para a data festiva, era um sábado, e
Maurício decidiu adiar o evento para o dia 5 de
maio. Pois exatamente no dia 24 de março
recebíamos um forte impacto, não se ouvia
mais a voz de Maurício nem na latinha do
Instituto Passo Fundo nem no microfone da
Gaúcha nem na reunião do Conselho da RBS.
O Brasil perdia, naquela data, um de seus
maiores comunicadores e empreendedores.

Com a saída de Ari, em 70, o grupo
concluiu a implantação de seu ciclo estratégico
de multimídia com TV, rádio, jornal e as
demais áreas multimidiáticas.

E quando alguém exaltava ou, por
outro lado, maldizia a ascensão do Grupo RBS,
Maurício, de quem tenho grande saudade, de
quem fui muito amigo, sempre refutava com a
sua famosa máxima: Somente no dicionário é
que sucesso vem antes do trabalho.

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

Jorginho Mello) - Que a coragem, que o legado
do craque Maurício Sirotsky permaneça entre
nós buscando soluções de sucesso em favor
de um estado que nos orgulha, um estado
valente, que é o nosso estado de Santa
Catarina.

A luta de Maurício continua com
Jaime, com Nelson, com Pedro, com Sérgio,
com toda a equipe moldada na modalidade
jornalística e editorial. Ancorados numa equipe
de gestores e comunicadores competentes
liderada por seu diretor Marcos Barboza, por
Clayton Selistre, por Mário Neves, por Cláudio
Thomas, por Cyro Martins, por Luiz Cardozo e
tantos outros, implantaram uma gestão
moderna e eficiente.

Outra curiosidade: ao entrar no ar no
domingo de 1º de maio de 1979, a antiga TV
Catarinense que gravou no Teatro Álvaro de
Carvalho imagens dos ensaios dos bailarinos
da Ópera de Paris e do Teatro Colombo, agora
RBS, entrava nos lares catarinenses com belos
movimentos da dança revelando a sua vocação
cultural, tantas vezes reiteradas com
espetáculos como os de Rod Stewart, Ray
Charles e tantos outros.

Convidamos todos para, de pé,
ouvirmos a execução do Hino de Santa
Catarina pela banda da Polícia Militar, sob o
comando do maestro subtenente Almir José da
Silva.

Decidindo fazer o mesmo no governo
do estado, fazer uma gestão moderna e
competente, criei no início do meu governo a
secretaria de Comunicação. E trouxe para
comandá-la um filho profissional de Maurício
Sirotsky, Derly Massaud Anunciação e um
jornalista que integrou a primeira equipe do
jornal RBS: José Augusto Gayoso.

(Procede-se à execução do hino.)
(Palmas)

Eram os novos gaúchos que che-
gavam para se juntar às multidões vindas dos
pampas que colonizaram a serra e o oeste
catarinense. Lá no oeste, onde muitos são
chapecoenses, a grande maioria é gremista ou
colorado.

Esta Presidência agradece a pre-
sença das autoridades com assento à mesa e
a todos que nos honraram com a sua
presença, convidando-os para um coquetel no
hall do Poder Legislativo.

Antes de encerrar a presente sessão
convocamos outra, ordinária, para amanhã, à
hora regimental, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

Vieram, viram e venceram como Júlio
César! Chegaram conquistando os corações
catarinenses com a campanha, lembras
Pedro? Santa Catarina, meu amor! O próximo
passo foi a criação do Diário Catarinense,
talvez o último filho de Maurício, que ele fez

O pioneirismo da RBS foi mais uma
vez marcado com a transmissão de imagens
pela TV digital com a expansão de sua rede de
multimídia e a incorporação do tradicional
jornal A Notícia. Está encerrada a sessão.

A RBS já se transformou num dos

ATA DA 048ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2009
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO
Às 14h, achavam-se presentes os

seguintes srs. deputados: Ada De Luca -
Adherbal Deba Cabral - Angela Albino - Cesar
Souza Júnior - Dagomar Carneiro - Darci de
Matos - Décio Góes - Dirceu Dresch - Edison
Andrino - Elizeu Mattos - Gelson Merísio -
Genésio Goulart - Giancarlo Tomelin -
Herneus de Nadal - Ismael dos Santos -
Jailson Lima - Jean Kuhlmann - Joares
Ponticelli - Jorginho Mello - José Cardozinho -
José Natal - José Paulo Serafim - Lício Mauro
da Silveira - Manoel Mota - Marcos Vieira -
Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto - Nilson
Gonçalves - Pedro Uczai - Plínio de Castro -
Professora Odete de Jesus - Renato Hinnig -
Reno Caramori - Rogério Mendonça -
Romildo Titon - Sargento Amauri Soares -
Serafim Venzon - Valmir Comin.

assumir dois meses de mandato; comenta
que irá recolocar projetos importantes para
Santa Catarina.

Serafim e a deputada Angela Albino pelos
dois meses de permanência nesta casa.
DEPUTADA ADA DE LUCA (pela ordem) -
Enaltece a trajetória política da vereadora
Angela Albino; deseja boas-vindas ao depu-
tado José Paulo Serafim.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI (pela
ordem) - Deseja boas-vindas aos novos
deputados.
DEPUTADO MARCOS VIEIRA (pela ordem) -
Cumprimenta e deseja sucesso aos dois
novos deputados que assumiram esta casa.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (pela ordem) -
Parabeniza em especial os novos deputados
que estão chegando, e os que estão saindo
nessa primeira experiência.DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES

(pela ordem) - Parabeniza a deputada Angela
Albino e o deputado José Paulo Serafim,
pela posse no dia de hoje.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem)
- Cumprimenta a deputada Angela Albino e o
deputado José Paulo Serafim, em nome da
família peessedebista.DEPUTADO MANOEL MOTA (pela ordem) -

Registra a participação de visitantes de
Sombrio no ato de posse dos novos parla-
mentares; deseja boas-vindas aos dois
deputados que assumiram no dia de hoje.

DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR (pela
ordem) - Cumprimenta a deputada Angela
Albino e o deputado José Paulo Serafim, em
nome da bancada do Democratas.

SUMÁRIO DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -
Deseja aos deputados Angela Albino e José
Paulo Serafim, um bom mandato.

DEPUTADO GIANCARLO TOMELIN (pela
ordem) - Deseja boas-vindas aos novos
parlamentares.

DEPUTADA ODETE DE JESUS (pela ordem) -
Parabeniza os novos parlamentares que
estão assumindo o poder. DEPUTADO EDISON ANDRINO (pela ordem) -

Cumprimenta o deputado José Paulo
Serafim e a deputada Angela Albino pela
posse.

DEPUTADO PEDRO UCZAI (pela ordem) -
Parabeniza o gesto da deputada Ana Paula
Lima e do deputado Padre Pedro Baldissera
pela possibilidade desse rodízio iniciado pela
bancada do PT; deseja boas-vindas aos
novos deputados.

DEPUTADA ANGELA ALBINO - Agradece os
dois meses de mandato nesta Casa.
DEPUTADO JOSÉ PAULO SERAFIM -
Agradece o deputado Padre Pedro
Baldissera, e toda a bancada do PT, por

DEPUTADO JAILSON LIMA (pela ordem) -
Cumprimenta o deputado José Paulo
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DEPUTADO VALMIR COMIN (pela ordem) -
Parabeniza os deputados e os partidos que
promoveram a condição de se efetivar esse
rodízio de parlamentares.

Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura da ata da sessão anterior.

Deputado JORGINHO MELLO
Presidente” [sic]

(É lida e aprovada a ata.) “ATO DA MESA Nº 030-DL, de
2009.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Srs. deputados, conforme
entendimento das lideranças na tarde de
ontem, haveremos de ter a posse, neste
momento, da sra. deputada e do sr. depu-
tado e, ato contínuo, entraremos direta-
mente no Ordem do Dia.

A MESA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o disposto no art.
57, inciso III, do Regimento Interno, no uso
de suas atribuições

DEPUTADO RENATO HINNIG (pela ordem) -
Deseja boas-vindas à deputada Angela
Albino e ao deputado José Paulo Serafim,
que certamente trarão contribuições valiosas
ao Parlamento.
DEPUTADO JOSÉ NATAL (pela ordem) -
Parabeniza os novos deputados Angela
Albino e José Paulo Serafim por contribuir
com as causas do Parlamento de Santa
Catarina em favor da sociedade; registra a
presença de lideranças do município de
Saltinho.

(Passa e ler.) CONVOCA o cidadão João Girardi, 2º
Suplente da Coligação A Força do Povo, para
ocupar cadeira de Deputado neste Poder,
enquanto durar o afastamento do titular,
Deputado Padre Pedro Baldissera, em
licença para tratar de assuntos particulares.

“ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 019-DL,
DE 2009
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso
III, do Regimento Interno, no uso de suas
atribuições

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis,
10 de junho de 2009

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
(pela ordem) - Solicita pequena inversão de
pauta, no sentido de garantir a votação da
Moção n. 0122/2009, de autoria do depu-
tado Pedro Uczai, com relação aos traba-
lhadores técnicos da Caixa Econômica
Federal.

CONCEDE licença a Senhora Deputada Ana
Paula Lima, a partir do dia 10 de junho do
corrente ano, por um período de sessenta
dias, para tratar de assuntos particulares.

Deputado JORGINHO MELLO Presidente”
[sic]

“ATO DA MESA Nº 031-DL, de
2009

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis,
10 de junho de 2009.

A MESA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o disposto no art.
57, inciso III, do Regimento Interno, no uso
de suas atribuições

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
(pela ordem) - Concorda em primeiro votar
os projetos para depois a Moção n.
0122/2009.

Deputado Jorginho Mello
Presidente” [sic]
“ATO DA MESA Nº 029-DL, de

2009 CONVOCA o cidadão José Paulo Serafim, 3º
suplente da Coligação A Força do Povo, para
ocupar cadeira de Deputado neste Poder,
por declínio do 2º Suplente, em decorrência
da licença do Deputado Pe. Pedro
Baldissera.

DEPUTADO NILSON GONÇALVES (pela
ordem) - Registra a presença do vereador
Jackson Portela Lima, de São Francisco do
Sul.

A MESA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o disposto no art.
57, inciso III, do Regimento Interno, no uso
das suas atribuições

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (pela ordem) -
Registra a presença do vice-prefeito de
Jaguaruna, sr. Lorisvaldo Felisbino
Constante, e do prefeito de Guaraciaba, sr.
Ademir José Zimmermann.

CONVOCA a cidadã Angela Albino, 1º
suplente da Coligação Força do Povo, para
ocupar cadeira de Deputado neste Poder,
em decorrência de licença da Senhora
Deputada Ana Paula Lima.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis,
10 de junho de 2009

Deputado JORGINHO MELLO
Presidente” [sic]ORDEM DO DIA

Convoco o deputado José Paulo
Serafim para fazer o juramento.

DEPUTADO DARCI DE MATOS - Recomenda
a votação favorável da Medida Provisória n.
0151/2009, referente ao Programa de
Modernização do Sistema Integrado de
Transporte Coletivo de Joinville.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis,
10 de junho de 2009 (Palmas)

Deputado Jorginho Mello O SR. DEPUTADO JOSÉ PAULO
SERAFIM - Prometo manter, defender e
cumprir a Constituição do Brasil e a
Constituição do estado de Santa Catarina e
observar as leis desempenhando leal e
sinceramente o mandato que me foi
outorgado pelo povo catarinense.

Presidente” [sic]
(Palmas)DEPUTADO PEDRO UCZAI - Comunica que a

sua bancada vota favorável à conversão em
lei da Medida Provisória n. 0151/2009.

Convido a deputada Angela Albino
para prestar o seu juramento.

A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO
- Prometo manter, defender e cumprir a
Constituição do Brasil e a Constituição do
estado de Santa Catarina e observar as leis
desempenhando leal e sinceramente o
mandato que me foi outorgado pelo povo
catarinense.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem)
- Fala da importância do Projeto de
Conversão em Lei da Medida Provisória n.
0152/09, que trata da implementação do
Programa de Ampliação e Modernização
Tecnológica das Unidades Hospitalares do
Estado de Santa Catarina - Pró-Saúde.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Convido v.exa. para assinar
o termo de posse.

(Procede-se à assinatura do termo
de posse.)(Palmas)DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -

Solicita que a Secretaria da Saúde remeta,
através da comissão de saúde, detalhes do
projeto, referente à aplicação dos 17
milhões de euros na Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Convido a deputada para
assinar o termo de posse.

(Palmas)
Declaro empossado o deputado

José Paulo Serafim.
(Procede-se à assinatura do termo

de posse.)
(Palmas)
Esta Presidência, antes de con-

ceder a palavra aos empossados, registra a
presença do presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul Jean Carlo
Leutprecht; do sr. Jucélio Paladino, presi-
dente do PCdoB; dos srs. João Ghizoni,
Sidnei Batista, Josemar Sehnem e demais
lideranças que prestigiam esse ato.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA (pela ordem) -
Destaca que após a contratação do em-
préstimo o secretário da saúde, irá prestar
os devidos esclarecimentos quando da
aplicação dos recursos na compra de equi-
pamentos.

(Palmas)
Declaro empossada a deputada

Angela Albino.
(Palmas)
(Passa a ler.)
“ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 021-DL,

de 2009
DEPUTADO PEDRO UCZAI (pela ordem) -
Aborda Projeto de Conversão em Lei da
Medida Provisória n. 0153/2009, referente
à Companhia Catarinense de águas e
Saneamento.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso
III, do Regimento Interno, no uso de suas
atribuições

Concedo, neste momento, a
palavra à deputada Angela Albino.

A Sra. Deputada Odete de Jesus -
Pela ordem, sr. presidente.DEPUTADO PLÍNIO DE CASTRO (pela

ordem) - Manifesta-se favorável ao Projeto
de Conversão em Lei da Medida Provisória
n. 0153/2009.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
a sra. deputada Odete de Jesus.

CONCEDE licença ao SENHOR deputado Pe.
Pedro Baldissera, por um período de
sessenta dias, a contar de 10 de junho do
corrente ano, para tratar de interesses
particulares.

A SRA. DEPUTADA ODETE DE
JESUS - Sr. presidente, é muito importante
esse movimento de troca dos nossos
parlamentares e quero parabenizar os novos
deputados. O colega deputado José Paulo

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Havendo quórum regimental
e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão. PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis,

10 de junho de 2009
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Serafim já é nosso colega antigo e a depu-
tada Angela Albino está assumindo agora.

deputado Pedro Uczai, entusiasta de
primeira hora da ideia do rodízio.

Presidência consulta se podemos ouvir o
deputado Paulo José Serafim e depois cada
parlamentar poderia se manifestar.É claro que nós vamos sentir

saudades da deputada Ana Paula Lima e do
deputado Padre Pedro Baldissera, pois eles
são muitos atuantes. Mas tenho certeza de
que será de muita valia, de muita
importância a vinda dos dois novos colegas
a esta Casa.

E muito particularmente quero
agradecer uma pessoa que me deu a honra
dos dois meses de mandato nesta Casa,
que é a deputada Ana Paula Lima, compa-
nheira militante do Movimento de Mulheres,
cujo gabinete terei a honra de ocupar,
mantendo estável o número de mulheres na
Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
fato esse relevante para um estado que tem
a pior participação política de mulheres.

(Os deputados concordam.)
Com a palavra o sr. deputado José

Paulo Serafim, mais um representante do
sul de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PAULO
SERAFIM - Sr. presidente e sras. deputadas,
funcionários da Assembleia, líderes políticos
da região sul, lideranças sindicais, líderes
de associações de moradores, líderes do
movimento negro, demais ações afirmativas,
juventude catarinense, mulheres do nosso
estado e trabalhadores representados por
esta Casa, inicialmente quero dizer da
minha gratidão e responsabilidade em
ocupar a cadeira do meu amigo e
companheiro Padre Pedro Baldissera. Digo
responsabilidade, nobre deputado, por
reconhecer no seu mandato o compromisso
com os trabalhadores, com o movimento
dos sem terra, com as pastorais da igreja e
com os movimentos sociais; digo com
gratidão por me permitir retornar a esta
Casa, numa decisão da bancada do PT, em
ocupar o seu espaço, deputado Padre Pedro
Baldissera, empenhando-me em dar
continuidade às lutas, que com certeza aqui
travei enquanto era deputado, visando à
construção de um mundo justo e solidário.

Se v.exas. permitirem, eu gostaria
de entregar uma lembrança de boas-vindas
à deputada Angela Albino, em nome do
Partido Republicano Brasileiro. Enfim, com ela, com Antonieta de

Barros, com Luci Choinacki, com Ideli
Salvatti e com as nossas atuais deputadas
Odete de Jesus e Ada De Luca queremos
dizer que nós, mulheres, somos pouco
representadas, mas muito bem repre-
sentadas.

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

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Com a palavra a deputada
Angela Albino.

A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO
- Boa-tarde, sr. presidente. Em nome de
v.exa. cumprimento todos os integrantes
desta Casa, todas as autoridades aqui
presentes e todas as pessoas que na tarde
de hoje largaram o seu trabalho, a sua casa,
todas as pessoas que vieram de outras
cidades para estar aqui conosco neste
momento muito importante para todos nós.

(Palmas)
Perdoem-me a pessoalidade,

senhoras e senhores, nesta sessão de agra-
decimento, de abraçar amorosamente os
muitos amigos que estão aqui hoje e muito
particularmente quero beijar a alma do
Dado, do Léo e do Isac, meus três grandes
amores.

(Palmas)
Diante de seus olhos três décadas

de sonhos os contemplam. Há 30 anos
esperamos o momento de dizer: Boa-tarde,
aqui está falando a todos vocês a deputada
do Partido Comunista do Brasil de Santa
Catarina.

Obviamente que não ocupo esta
tribuna apenas como integrante das fileiras
do PCdoB, venho como mulher, como mãe,
como trabalhadora, filha do pedreiro e da
costureira.

Agradeço ao deputado Padre Pedro
Baldissera, ao meu partido, a toda a
bancada do PT.E é nesta condição de mulher e

filha do povo que esses dois meses serão
marcados, Estela, pela atuação junto às
mulheres, junto à população negra e na luta
pelo respeito, Carmem, à livre orientação
sexual.

(Palmas) O tempo de dois meses é muito
pequeno, deputada Ana Paula Lima, mas a
nossa união, a nossa força de trabalho, vão
garantir que avancemos com a nossa
bandeira mais do que o tempo pareça
permitir. Isso se dará, porque as nossas
lutas são constantes, independentes. Nós,
do Partido dos Trabalhadores, acho que
como todos os demais deputados,
independentementede estarem aqui,
estamos sempre na luta. Às vezes, até
ganhamos uma batalha, mas as mudanças
são embargadas por falta de compromisso
social. Vejam a questão das pessoas que
não podem ingerir alimentos que contêm
glúten, os celíacos.

Para que chegássemos a esta
Casa muitos de nós passou dias de traba-
lho, noites de insônia, deixou suas famílias,
seus trabalhos e muitos sonharam e
persistiram nos seus sonhos. Uns chegaram
depois, como eu, outros já se foram, e
muitos estão aqui desde o começo.

Por isso, uma das nossas grandes
bandeiras, Lulus, é dizer que vamos pautar
o debate da Defensoria Pública, cujo único
estado que não a tem é Santa Catarina.
Inclusive, seis artigos diferentes da Lei
Maria da Penha fazem referencia à
Defensoria Pública, que tanto nos faz falta.

Não posso, meus camaradas,
afetivos amigos e companheiros de luta,
nominar todos porque com certeza falharia a
minha memória, mas me permitam refe-
renciar os camaradas que vieram de outras
cidades, como Blumenau, Jaraguá do Sul e
Criciúma, para estar aqui conosco hoje.

Ocupará também o foco desses
poucos dois meses, deputada Luci, a ques-
tão da mobilidade urbana, que massacra a
classe trabalhadora e a classe produtiva,
muito especialmente da região da Grande
Florianópolis, retirando de todos nós longas
horas de convivência com a nossa família e
com os nossos amigos, travando o
desenvolvimento da nossa região, retirando
de nós a qualidade de vida e as possibi-
lidades de ampliarmos ainda mais o papel
de Florianópolis e de Santa Catarina no ce-
nário nacional.

Permitam-me, em nome do nosso
dirigente nacional do PCdoB Walter
Sorrentino, que me dá a honra de estar
participando nesta tarde aqui conosco, e em
nome de todos que sempre estiveram ao
nosso lado, destacar o papel do querido
João Ghizoni, meu primeiro voto e o primeiro
presidente do PCdoB em Santa Catarina e
talvez o primeiro a sonhar com este
momento, numa época sombria em que
sonhar era flertar com a morte e com a dor.

Aprovamos um projeto que apre-
sentei aqui com a maioria dos deputados
que estavam na legislatura passada, mas
ele foi vetado pelo governador. E em nome
dos cidadãos de Santa Catarina os depu-
tados derrubaram o veto, mas o governador
entrou com uma Adin.

Como pode ser inconstitucional
tratar de forma diferente as diferenças? Isso
não é assegurar a igualdade. Então, vamos
resgatar essa luta. E nesse pouco período
em que estarei aqui, deputada Odete de
Jesus, vou tentar recolocar esse projeto que
é tão importante para Santa Catarina. Da
mesma forma, continuaremos empenhados
na solução dos problemas da barra do
Camacho, deputado Joares Ponticelli,
deputado Valmir Comin, obviamente
contando com o reconhecimento da
importância dessa causa por parte de todos
os legislativos e executivos catarinenses.
Quanto à barra do rio Araranguá, já está
bem encaminhada para uma boa solução. E
que façamos o mesmo também com a barra
do Camacho.

Por fim, meu companheiro
Serafim, perdoe-me o trocadilho infame,
dizem que suplente não fala, apenas geme,
mas para nós os gemidos são bem-vindos,
pois estão presentes no amor e na dor. Com
a dor, nos horrores da ditadura, no Araguaia
e na chacina da Lapa aprendemos o valor
da convicção, da liberdade e da força dos
nossos ideais. Quanto ao amor, que seja ele
o condutor para uma convivência humana
mais justa, igualitária e ambientalmente
saudável. Longa vida, pois, aos que gemem,
inclusive aos suplentes.

Ressalto também a serena
atuação do presidente do nosso partido, na
pessoa agora de Jucélio Paladini, quando
todo o processo eleitoral de 2006 permitiu
que estivéssemos aqui neste momento.

Por serem tão longos e tão antigos
esses sonhos, este momento para nós é
muito precioso. Esta é a razão pela qual
estamos aqui hoje mais próximos do Partido
dos Trabalhadores, pois com o seu gesto
generoso, através de rodízio, me permitiu a
ascensão de suplente. E faço um agradeci-
mento em especial à presidente estadual do
PT Luci Choinacki, mulher de luta e sempre
amiga dos mandatos do PCdoB.

Muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)

A nossa gratidão também, muito
embora não esteja aqui neste momento, ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Srs. deputados, a

Estamos também na luta pela
camada asfáltica do acesso ao Balneário
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Esplanada. Eu acho que é fundamental,
deputado Manoel Mota, deputado Joares
Ponticelli, deputado Valmir Comin e depu-
tada Ada De Luca. Quanto à duplicação da
BR-101, é ótimo, é importante para o Brasil,
é importante para o sul. Mas para realmente
ficar bom para a região sul, não basta ter
um acesso por santa Catarina. Por isso, é
importante a nossa luta pelos acessos aos
nossos balneários, para que os turistas
fiquem aqui, para que eles prestigiem a
nossa região.

encontra licenciado permitindo que o
deputado Plínio de Castro exerça o seu
mandato, eis que também contribuiu para a
nossa eleição, srs. vereadores da capital,
João Antônio Amin, João Aurélio Valente
Júnior, Dalmo Deusdedit Meneses, e todos
que por aqui passaram, nosso ex-governador
Amin, quero não só na condição de colega,
mas na condição de líder da bancada e
presidente estadual do partido, dizer que o
nosso partido, deputada Angela Albino, tem
por v.exa. um profundo respeito. V.Exa. foi
companheira de algumas lutas e além de
nos trazer beleza traz o seu espírito de
garra, de luta. E nesses dois meses, tenho
certeza, vai ocupar com grandeza o espaço
deixado pela deputada, grande também, Ana
Paula Lima.

Parabéns a vocês dois e que
tenham sucesso no breve período que
passarão nesta Casa.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Sargento Amauri

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

Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Sargento Amauri Soares.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Muito obrigado, sr. pre-
sidente.

É importante assegurarmos que as
medidas compensatórias na duplicação da
BR-101 sejam aplicadas aqui mesmo na
região, tipo Laguna, até porque, se formos
analisar, deputado Joares Ponticelli, na
primeira vez em que fizeram a BR-101 já
ficou, na verdade, uma dívida muito grande
com Laguna, relacionada ao estreitamento
do canal, que prejudicou todo o complexo
lagunar.

Deputado José Paulo Serafim, vai
ser um prazer tê-lo como colega de
Parlamento, aqui nesta Casa, eu que
acompanhei o seu trabalho na legislatura
anterior.

Deputada e camarada Angela
Albino, é uma satisfação poder compartilhar
esses dois meses do seu tempo aqui.
Tenho certeza de que poderemos defender
juntos várias ideias, várias propostas, neste
Parlamento catarinense.

Seja muito bem-vinda!
Tenho certeza de que neste perí-

odo a nossa Casa vai-se fortalecer muito
com a sua presença, com a sua luta, ensi-
nando-nos muito. Não tenho dúvida disso.Na região de Criciúma devemos

fortalecer ações relacionadas ao anel viário.
Inclusive, deputado Décio Góes, v.exa.,
quando foi prefeito, travou uma luta que
hoje ainda continua. Também precisamos da
conclusão do Cefet. Afinal, queremos
trabalhadores bem informados, capacitados
e instruídos. Isso é fundamental a toda
sociedade e trabalhadores.

O deputado José Paulo Serafim,
mineiro, lá do sul, fez falta nesta Casa, mas
agora volta para se integrar ao grupo de
deputados do sul, pelas tantas lutas que
precisamos travar ainda pelo nosso sul, que
ficou largado muito tempo, esquecido nas
grandes obras, especialmente pelo governo
federal. Agora, participamos deste momento
em que definitivamente elas começam a
acontecer e a colocar o sul em outro ritmo
de crescimento.

Quero transmitir a saudação de um
membro, dirigente do seu partido, de
Chapecó, o ex-vereador Valduga, que me
ligou na tarde de ontem, em nome dos tra-
balhadores da Caixa Econômica Federal, que
estão novamente aqui, no Parlamento,
pedindo para transmitir essa saudação que
vem da parte daquele grande companheiro
da classe trabalhadora da cidade de
Chapecó, da região oeste.

Enfim, esperamos agir de forma
que o nosso mandato sirva de instrumento
de luta para cada cidadão, sobretudo,
aqueles organizados nos movimentos
sociais, caminho no qual acreditamos que
esteja a solução dos problemas coletivos.

Quero refletir sobre o aconteci-
mento desta tarde. E estava pensando,
enquanto v.exas. falavam na tribuna.

Seja bem-vindo! Portanto, é bom
tê-los aqui de volta. Exerçam plenamente os
seus mandatos com a nossa participação. Está assumindo na tarde de hoje o

líder dos mineiros do sul do estado e a
mulher comunista de Santa Catarina, ou
uma das mulheres comunistas do nosso
estado. E eu falo, como todos sabem, na
condição de líder dos trabalhadores da
Segurança Pública, dos praças da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros, especial-
mente, e vejo que aqui não vai haver con-
fronto de classe, embora os confrontos de
classe existam neste Parlamento.

Estamos certos de que com todos
os companheiros conseguiremos
corresponder às expectativas daqueles que
votaram e que votarão em nós.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Marcos Vieira -

Pela ordem, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o deputado Marcos Vieira.

Recebam o meu grande e fraterno
abraço, acompanhado com uma significativa
alegria de saber que estou de volta na
companhia de todos vocês.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA
- Não vou levar muito tempo, presidente,
porque há vários deputados que também
querem cumprimentar os dois deputados.

Gostaria, em especial, neste ato,
de agradecer por estar aqui me prestigiando
uma grande liderança de Santa Catarina,
presidente do partido, Luci Choinacki, que
nesta posse engrandece mais esse ato. A
Luci é uma guerreira; foi deputada federal e
enquanto deputada não teve apenas
bandeiras para Santa Catarina, foi uma
representante do país inteiro.

Quero cumprimentar o deputado José
Paulo Serafim que volta a esta Casa, trazendo
para o âmbito interno da Assembleia toda a
sua experiência de um parlamentar que foi e
que teve nos quatro anos de exercício do
mandato uma atuação brilhante.

Da nossa parte, com relação a
v.exas., com certeza vamos estabelecer a
fraternidade, porque acreditamos que é
possível a fraternidade entre todos os tra-
balhadores do mundo, fardados ou não. E
no dia em que isso acontecer efetivamente
na prática e no sentido mais profundo a
sociedade será outra.

Cumprimento também e, sobre-
tudo, a deputada Angela Albino, que pela
vez primeira chega ao plenário da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina e
que traz, como disse o deputado Joares
Ponticelli, não só a beleza da mulher cata-
rinense, mas, sobretudo, a competência
pelo exercício do mandato de vereadora na
nossa capital.

Nestes dois meses, além de
termos uma missão, também será um pra-
zer estar junto de v.exas. nesta Casa.

Parabéns à deputada Angela
Albino, ao deputado José Paulo Serafim;
também quero parabenizar toda a militância
do Partido Comunista do Brasil, da União da
Juventude Socialista, que com certeza estão
tendo uma importante vitória, um importante
ato, nesta tarde, aqui, neste Parlamento.
Parabéns a todos que contribuíram para
esse fato. E muito obrigado, sr. presidente.

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

Jorginho Mello) - A Presidência quer fazer o
registro da presença da ex-deputada Luci
Choinacki, que se emocionou agora no final.
E isso é bonito.

Com muita competência, s.exa.
soube fazer com que na Câmara Municipal
fossem aprovadas dezenas de leis em be-
nefício da capital de todos os catarinenses,
mas, sobretudo, adquiriu ainda uma
experiência muito maior que, com certeza
absoluta, deverá transformar em projetos
nesta Casa, eis que quando foi candidata à
prefeita de Florianópolis demonstrou nos
programas que apresentou na televisão e no
rádio que tem competência não só para o
exercício de mandato para deputada, mas
também para galgar, quem sabe, algum dia,
outros postos tão importantes que a vida
haverá de lhe dar ainda.

Também quero fazer o registro da
presença do ex-governador Esperidião Amin,
que está prestigiando este momento.

O Sr. Deputado Manoel Mota - Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Manoel Mota.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Nós queremos, com muita honra, também
registrar a participação das pessoas que
vieram da cidade de Sombrio apreciar esse
ato tão importante de posse: o presidente
da Câmara, José Possamai, os vereadores
Nego Gomes, Carlos, o secretário Jânio
Mangute, e o pastor Célio Timboni.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sr. presidente, srs. deputados,
deputada Angela Albino, deputados Reno
Caramori, Lício Mauro da Silveira, Kennedy
Nunes, Valmir Comin, Silvio Dreveck, que se
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Eu quero aqui desejar à Angela
Albino muito sucesso na sua vinda; que
s.exa. ocupe os espaços possíveis, que
possa dar respostas, porque isso estamos
fazendo em nome da bancada do PMDB,
que também se sente muito honrada com a
sua presença nesta Casa. E que s.exa.
possa fazer um grande trabalho.

Muito obrigado! interna no Brasil e neste estado. São ban-
deiras que juntas têm tremulado pela
democracia neste Brasil.

(Palmas)
O Sr. Deputado Edison Andrino -

Pela ordem, sr. presidente. Por isso, seja bem-vindo, PCdoB, à
Assembleia Legislativa de Santa Catarina.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
por dois minutos, podendo ser prorrogado o
tempo por 30 segundos, o sr. deputado
Edison Andrino.

Parabéns a vocês!
(Palmas)
A Sra. Deputada Ada De Luca -

Pela ordem, sr. presidente.O José Paulo Serafim já fez alguns
movimentos grandes; houve inclusive um
debate, uma encrenca, em cima de uma ponte.
Tivemos alguns desdobramentos; fizemos
também um movimento na cidade de Laguna,
quando o seu terno ficou marcado por uma
cruz vermelha, no movimento da BR-101.

O SR. DEPUTADO EDISON
ANDRINO - Sr. presidente, eu gostaria de
aproveitar a oportunidade para cumprimentar
o deputado José Paulo Serafim que tomou
posse agora. Mas eu gostaria de fazer um
cumprimento muito especial à deputada
Angela Albino e ao PCdoB. Quando eu
disputei a eleição para prefeito, nesta
cidade, o único partido que me apoiou foi o
PCdoB. E, no meu gabinete, há uma foto
tirada durante a festa da vitória em que eu
seguro duas bandeiras, a bandeira do PMDB
e a bandeira do PCdoB, num momento em
que a esquerda e a direita eram bem
diferentes. Hoje se misturaram muito, mas
depois da ditadura havia uma diferença
muito grande em todo esse processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
a deputada Ada De Luca.

A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA -
Deputada Angela Albino, conheço a sua tra-
jetória política como vereadora de
Florianópolis. Sei que é uma mulher bata-
lhadora, guerreira e capaz de enfrentar
situações que muitas vezes só nós, mulhe-
res, temos condições de fazê-lo.

Então, desejamos boas-vindas aos
dois. Sintam-se em Casa. Estamos or-
gulhosos com a presença de v.exas. neste
Parlamento, porque é mais um do sul; por
isso, queremos cumprimentar v.exas. Sendo assim, tenho certeza de

que v.exa. irá reforçar a minha luta, a luta
da deputada Professora Odete de Jesus, e
por consequência a luta também da depu-
tada Ana Paula Lima, que se licencia, no
momento, em defesa dos direitos das mu-
lheres e das classes menos favorecidas.

Um abraço! Muito obrigado!
O Sr. Deputado Décio Góes - Pela

ordem, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Décio Góes.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Sr. presidente, quero também me unir aos
demais deputados e fazer uma saudação ao
deputado José Paulo Serafim e à deputada
Angela Albino. Quero parabenizar e saudar
também todos os companheiros e
companheiras do PP, do PCdoB, todos os
familiares, parentes, amigos, apoiadores,
que vieram prestigiar esse ato. E desejo aos
dois um bom mandato.

Quero cumprimentar a deputada
Angela Albino pelo trabalho que ela já faz,
sr. presidente, na Câmara municipal. É uma
mulher voltada para os interesses da
cidade, com posições claras e definidas,
com coragem e determinação. E tenho cer-
teza de que a sua experiência como verea-
dora vai acrescentar muito à Assembleia
Legislativa.

É com muita honra e muito orgulho
que quero cumprimentar o deputado José
Paulo Serafim, esse menino que vem das
lides do MDB. Era um jovem que já botava
fogo na região carbonífera, e muito lutamos
juntos, com seus pais e sua família, para a
derrubada da ditadura.

Seja bem-vindo, deputado José
Paulo Serafim, v.exa. merece. Conheço-o de
criança, sei da sua perseverança, fibra e
garra. É um orgulho para nós, sulistas, que
v.exa assuma novamente uma cadeira na
Assembleia.

Eu gostaria de cumprimentar
v.exa., porque também estou aqui na qua-
lidade de suplente, gemendo há um ano.
Espero gemer mais um pouquinho ainda,
porque o meu gemido aqui já está acaban-
do, mas quero lhe dizer, deputada Angela
Albino, que o seu gemido vai contribuir muito
para Santa Catarina e para a Assembleia
Legislativa.

Quero então parabenizar o depu-
tado José Paulo Serafim, pois nós dois,
juntos, vamos reforçar a bancada do sul e
fazer um bom trabalho por nossa terra.
Ganha Florianópolis...

Parabéns, deputado José Paulo!
O Sr. Deputado Dirceu Dresch -

Pela ordem, sr. presidente.(Discurso interrompido por término
do horário regimental.) O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o deputado Dirceu Dresch, líder do Partido
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Na dúvida, deputado, v.exa.
dispõe de mais 30 segundos, para eu não
ficar com peso na consciência de que v.exa.
não usou todo o tempo.

Parabéns a v.exa.! Da próxima vez,
espero que volte para esta Casa não só
gemendo, mas falando muito, também. O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH

- Sr. presidente e srs. deputados, quero
parabenizar em especial os novos
deputados que estão chegando hoje, a
deputada Angela Albino e o deputado José
Paulo Serafim, bem como o deputado Padre
Pedro Baldissera e a deputada Ana Paula
Lima, que estão saindo, nessa primeira
experiência.

Muito obrigado!
O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -

Com certeza não foram dois minutos, sr.
presidente.

(Palmas)
O Sr. Deputado Jailson Lima - Peço

a palavra, pela ordem, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jorginho Mello) - Então, v.exa. dispõe de
mais um minuto, deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem,
o segundo vice-presidente deputado Jailson
Lima, por até dois minutos e mais 30
segundos.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
De qualquer forma, só quero reforçar a
alegria por termos aqui o deputado José
Paulo Serafim e a deputada Angela Albino,
fruto de um acordo da bancada que reco-
nhece a importância dos companheiros que
ajudaram...

Vim para cá, como deputado, com
o sonho de realizar e dar essa oportunidade
para as pessoas que contribuíram com a
nossa eleição, porque no mandato passado
fui primeiro suplente durante dois anos e
segundo suplente também por dois anos. E,
com certeza, eu teria grande orgulho se
pudesse ter assumido uma cadeira na
Assembleia Legislativa durante sessenta
dias.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Quero aqui cumprimentar o deputado José
Paulo Serafim e a deputada Angela Albino.
Mesmo que dois meses possa parecer
pouco tempo para muitos, para poucos é
muito tempo, uma vez que vão ajudar a
consolidar e a construir um processo de
democratização e cidadania neste estado,
principalmente pelas bandeiras que defen-
dem.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Deputado, se v.exa. quiser,
concedo-lhe mais 30 segundos. Por isso, eu tive esse sonho como

deputado e fui um dos seus proponentes no
diretório do nosso partido, na bancada. E
agora, como líder, estou podendo realizar
esse sonho para esses companheiros e
companheiras que contribuíram muito com a
eleição dos seis deputados da nossa
bancada, que irão dar oportunidade agora
para todos assumirem. Em especial
parabenizo os amigos, companheiros,
camaradas do PCdoB que pela primeira vez
assumem uma cadeira na Assembleia

Solicito à assessoria que não o
interrompa, por favor.

Sai o deputado Pedro Uczai, o
intelectual professor do Partido dos
Trabalhadores, e entra o José Paulo
Serafim, um mineiro, metalúrgico, similar ao
nosso presidente. Sai o deputado Padre
Pedro Baldissera, com todo o seu perfil
litúrgico, e entra a Angela Albino, uma
comunista que tem essa bandeira como sím-
bolo. Eu elevo essa bandeira porque o
Partido dos Trabalhadores e o PCdoB têm
andado juntos no processo da democracia

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Eu
só quero registrar que a minha fala foi
prejudicada e que há problema no sistema.
Mas, de qualquer forma, reconhecemos que
todos ajudaram a construir este Parlamento.
Por isso é importante que estejam aqui
presentes.

Então, minha saudação e o meu
abraço fraternal. Vamos à luta.
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Legislativa. Com certeza a deputada Angela
Albino é uma grande deputada,
companheira, que tem tratado com muita
seriedade o povo catarinense, o povo de
Florianópolis e região.

muito importante, pois temos aqui a partici-
pação de lideranças que foram igualmente
muito bem votadas, que são representativas
e que têm a oportunidade, nesta Casa, de
defender suas bandeiras e de marcar uma
passagem produtiva.

Em segundo lugar, deputado José
Paulo Serafim, esta Casa é tão sua como
nossa. Assim como nós ocupamos agora
este espaço, v.exa. ocupou num outro
momento, quando este deputado afastou-se
para ser vice-prefeito de Chapecó.Parabéns a vocês! Com certeza

iremos trabalhar juntos. Temos grandes
tarefas na Assembleia para esses próximos
dias, quando estaremos discutindo questões
para melhorar a condição de vida do povo
catarinense.

V.Exas têm grande responsabi-
lidade em suceder dois deputados muito
atuantes, como o deputado Padre Pedro
Baldissera e a deputada Ana Paula Lima.
Fico feliz por saber, primeiramente, que a
bancada das mulheres continua com a
mesma representação e que a bancada da
Grande Florianópolis ganha mais uma repre-
sentante, a deputada Angela Albino.

Quero desejar-lhe muito sucesso.
V.Exa. está em boas mãos. Os seus ami-
gos, companheiros estão dizendo que aqui é
seu lugar. Continue com sua luta, com seu
projeto político, tão importante e fun-
damental, e continue no horizonte da utopia,
da resistência, da organização da classe
trabalhadora. Parabéns ao sul do estado
que lhe recebe de mãos abertas no
Parlamento catarinense!

Muito obrigado, sr. presidente!
Parabéns aos que estão chegando!
(Palmas)
O Sr. Deputado Serafim Venzon -

Pela ordem, sr. presidente. Temos temas importantes, deputada
Angela Albino, para tratar em relação à Grande
Florianópolis nesses próximos dois meses
nesta Casa. Tenho certeza de que v.exa. vai
contribuir muito nessas lutas. Já nos
conhecemos de uma campanha exaustiva
quando disputamos a prefeitura da capital. Eu
tenho certeza de que com a sua qualidade,
bem como do deputado Paulo Serafim, esta
Casa vai ganhar e o debate democrático vai ser
fortalecido. Com certeza em dois meses é
possível, sim, imprimir uma marca e fazer um
bom trabalho, com a seriedade e com a
capacidade que v.exas. têm.

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

Deputada Angela Albino, mulher
lutadora, com uma experiência vitoriosa, em
seu nome, parabenizo o PCdoB, um partido
que tem história já de quase um século
neste país, que tantas lutas construiu em
tantos espaços. Este é mais um espaço
para o PCdoB, é mais um espaço para
v.exa., é mais um espaço para o coletivo
desse partido, que junto conosco, desde
1989, vem buscando transformar este país.
E, agora, com o governo do presidente Lula,
estamos mostrando que é possível
transformar este país. Quando ouço o que
falou o deputado Serafim Venzon no seu
pronunciamento anterior, fico mais feliz
ainda com esta minha fala.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sr. presidente, quero aqui cum-
primentar a deputada Angela Albino e o
deputado José Paulo Serafim, em nome da
família peessedebista. Já falou aqui o
deputado Marcos Vieira e em seguida irá
falar o deputado Giancarlo Tomelin. Quero
trazer a saudação dos deputados José
Natal, Nilson Gonçalves, do nosso vice-
governador Leonel Pavan, do nosso sempre
presidente Dalírio Beber, e citando-os quero
trazer o abraço da família peessedebista a
v.exas. que chegam a esta Casa.

Então, em nome da bancada do
Democratas, o nosso cumprimento, o nosso
reconhecimento e a certeza de que juntos
vamos trabalhar em prol do povo cata-
rinense.

Também quero dizer que hoje o
Brasil está melhor e nós todos estamos
orgulhosos. Um marco importante para
todos nós foi a ditadura, porque de lá para
cá a sociedade por inteiro vem buscando
seus líderes, movimentando-se para fazer
um Brasil melhor. Hoje o Brasil é melhor
graças à união das forças concorrentes que
estão nas Assembleias Legislativas, nas
Câmaras de Vereadores e no Congresso
Nacional.

Parabéns, deputada Angela Albino!
Parabéns, deputado José Paulo Serafim!
Façam um bom trabalho! V.Exas. serão a
continuidade de toda essa experiência da
bancada, mas também poderão colocar sua
identidade, sua marca. Construam nos 60
dias a marca da experiência e da história de
v.exas., também!

O Sr. Deputado Giancarlo Tomelin -
Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Giancarlo Tomelin.

O SR. DEPUTADO GIANCARLO
TOMELIN - Queria da mesma forma cum-
primentar a posse dos deputados José
Paulo Serafim e da deputada Angela Albino.

Parabéns, deputado Padre Pedro
Baldissera! Parabéns, deputada Ana Paula
Lima! Estou muito orgulhoso! Quero con-
fessar de forma pública e aberta, pois todos
sabem o quanto defendi o rodízio, que estou
muito feliz. Esta tarde é um momento
histórico para a bancada do Partido dos
Trabalhadores.

Eu sei que cada um de nós, da
Oposição ou da Situação, fez a sua parte e
por isso o Brasil está do jeito que está, ul-
trapassando uma crise que balançou o
mundo inteiro, e teve dificuldades para
vencer. Grandes nações tiveram
dificuldades, mas o Brasil, sem mudar
nenhuma lei, consegue vencê-la com o
trabalho, o empenho de todos os brasileiros
e catarinenses.

Quero dizer, deputada Angela
Albino, que ouvi atentamente o discurso de
v.exa. e as palavras de Karl Marx: “O povo
que subjuga outro, forja suas próprias
cadeias”. Então, certamente a luta de v.exa.
terá eco no Parlamento catarinense. E
também nas palavras de Karl Marx quando
ele diz: “De nada valem as ideias, sem
homens e mulheres que possam pô-las em
prática”.

O Sr. Deputado Valmir Comin - Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Valmir Comin.

Então, nós podemos destacar que
o nome desta Casa está sendo bem
lembrado por todos os catarinenses graças
ao trabalho que cada um procura fazer aqui.
E tenham a certeza de que tanto a deputada
Angela Albino quanto o deputado José Paulo
Serafim farão bem esse trabalho, tão bem
quanto a deputada Ana Paula Lima e o
deputado Padre Pedro Baldissera.

Eu espero que v.exas. tenham
projetos e que os coloquem em prática no
Parlamento catarinense. E precisamos travar
um debate ideológico, não para que hajam
vencidos e vencedores, mas para obter, sim,
uma melhor qualidade de vida para o povo
catarinense. Sejam bem-vindos.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Quero saudar a deputada agora empossada
Angela Albino, e até por conhecer o seu
trabalho perante o Legislativo da capital do
estado, e principalmente pelo seu
comprometimento com as causas sociais,
que é a sua marca e a sua história, tenho
certeza de que muito vai contribuir neste
Parlamento. Por isso a nossa homenagem.

O Sr. Deputado Pedro Uczai - Pela
ordem, sr. presidente.

O Sr. Deputado Cesar Souza Junior
- Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Pedro Uczai.

De uma maneira muito carinhosa e
especial, quero saudar aqui o meu particular
amigo, deputado José Paulo Serafim.
Sinceramente, sinto-me honrado em poder
vê-lo retornar a este Parlamento, deputado,
v.exa. que construiu a sua vida na essência
da luta pela causa dos mineiros e, como
consequência, melhorou também a quali-
dade da mineração. Muita falta v.exa. tem
feito aqui na Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Cesar Souza Junior.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Quero cumprimentar a todos os deputados,
o sr. presidente.O SR. DEPUTADO CESAR SOUZA

JÚNIOR - Sr. presidente e srs. deputados,
quero, em nome da bancada do
Democratas, cumprimentar a deputada
Angela Albino, recentemente empossada, e
o deputado José Paulo Serafim.

Em primeiro lugar quero parabe-
nizar o gesto não só da nossa bancada,
mas, personificar, parabenizando a depu-
tada Ana Paula Lima e o Padre Pedro
Baldissera, que permitem a possibilidade
desse rodízio iniciado pela nossa bancada.
Eu, na semana que vem, também estarei
participando do rodízio para que assuma o
nosso terceiro suplente.

Quero dizer que o que se propicia
hoje, pela bancada do PT, com a entrada de
uma deputada do PCdoB e um deputado
que representa o sul do estado, é algo

Quero aqui parabenizar os depu-
tados e os partidos que promoveram a
condição de se efetivar esse rodízio, porque
o suplente, mesmo com a menor quantia de
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votos que possa ter obtido, se foi
companheiro num momento difícil, precisa
ser valorizado no bom momento.

do Dia, quando foi pedida a verificação de
quórum, não havia mais quórum. Ou seja,
eles ficaram aqui a tarde toda e não foi
votada essa moção. Então, eu gostaria de
pedir a inversão de pauta para votar ini-
cialmente a Moção n. 0122/2009 e depois
seguirmos com a pauta normal.

A Presidência comunica também
que a comissão de Trabalho, de
Administração e de Serviço Público apre-
sentou parecer favorável aos Ofícios n.s:
0004/2009; 0050/2009; 0070/2009;
0102/2009, 0112/2009; 0116/2009;
0119/2009; 0122/2009, 0132/2009 e
0149/2008, todos de entidades sociais
encaminhando relatório de atividades.

Parabéns aos dois! Que sejam
bem-vindos a esta Casa!

O Sr. Deputado Renato Hinnig -
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado Renato Hinnig.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Não é regimental, deputado
Sargento Amauri Soares, antecipar as moções
à votação dos projetos. É possível, quando
passarmos às moções, fazer a votação em
primeiro lugar. Isso será feito. No entanto, os
projetos regimentalmente possuem prioridade,
e não há como ser diferente.

Discussão e votação em turno
único do Projeto de Conversão em Lei da
Medida Provisória n. 0150/2009, de autoria
da comissão de Finanças e Tributação, que
autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de empréstimo junto ao Banco
Internacional de Reconstrução de
Desenvolvimento - BIRD, para o Programa de
Recuperação Ambiental e de Apoio ao
Pequeno Produtor Rural - Prapem-
Microbacias 3-SC.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Sr. presidente, srs. deputados e sras.
deputadas, de forma muito rápida, gostaria
de desejar as boas-vindas à deputada
Angela Albino e ao deputado José Serafim,
que certamente trarão contribuições valiosas
a este Parlamento.

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - Pela ordem, sr. presidente.

E nós queremos, de forma
coordenada, estar interagindo com v.exas.
para que o trabalho, neste Parlamento, seja
profícuo, e que saiam daqui com vontade de
retornar a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Sargento Amauri
Soares. Conta com parecer favorável da

comissão de Finanças e Tributação.O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Votamos os projetos e aí,
no início, antes das indicações e dos
requerimentos, votaríamos pelo menos essa
moção, porque existem outras, anteriores,
que levam ao esvaziamento do quórum, e
essa ficaria esperando de novo. E eles
acabariam ficando mais uma tarde aqui sem
a votação. Mas estou de acordo com v.exa.:
votamos os projetos e, depois, se houver a
concordância dos srs. líderes, votaremos
inicialmente a Moção n. 0122/2009.

Muito obrigado! Em discussão.
O Sr. Deputado José Natal - Pela

ordem, sr. presidente.
(Pausa)
Não havendo quem o queira dis-

cutir, encerramos sua discussão.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o deputado José Natal.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.O SR. DEPUTADO JOSÉ NATAL -
Reitero, deputada Angela Albino e deputado
José Serafim, o que foi proferido já pelo
nosso líder, o deputado Serafim Venzon,
enaltecendo. E com certeza vocês irão con-
tribuir mais com as causas do Parlamento
de Santa Catarina em favor da nossa soci-
edade.

Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em turno

único do Projeto de Conversão em Lei da
Medida Provisória n. 0151/2009, de autoria
da comissão de Finanças e Tributação, que
altera dispositivos da Lei n. 14.031, de
2007, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, para atender ao Programa
de Modernização do Sistema Integrado de
Transporte Coletivo de Joinville.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Todas as moções terão
prioridade tão logo encerrarmos a votação
dos projetos.Quero, sr. presidente e srs.

deputados, também fazer o registro da pre-
sença, nesta Casa, do Alaércio Pelentir,
presidente do diretório do PSDB de Saltinho,
acompanhado do vereador Nelson Valentim
Sevedine, presidente da Câmara Municipal
de Saltinho, do vereador Bráulio Casagrande
e do nosso querido amigo Avelino Magri,
presidente da Associação das Pessoas da
Melhor Idade, de Saltinho. Estão aqui
resolvendo assuntos referentes à sociedade
do município de Saltinho.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Nilson Gonçalves. Ao projeto foi acrescentada

emenda modificativa.O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. presidente, só quero
aproveitar, antes de começar os trabalhos,
para registrar aqui a presença do vereador
Jackson Portella Lima, de São Francisco do
Sul, e dar a ele as boas-vindas.

Conta com parecer favorável da
comissão de Finanças e Tributação.

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

encerramos sua discussão.Sintam-se em casa! O gabinete do
PSDB, do deputado José Natal, é de todos
os catarinenses, especialmente de vocês,
neste momento.

Sr. presidente, é só isso, obrigado!
O Sr. Deputado Dirceu Dresch -

Pela ordem, sr. presidente.
Em votação.
O Sr. Deputado Darci de Matos -

Peço a palavra, sr. presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Dirceu Dresch.

Muito obrigado! Sejam felizes aqui
na capital dos catarinenses na resolução
dos problemas do seu município, e serei
parceiro para tal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, para
encaminhamento de votação, o sr. deputado
Darci de Matos.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH
- Sr. presidente, quero registrar a presença
nesta Casa do vice-prefeito de Jaguaruna,
sr. Lorisvaldo Felisbino Constante, e
também do prefeito de Guaraciaba, Ademir
José Zimmermann. E agradeço a visita no
dia de hoje.

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - Pela ordem, para uma questão de
ordem, sr. presidente.

O SR. DEPUTADO DARCI DE
MATOS - Sr. presidente, em nome da nossa
bancada, recomendo a votação favorável
dessa medida provisória, fundamental para
o governo e sobretudo para a cidade de
Joinville. São R$ 40 milhões, empréstimo do
BNDES, e repassa para fazer obras na
cidade de Joinville, obras fundamentais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, para uma questão de ordem, o depu-
tado Sargento Amauri Soares.

Obrigado, Sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Passaremos à Ordem do
Dia.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, estamos
agora, nesta tarde, iniciando a Ordem do Dia, e
quero pedir que façamos uma pequena
inversão de pauta, sr. presidente, no sentido de
garantir inicialmente a votação da Moção n.
0122/2009, de autoria do deputado Pedro
Uczai, que é uma manifestação de apoio
solicitando a atenção das autoridades federais
com relação aos trabalhadores técnicos da
Caixa Econômica Federal.

Portanto, está de parabéns o go-
vernador e a Assembleia que vai conceder
essa autorização.

A Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apre-
sentou parecer contrário às seguintes ma-
térias e que as mesmas terão seu encami-
nhamento conforme o Regimento Interno:
Projeto de Lei n. 0061/2008, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; Projeto de Lei n.
0169/2009, de autoria do deputado Darci
de Matos, Projeto de Lei n. 0178/2008, de
autoria do deputado Ivan Naatz; Projeto de
Lei n. 0274/2008, de autoria do deputado
Valdir Cobalchini.

O Sr. Deputado Pedro Uczai - Peço
a palavra, para encaminhamento de
votação, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, para
encaminhamento de votação, o sr. deputado
Pedro Uczai.

Os funcionários da Caixa
Econômica Federal ficaram aqui, na tarde de
ontem, até as 17h ou mais. Mas na Ordem

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Da mesma forma, a nossa bancada vota
favorável à conversão em lei dessa medida
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provisória, pela importância que tem o
transporte coletivo em Joinville e por essa
parceria que permite a população ser bene-
ficiada. Por isso, votamos favoravelmente.

Então, solicitamos que a secretaria
da Saúde nos remeta, através da comissão
de Saúde, para esta Casa conhecer,
detalhes desse projeto, porque tenho a
preocupação, deputado Valmir Comin, no
sentido de que, por exemplo, como a nossa
região carbonífera não tem hospital público
do estado, ela não vá receber um tostão
desses 17 milhões de euros.

Aprovado por unanimidade.
O Sr. Deputado Pedro Uczai - Pela

ordem, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Pedro Uczai.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Em votação.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Sobre essa medida provisória eu não queria
fazer a discussão, eu só queria fazer o
encaminhamento da nossa bancada.

Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em turno

único do Projeto de Conversão em Lei da
Medida Provisória n. 0152/09, de autoria da
comissão de Finanças e Tributação, que
autoriza o Poder Executivo a contratar, junto
ao “MLW - Intermed Handels - Und
Consultinggesellschaft mbH” de Berlim,
República Federal da Alemanha, operação
de crédito externo, no montante de
17.578.000,00 euros (dezessete milhões e
quinhentos e setenta e oito mil euros), para
a implementação do Programa de Ampliação
e Modernização Tecnológica das Unidades
Hospitalares do Estado de Santa Catarina -
Pró-Saúde.

Por isso, é um momento impor-
tante para estadualizar o Hospital Santa
Catarina Infantil, para podermos, inclusive,
participar desses recursos. E se serão
aplicados os recursos apenas nos hospitais
existentes e não se vai ampliar a rede, quer
dizer que vamos manter a
“ambulancioterapia”, que temos hoje no
estado, da mesma forma como temos hoje.

Nós fomos responsáveis por
questionar essa medida provisória, porque
não havia informações sobre o prazo de
amortização, custos das taxas de amorti-
zação e quando seriam liberados os recur-
sos. Mas as informações que chegaram a
esta Casa permitiram que nós, com unani-
midade e consenso, votássemos a favor na
comissão e aqui. É um projeto meritório de
saneamento, até porque Santa Catarina é o
estado que tem menos saneamento básico
neste país.

Portanto, precisamos conhecer,
porque aprovamos agora a lei para enca-
minhar o financiamento, mas queremos
conhecer o projeto na sua íntegra antes de
vir na LDO, para podermos opinar inclusive
sobre a eficiência da aplicação desses 17
milhões de euros na Saúde, no estado de
Santa Catarina, que serão muito bem-
vindos, diga-se de passagem.

Por isso, vamos votar favoravel-
mente quanto ao mérito. Inclusive, desde o
primeiro dia de discussão éramos favorá-
veis, mas entendíamos que deveria haver
respeito com o Parlamento, no que se refere
a informações. E assim que elas chegaram
votamos favoravelmente, porque o mérito é
fundamental para o desenvolvimento e
saneamento de Santa Catarina.

Conta com parecer favorável da
comissão de Finanças e Tributação.

Em discussão.
(Pausa) O Sr. Deputado Marcos Vieira -

Pela ordem, sr. presidente.Não havendo quem o queira dis-
cutir, encerramos sua discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Marcos Vieira.

Em votação.
O Sr. Deputado Serafim Venzon -

Peço a palavra, pela ordem, para encami-
nhamento de votação.

O Sr. Deputado Plínio de Castro -
Pela ordem, sr. presidente.O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -

Sr. presidente, essa questão veio à tona na
manhã da hoje, quando da realização da
reunião da comissão de Finanças e Tributação.
Mas no entendimento se chegou à conclusão
de que não era pertinente discutirmos essa
questão no âmbito interno da comissão de
Finanças e Tributação, pois cabe a nós, sim,
discutirmos a contratação do empréstimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, o sr. deputado Plínio de Castro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, para encaminhamento de votação, o
sr. deputado Serafim Venzon.

O SR. DEPUTADO PLÍNIO DE
CASTRO - Quero apenas registrar que tam-
bém vamos votar a favor desse projeto, mas
não sem antes registrar o nosso protesto de
o investimento na área de saneamento, de
quase meio bilhão de reais, não atingir
sequer um município no oeste de Santa
Catarina, nossa região. Aliás, os recursos
não atingirão nenhum município a oeste da
BR-101; portanto, quero que fique registrado
o nosso protesto.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sr. presidente, a intenção do go-
verno do estado, através da secretaria da
Saúde, deputado Dado Cherem, é equipar
melhor os nossos hospitais públicos que,
infelizmente, não só em Santa Catarina,
mas os hospitais que atendem ao SUS, na
maioria dos estados, não têm os equipa-
mentos mais modernos para poder dar o
atendimento que a população merece. Hoje,
esses equipamentos estão disponíveis em
unidades de saúde particulares, para
aqueles que podem pagar os procedi-
mentos. Então, é intenção do governo, é
intenção do deputado Dado Cherem, equipar
as nossas unidades de saúde, principal-
mente os hospitais regionais, com os
equipamentos mais modernos e dar o
atendimento a toda população, atendimento
digno que ela merece.

No que diz respeito à aplicação
dos recursos nas mais diversas unidades
hospitalares, cabe, sim, a fiscalização da
comissão de Saúde.

Então, a comissão de Saúde e a
de Finanças e Tributação, após a
contratação do empréstimo, farão com que
o secretário da Saúde preste os devidos
esclarecimentos quando da aplicação dos
recursos na compra de equipamentos, sr.
presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Está feito o registro, está
feita a votação.

Discussão e votação em turno
único do Projeto de Conversão em Lei da
Medida Provisória do PLC n. 0154/2009, de
origem da comissão de Finanças e
Tributação, que altera dispositivos da Lei n.
14.532, de 2008, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de emprés-
timo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, para o programa de
investimento na implantação e
pavimentação de rodovias estaduais e no
fortalecimento do Departamento Estadual de
Infraestrutura - Deinfra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Em votação.

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

Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em turno

único do Projeto de Conversão em Lei da
Medida Provisória n. 0153/2009, de autoria
da comissão de Finanças e Tributação, que
autoriza o Poder Executivo a prestar
contragarantia à União em operação de
crédito externo para a Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento -
Casan, junto ao Japan International
Cooperatio Agency - Jica.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Décio Góes - Peço

a palavra, pela ordem, para encaminha-
mento de votação, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela
ordem, para encaminhamento de votação, o
sr. deputado Décio Góes.

Conta com parecer favorável da
comissão de Finanças e Tributação.

Em discussão.
O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -

Sr. presidente, a bancada do Partido dos
Trabalhadores considera importantes esses
recursos, essa injeção de reforços para
modernizar a estrutura de hospitais públicos
no estado. Porém, aprovamos na comissão
de Finanças numa relação de confiança,
porque a lei serve para encaminhar o
projeto, o processo de financiamento, mas
ela não deixa claro onde serão aplicados e
qual a forma de aplicação desses recursos.

(Pausa)
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça e de
Finanças e Tributação.

Não havendo quem o queira dis-
cutir, encerramos sua discussão.

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

permaneçam como se encontram.(Pausa)
Não havendo quem o queira dis-

cutir, encerramos sua discussão.
Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0150/2009, de
origem governamental, que dispõe sobre a
isenção de cobrança de taxa de serviços da

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
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Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Fatma - nos casos em que especifica.

Nós temos uma solicitação do
deputado Lício Mauro da Silveira para colo-
car ex officio o Projeto de Lei n.
0154/2009.

Florianópolis.
Em discussão.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Turismo e Meio
Ambiente.

(Pausa)
Não havendo quem o queira dis-

cutir, encerramos sua discussão.Esta Presidência consulta os srs.
líderes. Em votação.

Em discussão. (Os srs. líderes aquiescem.) Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa) Com a aquiescência dos srs.

deputados colocamos o projeto em pauta.Não havendo quem o queira dis-
cutir, encerramos sua discussão.

Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação do Projeto de

Lei n. 0154/2009, de autoria do deputado
Lício Mauro da Silveira, que declara de
utilidade pública a Associação de Cultura
Franco Brasileira - Aliança Francesa de

Esta Presidência encerra a presente
sessão e convoca outra, extraordinária, para as
15h30, para a votação da redação final dos
projetos aprovados.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Está encerrada a presente sessão.

ATA DA 022ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2009

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO
Às 15h30, achavam-se presentes os

seguintes srs. deputados: Ada De Luca -
Adherbal Deba Cabral - Angela Albino - Cesar
Souza Júnior - Dagomar Carneiro - Darci de
Matos - Décio Góes - Dirceu Dresch - Edison
Andrino - Elizeu Mattos - Gelson Merísio -
Genésio Goulart - Giancarlo Tomelin - Herneus
de Nadal - Ismael dos Santos - Jailson Lima -
Jean Kuhlmann - Joares Ponticelli - Jorginho
Mello - José Cardozinho - José Paulo Serafim -
José Natal - Lício Mauro da Silveira - Manoel
Mota - Marcos Vieira - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Nilson Gonçalves - Pedro Uczai -
Plínio de Castro - Professora Odete de Jesus -
Renato Hinnig - Reno Caramori - Rogério
Mendonça - Romildo Titon - Sargento Amauri
Soares - Serafim Venzon - Valmir Comin.

DEPUTADO EDISON ANDRINO (pela ordem) -
Aborda o ofício emitido pelos procuradores da
República sobre o Código Ambiental.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (aparte) -
Comenta o programa Minha Casa, Minha Vida.
DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Refere-se aos
investimentos em habitação no Brasil; comenta
a mídia dos órgãos governamentais.

DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -
Reporta-se ao ofício emitido pelos procura-
dores da República sobre o Código Ambiental. DEPUTADO DÉCIO GÓES (aparte) - Reporta-se

à lei que cria o microempreendedor individual
legalizado.

DEPUTADA ANGELA ALBINO (pela ordem) -
Comenta o ofício emitido pelos procuradores
da República sobre o Código Ambiental. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Aborda aprovação

de recursos para modernizar o complexo
hospitalar público em Santa Catarina; comenta
a assinatura de protocolos de cooperação
federativa para obras de drenagem do PAC.

DEPUTADA ADA DE LUCA (pela ordem) - Aborda
recursos do banco japonês para a Casan.
DEPUTADO ELIZEU MATTOS (pela ordem) -
Refere-se ao ofício emitido pelos procuradores
da República sobre o Código Ambiental. DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem) -

Registra a presença de lideranças de
Araranguá e Maracajá.

DEPUTADO ROMILDO TITON (pela ordem) -
Tece comentários acerca do ofício emitido
pelos procuradores da República sobre o
Código Ambiental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão.

SUMÁRIO
Ordem do Dia DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO (pela

ordem) - Registra a presença de visitantes de
Capivari de Baixo, de Ponte Alta e de Brusque.

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES (pela
ordem) - Solicita subscrever a Moção n. 0122,
de autoria do deputado Pedro Uczai.

Passaremos à Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0150/2009.DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS (pela ordem)
- Registra a presença do prefeito de Joaçaba.DEPUTADO PEDRO UCZAI - Aborda a Moção n.

0122, de sua autoria, manifestando apoio à
luta dos trabalhadores técnicos da CEF e
solicitando a abertura imediata de negociações
para que o governo federal atenda a pauta de
reivindicações da categoria.

Não há emendas à redação final.
Em votação.DEPUTADO RENO CARAMORI - Aborda moção,

de sua autoria, solicitando apoio ao PL n.
3062/2008.

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

Aprovada.DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Reporta-se à
moção, de autoria do deputado Nilson
Gonçalves, sobre o atraso nas obras de
duplicação da BR-101.

Votação da redação final do Projeto
de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
0152/2009.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS - Aborda
moção, de sua autoria, sobre participação de
profissional da área esportiva em comerciais
de bebidas alcoólicas.

Não há emendas à redação final.DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem) -
Comenta a demora nas obras de duplicação da
BR-101.

Em votação.
DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Refere-se à
moção, de sua autoria, em repúdio ao ofício
dos procuradores Analúcia Hartmann e
Eduardo Barragan Serôa da Motta sobre o
Código Ambiental.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.DEPUTADO DARCI DE MATOS (pela ordem) -

Registra a presença de lideranças de Campo
Alegre.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
0153/2009.

DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) - Aborda
moção sobre a demora nas obras de
duplicação da BR-101.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI (aparte) -
Manifesta-se acerca de ofício dos procuradores
da República sobre o Código Ambiental.

Não há emendas à redação final.
Em votação.DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES (pela

ordem) - Convida para a 17ª Convenção
Nacional de Solidariedade a Cuba.

DEPUTADO MANOEL MOTA (aparte) - Reporta-
se a moção de repúdio ao ofício dos
procuradores da República sobre o Código
Ambiental.

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

Aprovada por unanimidade.DEPUTADO NILSON GONÇALVES (pela ordem) -
Comenta moção, de sua autoria, sobre as
obras de duplicação da BR-101.

Votação da redação final do Projeto
de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
0154/2009.

DEPUTADO JOSÉ NATAL (aparte) - Comenta
moção de repúdio ao ofício dos procuradores
da República sobre o Código Ambiental.

Explicação Pessoal
Não há emendas à redação final.DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS -

Aborda a participação feminina no Parlamento
catarinense; refere-se ao programa Minha
Casa, Minha Vida.

Em votação.DEPUTADO PEDRO UCZAI (pela ordem) -
Refere-se ao ofício emitido pelos procuradores
da República sobre o Código Ambiental.

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

Aprovada por unanimidade.
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Votação da redação final do Projeto
de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
0151/2009.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Sr.
presidente, eu defendo o presidente Lula,
defendo o fortalecimento da Caixa Econômica
como um dos braços centrais da política social
de desenvolvimento do PAC, do governo do
presidente Lula, enfim, defendo a Caixa
Econômica, todos os dias, em todos os
lugares, mas ao mesmo tempo a nossa
bancada e o nosso partido, buscando receber
as reivindicações dos trabalhadores que são
os arquitetos, os engenheiros, os advogados,
mediaram e intermediaram negociação salarial,
negociações de greve e negociações de
conflitos.

feitos da Grande Florianópolis cópia do Ofício
n. 856, de 5 de maio de 2009, assinado pela
procuradora da República, dra. Analúcia
Hartmann, que anexava ao mesmo ofício a
Recomendação n. 14/2009, como também a
assinatura do procurador Eduardo Barragan
Serôa da Motta.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada por unanimidade. Sr. presidente e srs. deputados,

durante um ano inteiro esta Casa debateu com
a sociedade catarinense, trazendo para o
debate a sociedade civil organizada e os
poderes públicos constituídos, para que
pudéssemos, no mês de março deste ano,
votar soberanamente aquela que é
considerada uma das mais importantes leis
votadas no Parlamento catarinense nos
últimos anos. Eu me refiro ao novo Código
Ambiental de Santa Catarina, que aqui foi apro-
vado com 31 votos favoráveis e sete
abstenções, sem sequer um único voto contra.
Mas o debate foi amplo, de todas as partes.
Ele foi parar agora no Judiciário.

Votação da redação final do Projeto
de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
0150/2009.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Então, mantendo essa coerência e
esse princípio e fortalecendo inclusive as
perspectivas da Caixa Econômica e a viabi-
lização do Plano de Aceleração do Crescimento
e os programas sociais do presidente Lula, nós
defendemos essa moção para que com
unanimidade do Parlamento possa ajudar a
mediar a solução desse conflito.

Aprovada por unanimidade.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0154/2009.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada por unanimidade. Obrigado, sr. presidente. Eu sempre disse e continuo dizendo

que a competência exclusiva e constitucional
de alguém para decretar em parte ou em todo
uma lei é exclusiva do Poder Judiciário ou na
esfera do estado, do Tribunal de Justiça, ou na
esfera federal, do Supremo Tribunal Federal.

Srs. deputados, atendendo soli-
citação do deputado Sargento Amauri Soares,
com a concordância dos srs. líderes, vamos
votar as moções prioritariamente.

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

Gelson Merísio) - Continua em discussão.
(Pausa)

O Sr. Deputado Marcos Vieira - Pela
ordem, sr. presidente.

Não havendo mais quem a queira
discutir, encerramos sua discussão. Eu quero fazer aqui um conclamo

aos srs. deputados se o Supremo Tribunal
Federal decretou a inconstitucionalidade de
algum artigo do Código Ambiental de Santa
Catarina, legítimo e soberanamente votado por
este Parlamento. E se é verdadeira a afirmativa
que faço de que não existe nenhum artigo
declarado inconstitucional na presente lei, eu
quero, então, dizer que os procuradores estão
exacerbando as suas competências; estão
ameaçando os prefeitos da Grande
Florianópolis e, sobretudo, intimidando,
determinando e recomendando que não
cumpram os dispositivos do Código Ambiental
Catarinense, sob pena de mora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Marcos Vieira.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -

Sr. presidente, pelo que entendi, v.exa.
comunicou ao Plenário que todas as moções
serão votadas. E se serão todas as moções,
solicito que sejam votadas dentro da
sequência da Ordem do Dia.

Aprovada por unanimidade.
Moção de autoria do deputado

Ismael dos Santos, a ser enviada ao
Coordenador do Fórum Parlamentar
Catarinense, solicitando a elaboração de
projeto de lei visando coibir a participação de
profissionais da área esportiva em comerciais
de bebidas alcoólicas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Deputado Marcos Vieira, quando houve
a solicitação, houve um deferimento no sentido de
votarmos as moções dando prioridade a essa
pedida pelo deputado Sargento Amauri Soares,
mas logo em seguida votaremos as outras, sem
nenhum prejuízo das moções que estão na Ordem
do Dia.

Em discussão.
O Sr. Deputado Ismael dos Santos -

Peço a palavra, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra o deputado
Ismael dos Santos.

Deputados Joares Ponticelli e Reno
Caramori, vou ler o que dizem ao final os dois
srs. procuradores na recomendação
endereçada aos prefeitos da Grande
Florianópolis.

Eu só gostaria de saber, deputado
Sargento Amauri Soares, qual a moção que foi
destacada, porque eu não marquei naquele
momento.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Sr. presidente, só para justificar que
num país em que as estatísticas registram 57
mil mortes de vítimas do álcool, mais do que a
guerra no Iraque, nada melhor do que os
nossos desportistas darem o exemplo para as
futuras gerações. Daí o mérito do
requerimento.

(Passa a ler.)
[...]

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES - Sr. presidente, é a Moção n.
0122/2009, de autoria do deputado Pedro Uczai.

“Esta Recomendação constitui os
destinatários em mora e, se não acatada,
implicará na adoção das medidas ad-
ministrativas e judiciais inseridas nas atri-
buições do Ministério Público Federal.”[sic]

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Moção n. 0122/2009, de
autoria do deputado Pedro Uczai, a ser enviada
ao presidente da República, à ministra chefe
da Casa Civil e à presidente da Caixa
Econômica Federal, manifestando apoio à luta
dos trabalhadores técnicos daquele banco e
solicitando a abertura imediata de negociações
para que o governo federal atenda a pauta de
reivindicações dessa categoria.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) E eu pergunto: se a lei foi aprovada,

foi sancionada, foi publicada e não foi
declarada inconstitucional, em que os srs.
prefeitos estão descumprindo a legislação?!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Continua em discussão.

(Pausa)
Não havendo mais quem a queira

discutir, encerramos sua discussão.
Eu quero que alguém aponte o

desvio de algum sr. prefeito no que diz
respeito ao desrespeito à lei inserida no
contexto do ordenamento jurídico brasileiro.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão. O que não se pode, deputado Joares
Ponticelli, é ao abrirmos e folhearmos para ler
essa recomendação, deputado Gelson Merísio,
constatarmos que esta Casa também foi
afrontada quando diz que a Assembleia
Legislativa:

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - Pela ordem, sr. presidente.

Aprovada por unanimidade.
Moção de autoria do deputado

Marcos Vieira, a ser enviada ao Procurador-
Geral da República, manifestando repúdio em
virtude da expedição do Ofício n. 856/09-
DTCC/RR/SC, por parte dos Procuradores da
República Analúcia Hartmann e Eduardo
Barragan Serôa da Motta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Sargento Amauri Soares.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, eu quero
agradecer a v.exa. e pedir, com a concordância
dos demais líderes partidários, para
subscrever essa moção juntamente com o
deputado Pedro Uczai.

(Continua lendo.)
“CONSIDERANDO a aprovação na

Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina do Projeto de Lei do Código Estadual
ambiental e a sua sanção em 13 de abril do
corrente ano pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado, como a Lei Estadual nº 14.675.

Em discussão.
O Sr. Deputado Marcos Vieira - Peço

a palavra, sr. presidente.
Muito obrigado, sr. presidente! O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra o deputado
Marcos Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Continua em discussão.

CONSIDERANDO o risco de graves
consequências ao meio ambiente de Santa
Catarina caso se verifique atuação dos órgãos
públicos e de particulares com base nas regras
estaduais, especialmente danos em recursos
ambientais de difícil ou impossível
recuperação.”[sic]

O Sr. Deputado Pedro Uczai - Peço a
palavra, sr. presidente.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Sr. presidente, srs. deputadas, sras.
deputadas, senhoras e senhores
telespectadores da TVAL e ouvintes da Rádio
Alesc Digital, há dias recebi de um dos pre-

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra o sr. deputado
Pedro Uczai.
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Também recomenda aos prefeitos
que não cumpram a determinação do Código
Ambiental.

Muito obrigado! governo do estado assina! Duvido que um
técnico assine, por estudo técnico, que cinco
metros são bons em região arenosa, mas dois
podem ser bons em região argilosa.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado José Natal - Peço a

palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, sr. presidente.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
V.Exa. me concede um aparte? Portanto, o debate, deputado Reno

Caramori, nesta tribuna, diz e reconhece que
nós, parlamentares, sabíamos que certos
artigos não vão de encontro à Constituição. Os
deputados, nesta tribuna, disseram,
pronunciaram-se dizendo que havia artigos,
como esse dos cinco metros, que se
contrapunham à lei federal. Como é que um
técnico da área de Direito, um advogado que
opera na área de Direito, ou um juiz, que
também opera na área de Direito, um
promotor, em um pacto federativo de
República, deve fazer?

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Pois não!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem,
para encaminhamento de votação, o sr.
deputado José Natal.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
Deputado Marcos Vieira, realmente essa
procuradora tem exagerado nas suas mani-
festações. E eu não sabia, deputado Gelson
Merísio, que no dia da votação do Código ela
estava nesta Casa. Fico contente em saber da sua
presença, pois foi o dia em que eu recomendei
que se ela se achava no direito de fazer leis
precisaria se filiar a um partido político depois de
sair do Ministério Público, ter o seu nome apro-
vado em uma convenção e buscar votos para vir
para cá como representante do povo catarinense,
porque a competência de fazer leis é da
Assembleia Legislativa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ NATAL -
Deputado presidente Gelson Merísio, somo-me
ao deputado Marcos Vieira, porque há muito
tempo essa senhora vem, realmente,
afrontando a classe política da Grande
Florianópolis, e por que não dizer de Santa
Catarina, tentando realmente amedrontar e
dizer, como os outros, que ela é a dona da
verdade, que só ela é quem sabe, há muito
tempo. E com certeza, deputado Marcos Vieira,
a sua iniciativa irá mostrar que aqui também
tem gente que detém o mesmo conhecimento,
ou mais, do que ela detém, porque sabemos o
que temos de limite; porque sabemos o que de
legislação podemos fazer.

Ela tem uma leitura, tem uma
interpretação de que determinados artigos do
Código Ambiental Catarinense se contrapõem,
se contradizem à lei maior, que é a lei federal.
É tão certo isso, é tão certo que a própria
Carta Capital desta semana diz: “a ofensiva
ruralista”. E é a ofensiva por quê? Porque tem
que mudar a lei federal. Se era tão tranquilo o
Código Ambiental, por que mudar o Código
Florestal Brasileiro? Para que mudar?

E no dia da votação ela foi tão longe,
deputado Marcos Vieira - eu acredito que
v.exas. devem ter recebido -, que oficiais de
Justiça com brasões pendurados na lapela
trouxeram uma carta intimidadora e
ameaçadora para nós, deputados! Como se ela
tivesse o direito, deputado Manoel Mota, de vir
aqui e dizer: “Olha, v.exas. têm que votar
assim”. “Ah, mas por que não pode?” “Porque
eu não quero”. Quem é ela para não querer?!

Então, somo-me ao deputado Marcos
Vieira na moção de que esta Casa deve ser
respeitada e no que essa procuradora está
fazendo junto à sociedade, ameaçando os
catarinenses.

O deputado Romildo Titon, que foi o
relator, sabe perfeitamente que o movimento
que esta Casa está fazendo junto ao
Congresso Nacional é para mudar o Código
Florestal. Portanto, quando uma promotora
interpreta a lei à luz da lei federal, ela o faz a
partir de uma interpretação que deve ser
respeitada, assim como nós respeitamos a
maioria que decidiu aqui votar o Código
Ambiental. Essa é a democracia. Mas é uma
interpretação, assim como um monte de juízes
e promotores fazem a mesma interpretação!
Inclusive, deputados, desta tribuna, também
fazem a mesma interpretação da procuradora.

Srs. deputados, aqueles que detêm
cargo público, que são detentores de funções
públicas, não são chacotas de um bilhete da
procuradora Analúcia Hartmann.

Eu tenho um profundo respeito pelo
Ministério Público, mas essa procuradora
exagera demais, se acha dona do poder de
todos os entes: do Judiciário, do Legislativo e
do Executivo. Deputado Romildo Titon, eu
nunca vi coisa igual!

O Sr. Deputado Pedro Uczai - Pela
ordem, para encaminhamento de votação, sr.
presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem,
para encaminhamento de votação, o sr.
deputado Pedro Uczai.

Neste extenso documento, além de
determinar uma série de providências que as
prefeituras têm que adotar, ela ainda fixa o
prazo de dez dias. É como se dissesse “quem
manda sou eu”. “Em dez dias, se o prefeito
não cumprir, vai ter que se entender comigo”.
Mas quem é ela para fazer isso? Ela precisa,
primeiro, aguardar o julgamento da lei perante
o Supremo.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Sr.
presidente, deputado Gelson Merísio, srs.
deputados, assomo a esta tribuna para
manifestar a minha preocupação em relação a
essa moção, ao conteúdo dessa moção, ao
mérito dessa moção e para onde vai esse
debate, na direção que o Parlamento quer
proferir, aqui, no discurso do meu colega
Marcos Vieira.

O Sr. Deputado Edison Andrino - Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Edison Andrino.

Que a lei tem fragilidades, tem, e
temos consciência disso, deputado Romildo
Titon, mas Santa Catarina saiu na frente para
dizer que o Brasil não pode mais ficar
submisso a um Código feito lá em Brasília, que
trata coisas diferentes de forma igualitária.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO -
Sr. presidente, não discordando de todo o
pronunciamento do deputado Pedro Uczai, que
coloca até o final uma série de coisas que eu
concordo, eu gostaria de dizer que o Ministério
Público extrapolou, porque a sua função é
fazer cumprir a lei.

Em dez mil anos de história as
emissões de gases efeito estufa eram em
torno de 280 PPMs/partes por milhão. Nos
últimos 200 anos passou para 390. Nos
últimos dez anos tem aumentado 1,3% ao ano.
E de 2000 a 2006, as emissões de gases são
em média de 3,3% ao ano.

Por isso, deputado Marcos Vieira,
associo-me a v.exa. e cumprimento v.exa. pela
moção.

Esta Casa aprovou uma lei que está
em vigor. E não foi julgado inconstitucional o
Código Ambiental de Santa Catarina. Ele está
em vigor. E o Ministério Público, até que sejam
julgados inconstitucionais os artigos aqui apro-
vados do novo Código Ambiental, tem a função
de obrigar a cumprir a legislação em vigor. E a
legislação em vigor hoje, em Santa Catarina, é
o novo Código Ambiental.

O Sr. Deputado Manoel Mota - V.Exa.
me concede um aparte? As tragédias produzidas nos últimos

tempos em Santa Catarina, coincidentemente
no Morro do Baú, por pesquisa feita não por
deputado da Oposição aqui, mas pela Epagri,
permite-nos dizer que 85% das ações
humanas, naquela região onde houve
desmoronamento, soterramento e 37 mortes
de agricultores, produziram e fortaleceram a
possibilidade da tragédia. Inclusive, na cidade
de Blumenau e nas outras regiões a tragédia
foi também fruto da ação humana, do passado
e do presente.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Pois não!

O Sr. Deputado Manoel Mota -
Cumprimento v.exa., deputado Marcos Vieira,
pois entendo que está na hora de começarmos
a colocar no lugar quem pode aprovar as leis e
quem não pode. E com todo o respeito ao
Ministério Público, essa procuradora passou
dos limites. Se fizermos aqui uma moção de
repúdio, estarei assinando junto, para saber
que precisam respeitar o Parlamento de Santa
Catarina, que tem autonomia, que tem
deputados eleitos pelo povo, para defender o
povo. Quer dizer, não é alguém que vem de lá
que poderá dar ordens para nós.

Eu fui procurado por vários prefeitos
e vereadores da região da Grande
Florianópolis, preocupados com a ameaça,
porque foi uma ameaça feita pelo Ministério
Público Federal, dizendo: ou cumpre ou nós
colocamos vocês na cadeia. Mas ele deve
esperar primeiro a decisão do Supremo,
depois, sim, poderá se manifestar.

Com relação a toda discussão da
substituição das energias fósseis pelas
energias renováveis, à produção de alimento
junto com energia limpa, nós queremos
concordar. Inclusive, no debate do Código
Ambiental defendemos os pequenos agri-
cultores. A nossa bancada defendeu a
agricultura familiar. Defendeu e apresentou
145 artigos. Mas com relação aos artigos,
entre tantos, que se referem aos 30m e aos
5m, nenhum técnico assinou qualquer
documento que diz que cinco metros é bom
para o Morro do Baú, onde é areia, onde é
massa arenosa, e não argilosa, como no nosso
oeste de Santa Catarina. Nenhum técnico do

O Ministério Público Federal de
Santa Catarina extrapolou nas suas funções e
não está fazendo aquilo que é competência
dele constitucional, que é exatamente cumprir
e obrigar os prefeitos e as pessoas, de uma
maneira geral, a cumprir a legislação.

Então, está na hora de definirmos
essas questões.

Por isso, parabéns a v.exa. Estamos
juntos nessa trincheira.

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

Então, sr. presidente, eu acho que
houve exagero por parte da procuradora,
principalmente mandando uma carta a cada
prefeito ameaçando aqueles que não cumprem
a legislação estadual. O que é isso?! Mandou
para os prefeitos e mandou uma cópia para os
deputados estaduais.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Deputado José Natal, vou ficar devendo.

Sr. presidente, esta Casa precisa dar
uma resposta ao ofício encaminhado pela
procuradora aos srs. prefeitos.
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Então, a procuradora extrapolou as
suas funções constitucionais. Por isso, esta
Casa não tem que puxar a orelha de ninguém,
mas tem que dizer para ela que tem que fazer
aquilo que é competência do Ministério Público
Federal.

Câmara de Vereadores de Florianópolis. E
tenho a convicção tranquila de dizer a v.exas.
que Florianópolis ainda preserva muito do seu
meio ambiente, graças à atuação segura e
firme da procuradora Analúcia Hartmann.

Nós temos uma coisa: cada macaco no seu
galho. Quem interpreta a lei, quem julga a
inconstitucionalidade é o Tribunal Federal, não
é o procurador da República. E um dos
melhores amigos meus é um procurador da
República, de Lages. Mas eu acho que a
procuradora ultrapassou seus limites,
inclusive, antes do Supremo dizer se é ou não
inconstitucional.

É conhecido da nossa cidade, e deve
ser do conhecimento de vários dos senhores,
que quanto ao Costão do Santinho, por
exemplo, o seu projeto original previa uma
ocupação imobiliária de todo aquele morro,
que hoje é o maior patrimônio econômico justo
do Costão do Santinho. E lá tivemos a
intervenção da procuradora Analúcia Hartmann.

A Sra. Deputada Ada De Luca - Peço
a palavra, pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - É sobre o tema, deputada Ada De Luca?
Senão, eu encerro esse tema e v.exa. faz a
questão de ordem. É sobre esse tema? Então,
deixe-me só concluir esse assunto, tão logo,
concederei a palavra a v.exa.

Quem faz leis somos nós, deputados!
Se nós não podemos fazer leis, para que vamos
estar aqui nesta Casa? Por que o povo nos elege
e coloca-nos aqui? Por isso, a minha posição, a
nossa posição, é a favor do Código Ambiental e a
favor da moção aqui apresentada.

Portanto, defender o meio ambiente
também é defender o patrimônio, também é
defender quem está preocupado com a
valorização da Capital. Não é só meio
ambiente por meio ambiente como às vezes se
confundem essas discussões. Nós
precisamos, senhores, discutir a legalidade. E
se há uma preocupação do Ministério Público
de que o Código Ambiental foi vulnerado, e nós
todos, mais ou menos, abertamente sabemos
que há essa vulneração de legalidade, é
prudente que nós esperássemos a
manifestação.

O Sr. Deputado Décio Góes - Peço a
palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, sr. presidente.

O Sr. Deputado Romildo Titon - Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem,
para encaminhamento de votação, o sr.
deputado Décio Góes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Romildo Titon, ainda em discussão,
pois é o autor da matéria.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Eu
penso que, ficando ainda nesse tema, sr.
presidente, a procuradora manifestou a opinião
dela baseada na lei federal, porque ela é uma
procuradora federal, assim como nós
recebemos aqui milhões de opiniões. Ninguém
se ofendeu com nenhuma opinião contrária ou
a favor do que recebemos aqui.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON -
Rapidamente, sr. presidente, eu quero fazer
algumas colocações. Eu só conheço ação de
inconstitucionalidade do PV, Partido Verde, que
adentrou no Supremo Tribunal Federal. Não
conheço outra ação de inconstitucionalidade.Outros parlamentares, mais

experimentados do que eu e que, portanto,
sabem o que estão falando, defenderam, aqui
da tribuna, que deveríamos fazer o contrário,
ou seja, aplicar e depois ver o que o Supremo
diz. Mas são danos irreversíveis! Nós vamos
constituir situações impossíveis de serem
revertidas e com a segurança equivocada que
esta Casa não pode dar, se tiver legislado
ilegalmente.

Já estão despachando. Há quase 60
dias nós aprovamos o Código Ambiental de
Santa Catarina, e o Supremo não julgou nada
em contrário daquilo que nós votamos.

Então, ela cumpriu a sua função. Eu
acho que se ela se omitisse, se não avisasse,
mas ela foi leal avisando que ia entrar com
uma ação de inconstitucionalidade. Ela deixou
claro isso. Isso não interferiu na votação, mas
foi um elemento de ponderação aqui.

Eu quero dizer o seguinte: alguns
aqui falaram que poderia essa lei causar
alguns prejuízos à sociedade, alguns irre-
paráveis. Eu não vejo onde! Porque o nosso
Código Ambiental é muito claro e não permite
que ninguém derrube uma árvore sequer. Nós
fomos muito cautelosos nesse sentido.

Eu entendo que assim como nós
queremos ser respeitados, precisamos
respeitar a função do Ministério Público
Federal em Santa Catarina, assim como as
demais instituições que a sociedade criou.

Portanto, senhores, talvez o tom
forte da procuradora seja num desejo... Talvez,
deputado Pedro Uczai, às vezes, acertamos no
conteúdo e erramos na forma. Talvez a forma
fosse discutir agora o conteúdo, senhores, na
busca de evitar que se consolide uma situação
de ilegalidade, em que coloquemos os
pequenos posseiros, os pequenos donos de
terra, do nosso estado, numa situação ilegal e
que aparentemente é patrocinada por esta
Casa.

Então, nós não vamos causar nenhum
prejuízo à sociedade e ao meio ambiente porque a
realidade é bem o contrário do que o ministro do
Meio Ambiente falou e espalhou pelo Brasil inteiro
de que estávamos diminuindo as matas ciliares.
Nós só regramos o jogo para aqueles que não
têm. O Código Florestal Brasileiro fala hoje em 30
metros, deputado Reno Caramori, mas ninguém
deixou os 30 metros! Ninguém cumpriu essa
legislação! Raramente encontramos uma
propriedade rural que tenha os 30 metros. E nós
regramos o jogo para aqueles que não têm nada.
Nós não permitimos que ninguém retire a mata
ciliar existente. Consolidou-se da forma que está.

Então, considero que essa moção
não nos ajuda em nada, não acrescenta em
nada para o Legislativo catarinense. Assim
sendo, voto contra, sr. presidente.

A Sra. Deputada Angela Albino - Peço
a palavra, pela ordem, para encaminhamento
de votação, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem,
para encaminhamento de votação, a sra.
deputada Angela Albino.

Assim o encaminhamento do PCdoB,
abrindo fraternalmente, deputado Marcos
Vieira, nossa primeira divergência, é contrário
a essa moção, porque reconheço na pessoa da
procuradora Analúcia Hartmann uma defesa
intransigente não só do meio ambiente, como
de minorias, inclusive, os índios de Santa
Catarina.

A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO -
Deputado, eu tenho certeza de que, deputado
Gelson Merísio, vamos decorar os nomes ao
final dos dois meses.

Então, o nosso Código Ambiental
preservou muitas questões, diferente daquilo
que se está tentando colocar. Dessa maneira,
concordo com o eminente deputado Marcos
Vieira com relação a essa moção, vejo que
houve um certo exagero por parte da
procuradora do Ministério Público Federal
nessa questão. E quero dizer a todos os
parlamentares que, se alguém tem dúvida
sobre o que votou, eu não tenho. Eu tenho
certeza naquilo que votei!

Srs. deputados, vou pedir licença,
pois dizem que quem está chegando se
comporta quietinho, mas muito fraternalmente
abri uma divergência aqui também.

A Sra. Deputada Ada De Luca - Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, a
deputada Ada De Luca.Eu fiz um juramento hoje que todos

os senhores já fizeram, do fiel cumprimento à
nossa Constituição do Estado de Santa
Catarina e da República Federativa do Brasil. E
quando aprovamos o Código Ambiental, o que
é preciso dizer, avançamos em alguns pontos,
mas retrocedemos em outros, especialmente
no campo da legalidade.

A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA - Eu
só retornei ao plenário para pedir a palavra, sr.
presidente, e dar um esclarecimento. Procurei
me informar antes de falar, não estava vendo
aqui o deputado Plínio de Castro, mas quanto
aos recursos aprovados hoje para a Casan,
deputado Plínio, o banco japonês só faz
empréstimo desse porte com a preservação e
as obras feitas nos litorais, porque ele
preserva por demais os mares. E registro
também que outros convênios atendem ao
oeste. Inclusive, recentemente, foi entregue o
sistema de esgoto em Chapecó.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Continua em discussão.

(Pausa)
Não havendo mais quem a queira

discutir, encerramos sua discussão.Quanto ao campo da legalidade, sou
formada em Direito e há 21 anos milito no
Judiciário, na Justiça do Trabalho, aqui, em Santa
Catarina, e não posso deixar de reconhecer,
nessa legalidade, uma impossibilidade de darmos
efetividade ao Código. Seria da mesma forma os
parlamentares desta Casa dizendo de uma lei
num município, se ele fizesse diferente. Que
posição teriam os procuradores do nosso estado,
que não fosse tentar restabelecer a ordem da
Constituição, a ordem que diz a cada ente sobre o
que pode de fato legislar, que não cabe ao estado
legislar alguns pontos que de fato vieram no
Código Ambiental?

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada por maioria, com os votos

contrários dos deputados: Dirceu Dresch,
Décio Góes, Pedro Uczai, Sargento Amauri
Soares e deputada Angela Albino.

Muito obrigada.
O Sr. Deputado Elizeu Mattos - Pela

ordem, sr. presidente. O Sr. Deputado Dagomar Carneiro -
Pela ordem, sr. presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Elizeu Mattos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Dagomar Carneiro.O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -

Sr. presidente, sobre essa moção apresentada
hoje e que nós vamos deliberar em plenário,
eu escutei atentamente aqueles que divergem.

O SR. DEPUTADO DAGOMAR
CARNEIRO - Queria, com satisfação, agradecer
a visita ao Parlamento catarinense dos

Portanto, srs. deputados, posso
contribuir com esta Casa com a experiência da
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vereadores Jonas Machado dos Santos e
Fernando Oliveira da Silva, do município de
Capivari de Baixo, e do vereador Moacir
Lourenço dos Santos, de Ponte Alta, bem
como dos ilustres brusquenses presidente e
vice-presidente da Associação de Moradores
do Loteamento Cirópolis, no município de
Brusque, sr. João e sr. Osmar.

inimagináveis, em termos de estagnação da
economia local, redução do número de
empregos e evasão populacional. Tal
movimento, que inclui tanto os trechos
rodoviários licitados diretamente pelo órgão
competente da União, como aqueles dele-
gados por convênio a estados e municípios e,
repassados à exploração comercial, viabilizou a
implementação de melhorias importantes para
a nossa malha rodoviária, mas trouxe,
também, inconvenientes que só com o tempo
estão sendo percebidos e corrigidos.”

Mas, eu estive, na última segunda-
feira, em Jaguaruna, e voltei muito animado de
lá. As obras, deputado Joares Ponticelli, estão
pegando um ritmo muito acelerado. O
encaminhamento está bom e nós não temos
dúvidas de que até o final de 2010 grande
parte da BR-101 estará concluída.

Nós já temos grandes trechos
duplicados. Até o final deste ano a maioria dos
trechos já estarão duplicados, já estarão
abertos, e ficarão os pontos, os gargalos, que
não estavam, inclusive, dentro do plano de
trabalho, porque não existe ainda nenhum
projeto pronto, pois são regiões muito
complicadas, difíceis, com alguns túneis. Em
algumas serras existe mais dificuldade,
inclusive, com a liberação ambiental.

Desejo-lhes boas-vindas, sr. pre-
sidente!

O Sr. Deputado Ismael dos Santos -
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Ismael dos Santos.

Portando, srs. deputados e sras.
deputadas, nós entendemos perfeitamente
que a cobrança de pedágio vem beneficiar a
malha rodoviária federal de Santa Catarina.
Nós constatamos pela nossa passagem por
ela. Agora, nós não podemos permitir, e esse
projeto tramita na Câmara Federal já com
parecer favorável da comissão de Transportes,
que as pessoas que moram no município e que
diariamente transitam passando diariamente e
várias vezes pela praça de pedágio, sejam
penalizadas.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Sr. presidente, quero apenas
registrar, com satisfação, a passagem nesta
Casa do prefeito de Joaçaba, do Democratas,
o nosso amigo Rafael Laske, popular Mamão,
que prestigia esta sessão.

Então queremos dizer que a obra
está andando muito bem. Nós apoiamos a
iniciativa do deputado, bem como a nossa
bancada, e o que vier para reforçar, deste
momento em diante, será bem-vindo.Obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Moção de autoria do
deputado Reno Caramori, a ser enviada ao
presidente da República, ao ministro dos
Transportes, ao diretor da ANTT e ao
coordenador do Fórum Parlamentar
Catarinense, solicitando apoio para aprovação
do Projeto de Lei n. 3062/2008.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

É uma situação polêmica, sim, mas
é de direito. Nós entendemos, perfeitamente.
No município de Palhoça, por exemplo, nós
teremos prejuízo tanto do município quanto
daqueles que usam aquela rodovia, que terão
o ônus de pagar na ida e na volta o pedágio.

O Sr. Deputado Rogério Mendonça -
Pela ordem, sr. presidente!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Rogério Mendonça.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO
MENDONÇA - Sr. presidente, parece-me que
não há mais quórum para deliberação.
Portanto, pediria que as matérias que
necessitam deliberação ficassem para a pró-
xima sessão.

Em discussão. Por isso, solicito a aprovação desta
nossa moção, para que, no Congresso
Nacional, realmente, com o apoio deste
Parlamento, tenha-se mais força para que se
possa resolver e minimizar a situação desse
pessoal que vive esse problema, que não é
fácil.

O Sr. Deputado Reno Caramori - Peço
a palavra, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, o sr.
deputado Reno Caramori, por até cinco minu-
tos.

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente!

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI -
Sr. presidente, srs. deputados e sra.
deputada, vou tentar ler aqui, durante os cinco
minutos, o teor dessa moção enviada ao
presidente da República, ao ministro dos
Transportes, ao diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres e ao coordenador do
Fórum Parlamentar Catarinense.

Nós entendemos que aquele que
passa no pedágio pela manhã, volta ao meio-
dia, passa novamente à tarde, volta à noite,
está pagando quatro vezes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - O deputado Rogério
Mendonça tem razão e nós suspenderemos a
Ordem do Dia. Antes, porém, com a palavra,
pela ordem, o deputado Serafim Venzon.Por isso, solicito aos srs. deputados

a aprovação desta moção. O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, antes que v.exa. encerre esta
discussão, para que não fique um branco na
cabeça daqueles que estão assistindo, quero
dizer apenas que a população catarinense,
especialmente da região sul de Santa Catarina,
está tendo dificuldades, sim, em entender porque
essa obra está tão demorada. Como explicar isso
para eles, se ainda há dinheiro sobrando?

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Continua em discussão.

(Passa a ler.) (Pausa)
“A Assembleia Legislativa do estado

de Santa Catarina, acolhendo proposição do
deputado Reno Caramori, apela a vossa
excelência apoio para aprovação do Projeto de
Lei n. 3062/08, de autoria da deputada
federal Angela Amin, que concede isenção de
pagamento de pedágio aos proprietários de
veículos que possuem residência permanente
ou que exerçam atividades profissionais
permanentes no município onde se localiza a
praça de pedágio.

Não havendo mais quem a queira
discutir, encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada por unanimidade. Então, pelo menos, deputado Dirceu

Dresch, é preciso que chegue até eles que a
nossa indignação é ainda maior. Essa obra já
iniciou faz mais de cinco anos, vai passar os
oito anos do governo Lula e já por declaração
do próprio deputado sabemos que não vai ser
encerrada.

Moção de autoria do deputado
Nilson Gonçalves, a ser enviada ao coorde-
nador do Fórum Parlamentar Catarinense no
Congresso Nacional, apelando para que
medidas urgentes sejam tomadas em relação
ao atraso das obras de duplicação da BR-101.Atenciosamente, deputado Jorginho

Mello, presidente.” Em discussão. Ora, dizer que é por causa de
questões ambientais? Nós precisamos fazer
chegar ao povo de Santa Catarina,
especialmente da região sul, a nossa indig-
nação também, porque não pode uma obra ser
tão morosa assim.

Srs. deputados, entendemos per-
feitamente que:

O Sr. Deputado Dirceu Dresch - Peço
a palavra, sr. presidente.

(Passa a ler.) O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, o sr.
deputado Dirceu Dresch.

“Um dos problemas mais comuns diz
respeito ao ônus desproporcional que pesa
sobre a população dos municípios onde se
instalam as praças de cobrança de pedágio.
De fato, essa população é penalizada
economicamente em seus deslocamentos
diários realizados, muitas vezes, no âmbito do
território do próprio município: indústrias e
produtores rurais, empresas que realizam
entregas a domicílio ou profissionais que
atendem a área rural, que vêm e voltam, estão
tendo um aumento difícil de suportar no seu
custo operacional. Assim, a simples decisão
de localizar uma praça de cobrança de pedágio
num determinado município pode comprometer
seriamente a competitividade das atividades
econômicas nele localizadas e, por
conseguinte, a competitividade do próprio
município.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Sr. presidente, quero cumprimentar o deputado
por essa iniciativa, mas quero também
registrar que nós tivemos, há duas semanas,
uma grande audiência pública nesta Casa,
onde foi esclarecida toda a situação da BR-
101. Há a brilhante iniciativa do governo
federal de não deixar faltar recursos, o que é
inédito no Brasil. Existem obras muito grandes
e não há falta de recursos. Mas está claro que
há um atraso por parte das empresas que
fizeram a licitação, que não estão conseguindo
cumprir o contrato por vários fatores, um deles
foi baixar muito o custo do contrato, e agora
estão com dificuldades para cumprir esses
contratos. E muitas empresas estão se
deslocando para outras regiões do Brasil,
pegando outras obras, o que está causando
muita lentidão nas obras da BR-101.

O Sr. Deputado Darci de Matos - Pela
ordem, sr. presidente!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Darci de Matos, uma vez que a
matéria não está mais em discussão.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Sr. presidente, desejo registrar com muita
satisfação as presenças do empresário
Rubens Blaszkowski de Campo Alegre,
presidente do Democratas daquela cidade
serrana, bonita, pujante; do Vilmar Meurer da
Costa, empresário e delegado do Democratas
e também do sr. Odir, ex-vereador e secretário-
geral do Democratas.

Sejam bem-vindos e um abraço a
vocês!

No mundo globalizado em que vi-
vemos, tal situação pode assumir contornos

O Sr. Deputado Décio Góes - Pela
ordem, sr. presidente!
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O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Décio Góes.

Nós temos aqui um encaminha-
mento, que na concepção desta Presidência
havia sido feito pelas lideranças, em que se
faria a Ordem do Dia a partir das 14h e,
depois, quando fosse concluída, seria
encerrada a sessão.

superintendente da Caixa Econômica Federal,
sr. Roberto Carlos Serato.

A curiosidade foi grande por parte de
muitas pessoas, porque existe o programa
Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e
nós também estamos juntos governando este
Brasil. O meu partido também está junto, está
unido, e deu certo.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Quanto à moção sobre a BR-101, e era esse o
assunto que eu gostaria de tratar, entendo que
tudo ajuda e que não há problema. Mas não
podemos ficar fazendo política em cima disso.
Há três anos, estamos realmente querendo
que a obra se agilize. Estamos esperando uma
resposta mais positiva das empreiteiras já que
recursos não faltam.

O deputado Dirceu Dresch enca-
minha de forma diferente, na condição de líder
do PT, e não há nenhum motivo para duvidar
do encaminhamento feito por v.exa.

O presidente Luiz Inácio da Silva, do
PT, e o meu Partido Republicano, na pessoa de
José de Alencar, nosso presidente de honra,
estão juntos. É uma parceria que deu muito
certo, graças a Deus.

É consenso, nesta Casa, que um
acordo de líderes deve ser cumprido, mas, se
não houve um acordo nessa direção, a sessão
continuará.

Entendemos que a Fiesc, os órgãos
empresariais podem ajudar nessa articulação
com o setor empresarial para que ele dê a
resposta que a sociedade espera.

Então, venho à tribuna com muita
tranquilidade, porque foi uma proposta do
Partido dos Trabalhadores, e o deputado
Dirceu Dresch trouxe o superintendente da
Caixa Econômica Federal, mas sabemos que
desperta muita curiosidade nas pessoas. As
pessoas nunca foram tão beneficiadas como
estão sendo agora. E sabemos que esse
programa vai beneficiar muitas pessoas.
Inclusive, a partir de segunda-feira os juros vão
baixar mais ainda. A Caixa Econômica Federal
aplicará, a partir de segunda-feira, taxas mais
baixas para o crédito imobiliário, eis que a CEF
usa os recursos da Caderneta de Poupança
para o sistema financeiro de habitação. E
nesse sistema o valor do imóvel é de R$ 500
mil.

Antes disso, a Presidência defere os
requerimentos encaminhados, bem como
encaminhará as indicações que constavam da
pauta e retira as matérias da Ordem do Dia,
em função de não termos quórum para
deliberação.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Sargento Amauri

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

Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Sargento Amauri Soares.

Passaremos à Explicação Pessoal.
Inscrita para falar a sra. deputada

Professora Odete de Jesus, a quem
concedemos a palavra por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, queria
aproveitar, antes que seja encerrada esta
sessão, para reiterar o convite a todos os
cidadãos catarinenses para que participem da
17ª Convenção Nacional de Solidariedade a
Cuba que começa hoje, com abertura às 19h,
aqui, no Auditório Antonieta de Barros, neste
Poder Legislativo, continuando amanhã, na
sexta-feira e encerrando no sábado, ao meio-
dia.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA
ODETE DE JESUS - Sr. presidente, demais
integrantes da mesa, sras. deputadas, srs.
deputados.

Hoje vivemos um momento histórico
para o nosso estado de Santa Catarina. Nós
conseguimos reunir, neste Parlamento, quatro
deputadas: deputada Ana Paula Lima,
deputada Ada De Luca, deputada Angela Albino
e esta deputada que lhes fala.

Ontem, inclusive, a instituição
anunciou uma redução de até 1% nos juros
para novos contratos. E para imóveis com
valores entre R$ 150 mil e R$ 500 mil a taxa
anual caiu de 11,5 para 10,5, mais a taxa
referencial. E nos imóveis até R$ 150 mil a
taxa foi reduzida de 9,4 para 8,9, pagamento
com boleto bancário e assim por diante.

Então, quero deixar aqui o convite
para todos os cidadãos catarinenses que
estão nos ouvindo acompanharem esse
importante evento de solidariedade à
República Popular de Cuba.

Que momento histórico para o
estado de Santa Catarina, quatro mulheres,
quatro deputadas! Que Deus abençoe! Eu
tenho certeza de que já está abençoando para
que possamos ter um maior número de
mulheres neste Parlamento. Algumas vezes
nós vimos a Mesa composta por mulheres. Eu
fui primeira-secretária na gestão do presidente
Onofre Santo Agostini, depois passei a ser
segunda-secretária, participando da Mesa.
Depois participou da Mesa a deputada Ana
Paula Lima e, agora, a deputada Ada De Luca.
Que bom! Hoje, temos uma Mesa eclética, há
uma presença feminina.

Quero, finalmente, dizer que con-
tinuamos ansiosos esperando que o governo
abra, efetivamente, o diálogo para discutirmos
a situação salarial de todos os trabalhadores
da Segurança Pública do estado de Santa
Catarina.

Então, as pessoas estão curiosas, e
creio que elas estejam ganhando, porque têm
sonho de ter a sua casa própria. Isso o
governo federal está proporcionando, ou seja,
o cidadão que ganha de um até dez salários
mínimos poderá financiar com ajuda do
governo.Muito obrigado!

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Pela ordem, sr. presidente!

O Sr. Deputado Dirceu Dresch -
V.Exa. nos concede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Nilson Gonçalves.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA
ODETE DE JESUS - Pois não!Em outros momentos, nós olhá-

vamos a Mesa e ela estava composta somente
de homens. As mulheres também merecem o
seu espaço, afinal de contas, hoje, para se
compor uma nominata, há necessidade de se
ter uma cota de mulheres, 30%, ou vice-versa.

O Sr. Deputado Dirceu Dresch -
Nobre deputada, parabenizo v.exa. pelo tema
que traz e sempre com temas sociais que
dizem respeito ao povo que luta, trabalha, que
sempre foi excluído e que não teve acesso à
política pública.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. presidente, na verdade a
discussão se estendeu até o presente
momento em decorrência desse meu pedido
ao Fórum Parlamentar Catarinense. Então, para nós, esse é um

momento histórico e desejamos dar boas-
vindas a esta brilhante parlamentar, deputada
Angela Albino, que nos honrou muito com-
petindo como candidata à prefeita, e foi muito
bem.

Quando eu fiz essa moção, sr.
presidente, nós ainda não havíamos realizado
a audiência pública, como disseram outros
deputados. A moção estava tramitando na
Casa dentro da burocracia normal e entrou em
pauta agora.

Aí a presença do vice-presidente
José Alencar, presidente de honra do seu
partido, desde a primeira eleição do presidente
Lula, já foi importante para dar essa credibi-
lidade, essa segurança ao próprio
empresariado nacional que quer construir o
Brasil e não olha só para fora, como também
aqui para dentro.

É uma mulher corajosa, desbra-
vadora, com cultura, capacidade e um
potencial brilhante. Alegramo-nos muito e
ficamos felizes, porque nós vamos ter mais
uma companheira para estar falando dos
assuntos referentes à mulher.

A princípio até pensei em retirá-la,
evidentemente, por causa de algumas
iniciativas esclarecedoras que foram tomadas.
Mas, entendi também que esse nosso pedido
em nada vai interferir no processo. Assim,
entendo que a moção sendo deliberada vem na
verdade corroborar tudo aquilo que queremos.

Com certeza a Caixa Econômica Federal
diminuindo o juro já é uma decisão também de
governo, de uma empresa pública importante. E
começa de fato a ter um novo sonho para o povo
brasileiro, ou seja, a sua casa própria.

O que nós aqui queremos é dar
boas-vindas ao deputado José Paulo Serafim,
da região sul, que já é um antigo colega de
Parlamento; já trabalhamos juntos, é uma
pessoa de muita capacidade.

Só quero deixar muito claro aos srs.
deputados desta Casa que não é do meu
feitio, nesta Casa, fazer política em cima de
coisas que nós estamos tentando otimizar,
como é o caso da obra de construção da BR-
101.

Muita gente já tinha perdido essa
esperança, e os governos passados não
olhavam para essa população de baixa renda
que agora vai ter vez.É uma pena que hoje a deputada

Ana Paula Lima teve que se ausentar para dar
espaço, assim como também o deputado
Padre Pedro Baldissera, grande parlamentar,
porque temos esse consenso do rodízio.

Vamos ter famílias, pessoas, que
vão receber R$ 10.000,00, ou mais, a fundo
perdido. Isso é um sonho. Nunca existiu esse
papel importante do estado, da política pública
ajudar os mais fracos a terem uma vida
melhor.

Não estou politizando e nem
querendo fazer demagogia política em cima
disso, quero sim é que sejam atendidos os
anseios do pessoal da região sul, daquele
povo de Santa Catarina. E não vou retirar,
porque nem vai ser votada hoje.

Isso é muito importante para a
bancada, e também fiz parte dessa coligação
do Partido dos Trabalhadores e do meu
partido. Isso é importante para nós!
Importante porque vêm novas ideias, novas
experiências. E quero me associar à bancada
dos Trabalhadores e dizer que esteve aqui o

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA
ODETE DE JESUS - Agradeço o seu aparte,
nobre deputado.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Muito obrigado, deputado
Nilson Gonçalves.

Quero dizer o quanto foi importante a
vinda do superintendente, até me coloquei à
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disposição, através da comissão de Legislação
Participativa, e convido todos os deputados
para participarem da audiência pública de
esclarecimento que acontecerá no dia 15, no
Auditório Antonieta de Barros, às 9h.

do governo Lula teriam a ver com um arrastão
de compra de jornais e rádios no interior.
Basta recorrer ao último Datafolha, que atribui
67% de ótimo e bom para o governo federal
nas regiões metropolitanas e 71% no interior.
A diferença está situada dentro da margem de
erro da pesquisa. Os números são pratica-
mente os mesmos. O resto é preconceito.

programa de inclusão social. Você imagina
todos os catadores, pipoqueiros,
cabeleireiros, enfim, todas as pessoas, o
pedreiro, o servente que presta serviço para
consertar a nossa casa, todas as pessoas
que possuem atividade individual serem
reconhecidas como profissional e ter lega-
lizado o seu ICMS, com direito à aposenta-
doria, a um financiamento.

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

Gelson Merísio) - Com a palavra o sr. deputado
Dirceu Dresch, por dez minutos.

O mais provável é que as taxas de
aprovação do governo estejam ligadas ao
conjunto de políticas. A maioria da população
está satisfeita com o trabalho do governo. É
legítimo que aqueles que não concordam com
tal percepção recorram à luta política para
mudá-la. O debate faz parte da democracia e
faz bem a ela. Mas é necessário não criar
fantasmas.”

Essas pessoas serão reconhecidas
como profissionais e não serão mais
aquelas que fazem bico, excluídas pela
sociedade. Elas serão formalizadas na eco-
nomia brasileira. Essa é uma medida de
uma grandeza que atinge mais de dez
milhões de trabalhadores.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Sr. presidente e srs. deputados, sobre o tema
que a deputada Professora Odete de Jesus
falou, quero dizer que a nossa bancada
apresentou um projeto de emenda cons-
titucional para que o estado aplique 1% do seu
orçamento em habitação, já que estamos
numa luta, em nível nacional, para que seja
aplicado 2% do Orçamento da União em
habitação.

Então, essa é a nota do Franklin
Martins, o nosso ministro que cuida de toda a
área da comunicação do governo.

Por isso, é preciso falar várias
vezes aqui para anunciar aos trabalhadores
que agora eles poderão ser formalizados.
Talvez essa seja a grande notícia para os
trabalhadores, neste ano de 2009.

São temas importantes que com
certeza obrigam, no mínimo, o estado a
colocar recursos à disposição que muitas
vezes ficam só no discurso.

Eu quero aqui aproveitar esta tri-
buna, deputado Décio Góes, para registrar que
no mês de julho entra em vigor o MEI, a lei que
cria o microempreendedor individual legalizado. O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH

- Eu quero registrar aqui que a Folha de
S.Paulo trouxe a informação de que apenas
10% dos municípios aderiram à Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa. E nós também
queremos registrar que estamos repre-
sentando esta Casa, fomos indicados por
ela, como presidente da subcomissão que
trata da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa para participar do Conselho
Estadual da Pequena e Micro Empresa.

Aqui, em Santa Catarina, temos visto
um investimento muito baixo em habitação. É
preciso melhorar esse investimento e é uma
decisão, na verdade, do governo.

Então, quero falar com todos os
nossos microempreendedores individuais, as
pessoas que muitas vezes vendem o jornal, a
pipoca, o salgadinho, na praça, e não têm os
seus direitos previdenciários garantidos.
Porque o governo federal fez uma emenda
junto ao Congresso Nacional, junto aos nossos
deputados, e destacamos aí a atuação do
nosso deputado federal Cláudio Vignatti,
coordenador da Frente Parlamentar da Micro e
Pequena Empresa.

Quero trazer alguns números hoje e
falar sobre a mídia, a comunicação pública no
Brasil.

(Passa a ler.)
“Na última semana, alguns colu-

nistas políticos da Oposição abriram baterias
contra a regionalização da publicidade do
governo federal. Não gostaram de saber que
os anúncios da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República (Secom),
até 2003 concentrados em 499 veículos e 182
municípios, em 2008 alcançaram 5.297
órgãos de comunicação em 1.149 municípios -
um aumento da ordem de 961%.

Muito obrigado!Nós tivemos muitos problemas
nesse setor. A comprovação da renda, a falta
de comprovação da aquisição de suas
mercadorias, as reclamações trabalhistas, a
falta de benefícios previdenciários. Mas o
objetivo é trazer a legalização para mais de dez
milhões de pequenos empreendedores que
existem no país, segundo pesquisas do
Sebrae.

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

Gelson Merísio) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Décio Góes.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Sr. presidente e srs. deputados, telespec-
tadores da TVAL, em primeiro lugar quero
fazer uma breve manifestação em relação
ao Pró-Saúde que nós aprovamos, hoje,
nesta Casa, um financiamento de 17
milhões de euros para modernizar todo o
complexo hospitalar público de Santa
Catarina, como forma de adotar novas tec-
nologias, de se modernizar e prestar melhor
serviço na Saúde.

Por incrível que pareça, conseguiram
enxergar nesse saudável processo de
desconcentração um ardiloso mecanismo de
corrupção dos jornais e rádios do interior. Essa
seria a explicação para as altas taxas de
avaliação positiva do presidente Lula,
registradas pelos institutos de opinião. O
raciocínio não tem pé nem cabeça. Vamos aos
fatos.

Então, se vê essa perspectiva da
legalização do nosso microempreendedor
individual, e as vantagens são inúmeras:
legalização do negócio, custo zero para as
taxas de alvará e outras taxas. Os impostos
serão em valores fixos, hoje num total de R$
51,65. Quanto aos benefícios da Previdência
Social, os novos empresários terão o direito
aos benefícios da Previdência, a empresa será
registrada no CNPJ. Poderão ser emitidas
notas fiscais por esses empreendedores. O
microempreendedor individual ainda poderá ter
um empregado registrado desde que este
receba entre um salário mínimo e o piso
salarial da categoria.

As verbas publicitárias de todos os
órgãos ligados ao governo federal per-
maneceram no mesmo patamar do governo
anterior, em torno de R$ 1 bilhão ao ano.
Desse total, 70% são investidos por empresas
estatais, que não fazem publicidade do
governo, mas de seus produtos e seus
serviços, para competir com companhias
privadas.”

Eu entendo que essa é uma
grande oportunidade para discutir as desi-
gualdades das regiões. E se esse programa
não for bem estruturado, ele pode acentuar
as desigualdades, deputado Dirceu Dresch,
porque ele vai reforçar os hospitais que já
existem, mas não redistribui, não cria novas
estruturas, e vai inclusive acentuar ou
perpetuar a “ambulancioterapia”, contra a
qual sempre falamos aqui. Inclusive, existe
uma demanda muito grande de ambulâncias
do interior do estado para os centros que
têm estrutura hospitalar. O estado deve para
a região carbonífera, a região que
represento, a região onde Criciúma é a
cidade pólo, um hospital público, porque lá
não temos um hospital público. E dessa
forma não vamos participar desses
recursos.

Praticamente todos poderão ser
microempreendedores individuais, camelôs,
ambulantes, vendedores de cosméticos,
cabeleireiros, eletricistas, e a partir da
formalização da empresa poderão fazer
empréstimos bancários.

Então, não houve aumento de
verbas, o que mudou foi a política. Em vez de
concentrar os anúncios num punhado de
jornais, em rádios e televisões, a publicidade
do governo federal alcança agora o maior
número possível de veículos pelo mesmo
custo. Está falando melhor e mais
diretamente. O próprio governo e mais
brasileiros estão acompanhando a
diversificação que está ocorrendo nos meios
de comunicação pelo Brasil afora.

Então, a todos que nos acompa-
nham pela TVAl, com certeza, falar de R$ 10
milhões de microempreendedores individuais
significa que não estamos falando de pouca
gente. Inclusive, estamos aqui preparando
um ato para, no mês de julho, trazer o
ministro da Previdência para cá, fazermos
um grande debate no lançamento desse
programa que vai entrar em vigor no mês de
julho.

Então, de fato essa é uma notícia
importante. Os meios de comunicação de todo
o Brasil, no interior do país, em todos os
municípios... E este aumento significativo de
961% em termos de município, em termos de
imprensa, de fato faz esta grande diferença no
nosso país.

Entendo que se está discutindo
porque na cidade onde o município é pro-
prietário de um hospital, em Santa Catarina,
não sabe gerir a questão hospital ou porque
a questão hospital regional não pode
sobrecarregar a cidade de Criciúma. Por
isso, então, é que a responsabilidade seria
do estado de assumir essa estrutura.

O Sr. Deputado Décio Góes - V.
Exa. me permite um aparte?

Então, o que queremos registrar de
fato, por último, é essa avaliação, digamos assim.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Pois não!

(Continua lendo.) O Sr. Deputado Décio Góes -
Deputado, é importante a divulgação dessa
nova lei, porque ela é na verdade um grande

“Por último, não se sustenta o
raciocínio de que as altas taxas de aprovação

Eu entendo que o estado teria que
assumir esse hospital como uma estrutura
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do estado e depois gestionar da melhor
maneira que achar, mas ele tem que manter
um hospital público, um hospital que
participe desse programa Pró-Saúde, porque
assim irá poder prestar os serviços que a
sociedade espera.

zados. Por exemplo, em Araranguá, no sul
do estado, R$ 28 milhões serão destinados
para a fixação da barra do Rio Araranguá,
reivindicação antiga que irá beneficiar a
economia e também prevenir as cheias na
região. Quero destacar também que serão
destinados R$ 23 milhões para Criciúma,
para a ampliação do sistema de drenagem
urbana e implantação do canal auxiliar e
para a revitalização do rio Criciúma. Esses
projetos foram iniciados quando fomos
prefeito naquele município, onde, aliás,
deixamos um conjunto de projetos prontos,
dentre eles esse que hoje está sendo
elaborado na cidade, assim como o do anel
viário e o da via expressa. Então, todos
esses projetos que hoje são pauta na
cidade foram desenvolvidos no nosso
governo.

Por isso nós temos que ter projetos de
longa duração.

Muito obrigado, sr. presidente!
Muito obrigado, presidente Lula, por esse
programa! Muito obrigado, bancada catari-
nense federal, por ter acompanhado esse
processo capitaneado pela senadora Ideli
Salvatti, pelos deputados Jorge Boeira e
Cláudio Vignatti, assim como pelo secretário
nacional de Saneamento Leodegar Tiscoski,
que teve uma participação importante.
Enfim, muito obrigado a toda a bancada
catarinense que foi extremamente
importante nesse projeto.

Então, assim como há em
Chapecó, haverá também em São Miguel
d’Oeste, em São Lourenço do Oeste, em Rio
do Sul, em Joinville, em Blumenau, em
Itajaí, até na vizinha Araranguá, enfim, em
várias regiões do estado, um hospital
público regional. Mas como nós não temos,
o estado fica nos devendo esse
equipamento público, para que se possa
melhorar a saúde da nossa região e diminuir
a “ambulancioterapia” para a capital e
outros centros.

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

Pela ordem, sr. presidente.
Srs. deputados, mudando um

pouco de assunto, quero comunicar que na
tarde de ontem nós participamos em
Brasília, representando esta Casa e a ban-
cada do PT, da cerimônia de assinatura dos
protocolos de cooperação federativa na área
de saneamento para a contratação de obras
de drenagem no âmbito do Programa de
Aceleração do Crescimento, o PAC. E para
esse programa de drenagem foram
destinados R$ 4,766 bilhões, fruto da
compreensão do governo Lula, do governo
federal, devido a essas enchentes, a essas
calamidades que vêm ocorrendo em Santa
Catarina e que acabaram se repetindo e
atingindo outros estados brasileiros. Então,
essas calamidades precisam não ser mais
encaradas como ocasionais, já que elas se
vêm repetindo. Por isso são necessárias
atitudes mais firmes, como a realização de
obras mais permanentes.

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

Em Tubarão, que fica também no
sul do estado, temos a questão da macro-
denagem urbana, o desassoreamento de
vários rios, inclusive do rio Tubarão, de tal
forma que somam praticamente R$ 5
milhões para aquele município.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sr. presidente, eu quero anunciar
e agradecer a presença, nesta Casa, do
jovem peemedebista de Araranguá Leônidas
Serrano, bem como do dr. Moura.Então, são 33 projetos em 23

municípios de Santa Catarina que remontam
R$ 525,6 milhões, ou seja, 11% do total
dos recursos do programa vêm para Santa
Catarina.

Quero também saudar, de forma
muito especial, o vereador Fredolino Ramos,
presidente da Câmara de Maracajá, que vem
a esta Casa fazer reivindicações para aquele
município. Maracajá tem um potencial
extraordinário, tem lideranças que estão
encaminhando os problemas da sua
população e por isso tenho certeza de que
com a união de todas as bancadas e das
demais lideranças eles conseguirão os
recursos que estão reivindicando.

Além dos municípios de Araranguá,
Criciúma e Tubarão, que eu citei mais
detalhadamente, os municípios de Balneário
Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Brusque,
Camboriú, Concórdia, Gaspar, Ilhota, Itajaí,
Itapema, Joinville, Luis Alves, Navegantes,
Pomerode, Rio do Oeste, São Francisco do
Sul, São João Batista, Tijucas e Timbó
também estão contemplados nesse
programa, minimizando assim as cheias
daqui para frente.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Não há mais oradores
inscritos. Livre a palavra a todos os srs.
deputados.

Neste sentido, como já disse,
foram destinados, através do PAC, R$
4,766 bilhões, dos quais R$ 525 mil, a
maior parte desse recurso, virão para o
nosso estado. E esse recurso, como disse o
presidente Lula, virá para Santa Catarina
porque foi o estado mais prejudicado, a fim
de minimizar e prevenir novas ocorrências de
calamidades.

Além também daqueles recursos
emergenciais que o governo federal enviou
para Santa Catarina, para minimizar os
efeitos daquela catástrofe que o estado
sofreu, agora serão destinados novos
recursos para obras permanentes. Isso se
dá porque o governo é sensível e
responsável com o futuro do nosso estado.

(Pausa)
Não havendo mais quem queira

fazer uso da palavra, esta Presidência,
antes de encerrar a presente sessão,
convoca outra, especial, para segunda-feira,
às 19h.

Esses recursos serão bem utili- Está encerrada a sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL ATOS DA MESA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 022-DL, de 2009 ATO DA MESA Nº 216, de 17/06/2009
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

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,

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Pedro Uczai, por um período de
sessenta dias, a contar de 30 de junho do corrente ano, para tratar de
interesses particulares.

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,

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de junho de 2009
Deputado JORGINHO MELLO - Presidente

*** X X X ***
NOMEAR CARLOS MESTRE CRESPO LUZ, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de
Informática, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 18 de junho de 2009 (DAT - Coordenadoria
de Informática).

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 024-DL, de 2009
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 50, do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições
CONCEDE autorização à Senhora Deputada Angela Albino para ausen-
tar-se do País, nos dias 20 e 21 de junho do corrente ano, com destino
ao Uruguai, para tratar de assuntos particulares.

Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de junho de 2009 Deputada Ada Faraco De Luca - Secretário
Deputado JORGINHO MELLO - Presidente *** X X X ***

*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 217, de 18/06/2009 de que trata o art. 92 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985.Dispõe sobre os procedimentos para o

caso de disposição de servidor indicado
para ocupar cargo de provimento em
comissão do Grupo de Atividades de
Assessoramento Parlamentar da
Assembléia Legislativa.

§ 1º Nos casos previstos nos incisos deste artigo, o
valor da remuneração será deduzido integralmente da remuneração
global por gabinete parlamentar atribuído ao respectivo código da
Atividade de Assessoramento Parlamentar, observados os limites a
que se referem os arts. 1º e 2º da Resolução nº 006, de 21 de
fevereiro de 2006, e os Anexos VI, IX-A e IX-B da Resolução nº 002,
de 16 de janeiro de 2006.

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

§ 2º Na hipótese de opção de remuneração pelo
servidor na forma prevista no art. 92 da Lei nº 6.745/85, a
gratificação será de quarenta por cento sobre o valor do vencimento
do cargo em comissão, conforme dispõe o art. 1º da Lei
Complementar nº 421, de 5 de agosto de 2008, observada a
dedução mencionada no parágrafo anterior.

RESOLVE:
Art. 1º Este Ato dispõe sobre os procedimentos a

serem adotados no caso de disposição de servidor titular de cargo de
provimento efetivo dos demais Poderes ou de órgãos públicos detento-
res de autonomia institucional do Estado, indicado por deputado para
ocupar cargo de provimento em comissão do Grupo de Atividades de
Assessoramento Parlamentar, códigos PL/GAB, PL/GAM ou PL/GAL, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa.

Art. 4º O pagamento do Vale-Alimentação ao servidor
à disposição nos termos deste Ato caberá à Assembleia Legislativa,
na forma e no valor correspondentes ao percebido pelos seus
servidores.

Art. 2º O pedido de deputado para processamento da
disposição a que se refere o art. 1º deste Ato será submetido à
apreciação da Mesa, a quem cabe deferi-lo após manifestação do Poder
ou órgão cedente, observado o procedimento previsto na Cláusula
Quinta do Termo de Convênio nº 08088/2003-8.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação do
presente Ato correrão à conta da dotação orçamentária própria da
Assembleia Legislativa.Art. 3º O ônus da remuneração do servidor à disposição

a que alude este Ato, em consonância com o disposto no inciso II da
Cláusula Terceira do Termo de Convênio nº 08088/2003-8, caberá à
Assembléia Legislativa:

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Deputado Jorginho Mello - Presidente
I - quando o servidor optar pelo vencimento do cargo

comissionado; ou
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

II - na forma de ressarcimento da remuneração e
encargos, quando o servidor optar pela sua remuneração do Poder
ou órgão de origem, independentementede opção pela gratificação

*** X X X ***

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

Poder Executivo. O senhor presidente, Deputado Silvio Dreveck,
informou ser favorável à audiência pública, desde que sejam
ouvidos todos os setores interessados, como também a FECAM,
FIESC, Centrais Sindicais, Associações Comerciais e o Governo do
Estado, enfim, todos os setores envolvidos. Os demais senhores
deputados manifestaram-se favoráveis à proposição, a qual foi apro-
vada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente
reunião, da qual eu, Maria Natel Scheffer Lorenz, assessora da
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 Legislativa.

ATAS DE COMISSÃO PERMANENTE

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA
REFERENTE À 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA.
Às onze horas do dia trinta e um de março do ano de dois mil e
nove, sob a presidência do senhor Deputado Silvio Dreveck,
amparado no Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da
primeira reunião extraordinária da Comissão, que contou com a
presença dos senhores deputados Renato Hinnig, Elizeu Mattos,
Serafim Venzon e Professor Grando. O senhor presidente
cumprimentou os membros presentes e colocou em deliberação e
votação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, pela ordem de chegada, passou a
palavra ao senhor deputado Serafim Venzon, que informou não ter
matéria para relatar. Na seqüência o senhor deputado Renato
Hinnig relatou o PL/0450.1/2007, de autoria do deputado Narcizo
Parisotto, que “Fica proibida a venda e consumo de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniências instaladas em postos de
combustíveis, localizados em área urbana, no Estado de Santa
Catarina, nos horários estabelecidos entre 00:00 às 06:00 horas
da manhã.”, proferindo parecer com voto pela rejeição do projeto.
Colocado em discussão o parecer, foi aprovado por unanimidade.
Na ordem, o senhor presidente Deputado Silvio Dreveck relatou o
PL/0001.2/2009, de autoria do deputado Darci de Matos que
“Altera os arts. 1º e 5º da Lei nº 14.649, de 2009, que dispõe
sobre a utilização de cheques nos estabelecimentos comerciais e
adota outras providências”, oferecendo parecer com voto favorável
ao mesmo, bem como à emenda constante na folha 10, aprovada
na Comissão de Constituição e Justiça. Em votação o parecer, foi
aprovado por unanimidade. O senhor presidente fez a leitura do
requerimento do senhor deputado Elizeu Mattos versando sobre a
realização de audiências públicas para debater a criação de um
salário mínimo regional. Em seguida, passou a palavra ao senhor
deputado Elizeu Mattos, que disse que recebeu diversas
manifestações sobre o assunto, e, solicitou o envio de um
expediente ao senhor Governador do Estado, informando que a
Comissão estaria ouvindo os segmentos interessados, objetivando
conseguir mais sugestões sobre a matéria e encaminhá-las ao

Deputado Silvio Dreveck
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA REFERENTE À 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA.
Às onze horas do dia dezessete de junho ano de dois mil e nove, sob a
presidência do senhor Deputado Renato Hinnig, amparado no
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da segunda reunião
extraordinária da Comissão, que contou com a presença dos senhores
deputados Renato Hinnig, Elizeu Mattos, Serafim Venzon, Antônio Plínio
de Castro e Herneus de Nadal. O senhor presidente cumprimentou os
membros presentes e colocou em deliberação e votação a ata da
reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o
senhor presidente deputado Renato Hinnig relatou o PL/0098.5/2009,
de autoria do deputado Cesar Souza Júnior, que “Isenta do pagamento
da taxa de pedágio todos os veículos pertencentes aos moradores do
município onde estejam as praças de pedágio, cujos veículos ali
emplacados.” oferecendo parecer com voto favorável ao mesmo, bem
como à emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça. Em votação o parecer, foi aprovado por unanimi-
dade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente reunião, da qual eu, Maria
Natel Scheffer Lorenz, assessora da 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 Legislativa.

Deputado Renato Hinnig
Presidente

*** X X X ***
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EXTRATO
OFÍCIO Nº 164/09

Associação de Pais dos Excepecionais - APAE
Fundada em 22 de Agosto de 1982

Entidade de Fins FilantrópicosEXTRATO Nº 067/2009 UPF nº 14927/92-11REFERENTE: Contrato CL nº 018/2009-00, celebrado em 15/04/2009. Of. nº 030/09CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina Orleans/SC 23 de abril de 2009.CONTRATADA: Absoluto Divisórias E Pisos Ltda EXMO. SR.OBJETO: contratação de empresa especializada, com mão de obra
qualificada e materiais necessários, para remodelação de Estande com
40m²(4x10) na 22ª Feira da Esperança - Centro Sul, no período
compreendido entre 30 de abril a 04 de maio de 2009, de acordo com
as demais especificações constantes do Edital de Pregão Presencial CL
nº 009/2009.

Jorginho Mello
DD. Presidente da Assembléia Legislativa
Florianópolis/SC.

A Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE de
Orleans encaminha através desta os documentos abaixo relacionados,
necessários para manutenção do Título de Utilidade Pública Estadual.VALOR: R$ 17.200,00 I - Realtório anual (2008) de atividades;FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93; Pregão Presencial nº

009/2009; E Autorização para o Processo Licitatório n.º 014/2009. II - Declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para
concessão da Declaração de Utilidade Pública;Florianópolis, 15 de abril de 2009. III - Cópia autenticada do Estatuto;Deputado Jorginho Mello - ALESC IV - Balancete contábil (encadernado junto com o Relatório).Vânio Inácio Junckes - ABSOLUTO Atenciosamente;

*** X X X *** Rosilandia Rocha Librelato
OFÍCIOS Presidente da APAE Orleans

Lido no Expediente
Sessão de 18/06/09

Ofício Interno nº 013/2009. Florianópolis, 17 de junho de 2009. *** X X X ***
Exmo. Senhor:

PORTARIASJorginho Mello
Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina
Nesta

PORTARIA Nº 1139, de 18 de junho de 2009Com os cordiais cumprimento, informo a Vossa Excelência que
estou assumindo a liderança do PC do B/SC nesta Casa Legislativa. 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,

Contando com sua habitual atenção, agradecemos desde já,
e nos colocamos a sua inteira disposição.

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,

Cordialmente,
Angela Albino

Deputada Estadual
NOMEAR WALMIR JOSÉ DA SILVA, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-41, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
da data de sua posse (Gab Dep Adherbal Ramos Cabral).

Lido no Expediente
Sessão de 18/06/09

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 162/09

Paulo Ricardo GwoszdzASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "BOM SAMARITANO"
Diretor GeralExmo. Sr. Blumenau, 02 de junho de 2009.

*** X X X ***Deputado Jorginho de Mello
PORTARIA Nº 1140, de 18 de junho de 2009Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina 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,

Florianópolis - SC
Cumprimentando-o cordialmente estamos enviando em cumprimento ao
que dispõe o artigo 3 da lei 14.182/2007, incisos II e III, os documen-
tos relacionados a seguir: 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,-Declaração que permanece cumprindo os requisitos exigidos para

concessão da Declaração de Utilidade Pública;
NOMEAR CLEMILDA FRANCISCO OLAVIO VIANNA,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-24, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Joares Ponticelli).

-Cópia autenticada da Ata Geral Ordinária 2009;
-Cópia do estatuto.
Sem mais, desde já agradecemos.
Atenciosamente,

Paulo Ricardo GwoszdzMARLY ANGELINA DE MORAES Diretor GeralPresidente
*** X X X ***Lido no Expediente PORTARIA Nº 1141, de 18/06/2009Sessão de 18/06/2009 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,

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 163/09

ASSOCIAÇÃO DOS HEMOFÍLICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA RESOLVE:
OFÍCIO Nº 027/09 - A.H.E.S.C LOTAR o servidor EDUARDO GUEDES DE OLIVEIRA,

matrícula nº 2131, ocupante do cargo de Agente Legislativo, código
PL/AGL-25, na DCS -Coordenadoria de TV.

FPOLIS, 15 DE JUNHO DE 2009
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. JORGINHO MELLO Paulo Ricardo Gwoszdz
DD. PRESIDENTE DA ALESC/SC Diretor Geral
Senhor Presidente, *** X X X ***A ASSOCIAÇÃO DOS HEMOFÍLICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
AHESC - é uma instituição beneficente, filantrópica sem fins econômicos e
mantenedora da CASA DOS HEMOFÍLICOS JOÃO VOLNEY BÚSSOLO.

PORTARIA Nº 1142, de 18/06/2009
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,Diante do exposto, vimos por intermédio deste documento encaminhar

a esta renomada Casa Parlamentar, documentação para a renovação
de Utilidade Pública Estadual, título este que consideramos de suma
importância para o bom funcionamento desta instituição e objetivando
proporcionar ao portador desta patologia melhor qualidade de vida.

RESOLVE:
LOTAR o servidor JOSE DAS NEVES FILHO, matrícula nº

2170, ocupante do cargo de Tecnico Legislativo, código PL/TEL-40, no
Gabinete do Deputado Elizeu Mattos.

Contando com vossa atenção e espírito de solidariedade, agradecemos. Paulo Ricardo Gwoszdz
Atenciosamente, Diretor Geral

Gilson da Silva *** X X X ***
Presidente PORTARIA Nº 1143, de 18/06/2009

Lido no Expediente 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,

Sessão de 18/06/09
*** X X X ***
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RESOLVE: conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,LOTAR o servidor EDISON KNAPP, matrícula nº 1686,

ocupante do cargo de Técnico Legislativo, código PL/TEL-45, na
Diretoria Administrativa e de Tecnologia.

NOMEAR MANOEL PETRONIO ATAIDE PAES, matrícula
nº 3689 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1144, de 18/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1150, de 18/06/2009

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 o servidor VALMOR NATAL CORDEIRO DOS

SANTOS, matrícula nº 3309, 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 Narcizo Parisotto).

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

EXONERAR a servidora GREICI SOUZA, matrícula nº
4295, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-54, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
Paulo Ricardo GwoszdzPORTARIA Nº 1145, de 18/06/2009
Diretor GeralO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1151, de 18/06/2009

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 VALMOR NATAL CORDEIRO DOS SANTOS,
matrícula nº 3309 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-53, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Narcizo Parisotto).

NOMEAR GREICI SOUZA, matrícula nº 4295 para exer-
cer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-53, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

Paulo Ricardo Gwoszdz*** X X X ***
Diretor GeralPORTARIA Nº 1146, de 18/06/2009

*** 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 1152, de 18/06/2009
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,

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

EXONERAR o servidor JACY SIMAO, matrícula nº 2491,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-65, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009
(Deputado Rogerio Mendonca).

EXONERAR o servidor EDUARDO CONTE, matrícula nº
4340, 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 Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

Paulo Ricardo Gwoszdz*** X X X ***
Diretor GeralPORTARIA Nº 1147, de 18/06/2009

*** 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 1153, de 18/06/2009
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 JACY SIMAO, matrícula nº 2491 para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-64, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonça).

NOMEAR EDUARDO CONTE, matrícula nº 4340 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 junho de 2009 (Deputado Rogério Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

Paulo Ricardo Gwoszdz*** X X X ***
Diretor GeralPORTARIA Nº 1148, de 18/06/2009

*** 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 1154, de 18/06/2009
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,

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

EXONERAR o servidor MANOEL PETRONIO ATAIDE
PAES, matrícula nº 3689, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-26, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

EXONERAR o servidor PATRICK ALEXANDRE
PALMEIRA, matrícula nº 4420, 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 Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

Paulo Ricardo Gwoszdz*** X X X ***
Diretor GeralPORTARIA Nº 1149, de 18/06/2009

*** 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 1155, de 18/06/2009
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
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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 1161, de 18/06/2009
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 PATRICK ALEXANDRE PALMEIRA, matrícula
nº 4420 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 junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

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 NILZA BALVEDI IACOVSKI, matrícula nº 4766
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 junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1156, de 18/06/2009

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 1162, de 18/06/2009

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 a servidora MARIJANE LUCIA MARAN
LIBARDONI, matrícula nº 4527, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

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

EXONERAR a servidora IVONETE APARECIDA VIEIRA,
matrícula nº 4850, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-11, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1157, de 18/06/2009

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 1163, de 18/06/2009RESOLVE: 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 MARIJANE LUCIA MARAN LIBARDONI, matrí-
cula nº 4527 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-24, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Rogério Mendonça).

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 IVONETE APARECIDA VIEIRA, matrícula nº
4850 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-10, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1158, de 18/06/2009

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 1164, de 18/06/2009RESOLVE: 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 a servidora JOLITA CEOLIN, matrícula nº
4674, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-33, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

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

EXONERAR o servidor MATHEUS GARCIA PIANA, ma-
trícula nº 5009, 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 Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1159, de 18/06/2009

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 1165, de 18/06/2009RESOLVE: 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 JOLITA CEOLIN, matrícula nº 4674 para exer-
cer 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 junho de 2009 (Deputado Rogério Mendonça).

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 MATHEUS GARCIA PIANA, matrícula nº 5009
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 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1160, de 18/06/2009

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 1166, de 18/06/2009

EXONERAR a servidora NILZA BALVEDI IACOVSKI, ma-
trícula nº 4766, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-47,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

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,Paulo Ricardo Gwoszdz

EXONERAR o servidor LUIZ FERNANDO IMHOF, matrí-
cula nº 5094, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-23,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de

Diretor Geral
*** X X X ***
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junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca). EXONERAR a servidora MARLISE DE OLIVEIRA
GIRARDI, matrícula nº 5521, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-24, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1167, de 18/06/2009 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 1173, de 18/06/2009
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 LUIZ FERNANDO IMHOF, matrícula nº 5094
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

NOMEAR MARLISE DE OLIVEIRA GIRARDI, matrícula nº
5521 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1168, de 18/06/2009 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 1174, de 18/06/2009
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 MICHELLE HILBERT, matrícula

nº 5184, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-57, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

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

EXONERAR a servidora VANIA FRONZA COMPER, ma-
trícula nº 5826, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1169, de 18/06/2009 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 1175, de 18/06/2009
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 MICHELLE HILBERT, matrícula nº 5184 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-56, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério Mendonça). NOMEAR VANIA FRONZA COMPER, matrícula nº 5826

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-42, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1170, de 18/06/2009 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 1176, de 18/06/2009
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 o servidor ELIEZER CAMARGO ALVES, ma-

trícula nº 5491, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-41,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

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

EXONERAR o servidor DOUGLAS MARINO LOHSE, ma-
trícula nº 5866, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Rogerio Mendonca).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1171, de 18/06/2009 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 1177, de 18/06/2009
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 ELIEZER CAMARGO ALVES, matrícula nº
5491 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-40, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

NOMEAR DOUGLAS MARINO LOHSE, matrícula nº 5866
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-54, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério Mendonça).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 1172, de 18/06/2009 Diretor Geral

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1178, de 18/06/2009

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

PORTARIA Nº 1184, de 18/06/2009
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 DJON MACHADO LOPES, matrí-
cula nº 6018, 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 Rogerio Mendonca).

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

Paulo Ricardo Gwoszdz EXONERAR o servidor DANIEL SANTOS, matrícula nº
5515, 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 Gelson Merisio).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1179, de 18/06/2009
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: 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 1185, de 18/06/2009
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 DJON MACHADO LOPES, matrícula nº 6018
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-37, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Rogério
Mendonça).

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 DANIEL SANTOS, matrícula nº 5515 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-58, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1180, de 18/06/2009 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 1186, de 18/06/2009
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 o servidor ANTONIO AUGUSTO LAZARETTI,

matrícula nº 5432, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-34, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

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

EXONERAR o servidor DIONI CESAR DALENOGARE,
matrícula nº 5803, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-28, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1181, de 18/06/2009 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 1187, de 18/06/2009
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 ANTONIO AUGUSTO LAZARETTI, matrícula nº
5432 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-33, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson
Merísio).

NOMEAR DIONI CESAR DALENOGARE, matrícula nº 5803
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-27, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 1182, de 18/06/2009 Diretor Geral

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1188, de 18/06/2009

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,

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

EXONERAR a servidora CARMEN ROSA JAGNOW, ma-
trícula nº 5583, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

EXONERAR o servidor EDUARDO ROCHA CARAMORI,
matrícula nº 4757, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-60,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de
2009 (Deputado Gelson Merisio).Paulo Ricardo Gwoszdz

Diretor Geral Paulo Ricardo Gwoszdz
*** X X X *** Diretor Geral

PORTARIA Nº 1183, de 18/06/2009 *** 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 1189, de 18/06/2009
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 CARMEN ROSA JAGNOW, matrícula nº 5583

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 junho de 2009 (Deputado Gelson
Merísio).

NOMEAR EDUARDO ROCHA CARAMORI, matrícula nº 4757 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-53, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).
Paulo Ricardo GwoszdzPaulo Ricardo Gwoszdz
Diretor GeralDiretor Geral

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 1190, de 18/06/2009 NOMEAR ILCE MARIA GRAEBIN, matrícula nº 4018
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson
Merísio).

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, Paulo Ricardo Gwoszdz

Diretor Geral
EXONERAR a servidora FABIANE JORGE MOREIRA,

matrícula nº 6093, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-41, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1196, de 18/06/2009

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

EXONERAR a servidora JAMILE LEDA SPESSATTO, ma-
trícula nº 5765, 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 Gelson Merisio).

PORTARIA Nº 1191, de 18/06/2009
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 GwoszdzRESOLVE: 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,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1197, de 18/06/2009
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 FABIANE JORGE MOREIRA, matrícula nº
6093, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-44, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009
(Deputado Gelson Merísio).

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

NOMEAR JAMILE LEDA SPESSATTO, matrícula nº 5765
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 Gelson
Merísio).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1192, de 18/06/2009
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

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1198, de 18/06/2009

EXONERAR a servidora IBRANTINA MACHADO,
matrícula nº 2892, 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 Gelson Merisio).

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,Paulo Ricardo Gwoszdz

EXONERAR o servidor JOEL PIRES BURK, matrícula nº
6073, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-5, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009
(Deputado Gelson Merisio).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1193, de 18/06/2009
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: 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 1199, de 18/06/2009
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 IBRANTINA MACHADO, matrícula nº 2892

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson
Merísio).

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 JOEL PIRES BURK, matrícula nº 6073 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-04, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1194, de 18/06/2009 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 1200, de 18/06/2009RESOLVE: 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 a servidora ILCE MARIA GRAEBIN, matrí-

cula nº 4018, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-23,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

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

EXONERAR o servidor LEO BAGGIO, matrícula nº 4758,
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 Gelson Merisio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1195, de 18/06/2009 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 1201, de 18/06/2009RESOLVE: 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,
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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,

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 LEO BAGGIO, matrícula nº 4758 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 Gelson Merísio).

NOMEAR MARIA DENISE LO BOSCO GIACOMAZZI, ma-
trícula nº 5569 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-37, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Gelson Merísio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 1202, de 18/06/2009 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 1208, de 18/06/2009
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 LUIZ PAULO CARARO, matrícula
nº 5431, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-25, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

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

EXONERAR o servidor NEREU CANDIDO MARTINHAGO,
matrícula nº 6072, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X *** Paulo Ricardo Gwoszdz
PORTARIA Nº 1203, de 18/06/2009 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 1209, de 18/06/2009
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 LUIZ PAULO CARARO, matrícula nº 5431 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-24, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).

NOMEAR NEREU CANDIDO MARTINHAGO, matrícula nº
6072 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson
Merísio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1204, de 18/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1210, de 18/06/2009

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 o servidor MANOEL MARIO DE JESUS, ma-

trícula nº 4535, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-58,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

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

EXONERAR o servidor NERY JOSE FRIZZO, matrícula nº
4175, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-21, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1205, de 18/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1211, de 18/06/2009

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 MANOEL MARIO DE JESUS, matrícula nº 4535
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-57, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio). NOMEAR NERY JOSE FRIZZO, matrícula nº 4175 para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-20, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merísio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1206, de 18/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1212, de 18/06/2009

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 MARIA DENISE LO BOSCO

GIACOMAZZI, matrícula nº 5569, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-38, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

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

EXONERAR o servidor PAULO ROBERTO VARELA, ma-
trícula nº 5983, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-61,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Gelson Merisio).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
Paulo Ricardo GwoszdzPORTARIA Nº 1207, de 18/06/2009
Diretor GeralO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso *** X X X ***
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PORTARIA Nº 1213, de 18/06/2009 Parlamentar, código PL/GAB-29, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba
Cabral).

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 GeralRESOLVE: 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1219, de 18/06/2009

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 PAULO ROBERTO VARELA, matrícula nº 5983
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-60, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Gelson
Merísio).

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

EXONERAR o servidor JURANDIR SCHAIDT KILINSKI,
matrícula nº 5935, 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 Adherbal Ramos Cabral).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1214, de 18/06/2009 Paulo Ricardo Gwoszdz

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1220, de 18/06/2009

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 RUDI ALOISIO RASCH, matrícula nº 5623,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-01, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Deputado Gelson Merísio). NOMEAR JURANDIR SCHAIDT KILINSKI, matrícula nº

5935 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba
Cabral).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1215, de 18/06/2009

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 1221, de 18/06/2009RESOLVE: 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 a servidora AGUIDA APARECIDA REIS, ma-
trícula nº 5660, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-26,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

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

EXONERAR a servidora LETICIA GOULART DE SOUZA,
matrícula nº 5937, 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 Adherbal Ramos Cabral).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1216, de 18/06/2009

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 1222, de 18/06/2009RESOLVE: 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 AGUIDA APARECIDA REIS, matrícula nº 5660
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba
Cabral).

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 LETICIA GOULART DE SOUZA, matrícula nº
5937 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba
Cabral).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1217, de 18/06/2009

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 1223, de 18/06/2009RESOLVE: 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 HAMILTON JOAO DA SILVA, ma-
trícula nº 5936, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-30,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

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

EXONERAR a servidora MARLETE SCHMITT STAHELIN,
matrícula nº 3616, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-31, 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 1218, de 18/06/2009

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 1224, de 18/06/2009RESOLVE: 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 HAMILTON JOAO DA SILVA, matrícula nº
5936 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário

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,

PORTARIA Nº 1230, de 18/06/2009
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 MARLETE SCHMITT STAHELIN, matrícula nº
3616 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 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba
Cabral).

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 NOMEAR ANTONIO DE OLIVEIRA CARDOSO, matrícula
nº 5637 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal
Ramos Cabral).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1225, de 18/06/2009

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

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

Diretor Geral
*** X X X ***

EXONERAR a servidora ORLACI JANET CADORIN
DARELA, matrícula nº 3014, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-31, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

PORTARIA Nº 1231, de 18/06/2009
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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

EXONERAR o servidor ERALDO PERUCHI, matrícula nº
2290, 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 Adherbal Ramos Cabral).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1226, de 18/06/2009

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 GeralRESOLVE: 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1232, de 18/06/2009
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 ORLACI JANET CADORIN DARELA, matrícula
nº 3014 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 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Deba
Cabral).

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

NOMEAR ERALDO PERUCHI, matrícula nº 2290 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
Adherbal Ramos Cabral).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1227, de 18/06/2009

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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

EXONERAR a servidora ANA MARIA LUMMERTZ
ISOPO, matrícula nº 5665, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1233, de 18/06/2009
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

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1228, de 18/06/2009

EXONERAR a servidora ISOLETE TENFEN, matrícula
nº 5536, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-23, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

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 ***
NOMEAR ANA MARIA LUMMERTZ ISOPO, matrícula nº

5665 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-42, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal
Ramos Cabral).

PORTARIA Nº 1234, de 18/06/2009
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 1229, de 18/06/2009

NOMEAR ISOLETE TENFEN, matrícula nº 5536 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Adherbal Ramos Cabral).

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,

Paulo Ricardo GwoszdzEXONERAR o servidor ANTONIO DE OLIVEIRA
CARDOSO, matrícula nº 5637, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1235, de 18/06/2009
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 ***
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RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

PORTARIA Nº 1241, de 18/06/2009
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 JORGE JOSE CUSTODIO,
matrícula nº 4274, 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 Adherbal Ramos Cabral).

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

EXONERAR o servidor VITOR CARDOSO, matrícula nº
5842, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-63, 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 1236, de 18/06/2009 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 1242, de 18/06/2009RESOLVE: 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 JORGE JOSE CUSTODIO, matrícula nº 4274 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-38, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral). NOMEAR VITOR CARDOSO, matrícula nº 5842 para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-62, 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 1237, de 18/06/2009 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 1243, de 18/06/2009RESOLVE: 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 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,EXONERAR a servidora NELZI MEDEIROS DE AGUIAR,

matrícula nº 6027, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em con-
formidade com a Resolução nº 967, de 11
de dezembro de 2002,Paulo Ricardo Gwoszdz

Diretor Geral DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para reali-
zar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 021/2009.*** X X X ***

PORTARIA Nº 1238, de 18/06/2009
Matr Nome do Servidor FUNÇÃOO 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,

1332 Hélio Estefano Becker Filho Pregoeiro
2543 Juçara Helena Rebelato Pregoeiro substituto
1998 Bernadete Albani LeiriaRESOLVE: 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,

2169 Sinara Lúcia Valar Dal Grande
2170 José das Neves Filho Equipe de apoio
0947 Valter Euclides Damasco
0775 Adriana Lauth GualbertoNOMEAR NELZI MEDEIROS DE AGUIAR, matrícula nº

6027 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-42, 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 1244, de 18/06/2009

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 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1239, de 18/06/2009

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,

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,

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:

EXONERAR a servidora THAUANA DA SILVEIRA
DUTRA, matrícula nº 5516, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal Ramos Cabral).

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo
nº

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

Concedido Total*** X X X ***
Alberto Jose Silveira de Sa 1268 3% 33% 15/06/09 1080/09PORTARIA Nº 1240, de 18/06/2009
Eder de Quadra Salgado 1265 3% 33% 16/06/09 1082/09O 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

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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1245, de 18/06/2009

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,NOMEAR THAUANA DA SILVEIRA DUTRA, matrícula nº

5516 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Adherbal
Ramos Cabral).

RESOLVE: com fundamento no art. 78 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, na
redação dada pela Lei Complementar nº
81, de 10 de março de 1993, c/c a Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991, e a Lei Complementar nº 316, de 28
de dezembro de 2005,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
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CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO aos servidores abaixo dis-
criminados:

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 Período Aquisitivo
Qüinqüênio

Processo
nº

NOMEAR MARIA ELISA CADORE, matrícula nº 2801
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 Edison
Andrino).

2064 Sandra Mara Raimundo Medeiros 03/06/04 02/06/09 1086/09
0441 Sonia Varela 9/06/04 08/06/09 1087/09
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
Paulo Ricardo GwoszdzPORTARIA Nº 1246, de 18/06/2009
Diretor GeralO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1252, de 18/06/2009

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 ROBERTO CARDOSO STRUVE,
matrícula nº 5645, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-68, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Edison Andrino).

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

EXONERAR a servidora MARIA DE FATIMA S. R. DA
SILVA, matrícula nº 2595, 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 Edison Andrino).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
Paulo Ricardo GwoszdzPORTARIA Nº 1247, de 18/06/2009
Diretor GeralO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1253, de 18/06/2009

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 ROBERTO CARDOSO STRUVE, matrícula nº 5645
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-64, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Edison Andrino). NOMEAR MARIA DE FATIMA S. R. DA SILVA, matrícula

nº 2595 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Edison
Andrino).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1248, de 18/06/2009

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 1254, de 18/06/2009RESOLVE: 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 OSNI RIBEIRO DE FRANCA, ma-
trícula nº 3016, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-52,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Edison Andrino).

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

EXONERAR a servidora INDIARA LUERSEN CARVALHO,
matrícula nº 2752, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-62, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Edison Andrino).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1249, de 18/06/2009

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 1255, de 18/06/2009RESOLVE: 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 OSNI RIBEIRO DE FRANCA, matrícula nº 3016
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 junho de 2009 (Deputado Edison Andrino).

NOMEAR INDIARA LUERSEN CARVALHO, matrícula nº
2752 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 Edison
Andrino).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1250, de 18/06/2009

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 1256, de 18/06/2009

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 a servidora MARIA ELISA CADORE, matrí-
cula nº 2801, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-62,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Edison Andrino). RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Paulo Ricardo Gwoszdz
EXONERAR o servidor CARLOS IVAN ZANOTTO

JUNIOR, matrícula nº 5758, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-38, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de junho de 2009 (Deputado Edison Andrino).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1251, de 18/06/2009
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 1257, de 18/06/2009 NOMEAR JOAO OTAVIANO RAMOS, matrícula nº 3295
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-57, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares
Ponticelli).

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 1263, de 18/06/2009

NOMEAR CARLOS IVAN ZANOTTO JUNIOR, matrícula
nº 5758 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-36, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009
(Deputado Edison Andrino).

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,

Paulo Ricardo Gwoszdz EXONERAR o servidor HAMILTON LEONARDO, matrí-
cula nº 3302, 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 Joares Ponticelli).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1258, de 18/06/2009
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 1264, de 18/06/2009
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 a servidora RIZA MARIA DA SILVA,
matrícula nº 4727, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-1, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

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 *** NOMEAR HAMILTON LEONARDO, matrícula nº 3302
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Joares Ponticelli).

PORTARIA Nº 1259, de 18/06/2009
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,

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

EXONERAR o servidor JORGE SERGIO TURATTI,
matrícula nº 3025, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-51, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1265, de 18/06/2009
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 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,*** X X X ***

PORTARIA Nº 1260, de 18/06/2009 EXONERAR a servidora ALINE BUSSOLO, matrícula
nº 3403, 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 Joares Ponticelli).

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 1266, de 18/06/2009

NOMEAR JORGE SERGIO TURATTI, matrícula nº 3025 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 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

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 1261, de 18/06/2009

NOMEAR ALINE BUSSOLO, matrícula nº 3403 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 Joares Ponticelli).

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, Paulo Ricardo Gwoszdz

EXONERAR o servidor JOAO OTAVIANO RAMOS, matrí-
cula nº 3295, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-58,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1267, de 18/06/2009
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 1262, de 18/06/2009

EXONERAR o servidor RANGEL LOCH, matrícula nº
3519, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho
de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

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 ***
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PORTARIA Nº 1268, de 18/06/2009 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 o servidor LAERCIO MENEGAZ,
matrícula nº 4369, 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 Joares Ponticelli).

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

NOMEAR RANGEL LOCH, matrícula nº 3519 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-42, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Joares Ponticelli).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1274, de 18/06/2009
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 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,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1269, de 18/06/2009
NOMEAR LAERCIO MENEGAZ, matrícula nº 4369

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
Joares Ponticelli).

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 RENATO VIANA DA SILVA,
matrícula nº 3630, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1275, de 18/06/2009

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 1270, de 18/06/2009 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 o servidor SILAS ANTONIO VITORIO
PEREIRA, matrícula nº 4581, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-21, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares
Ponticelli).

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

NOMEAR RENATO VIANA DA SILVA, matrícula nº
3630 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-24, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009
(Deputado Joares Ponticelli).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1276, de 18/06/2009
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 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1271, de 18/06/2009
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 SILAS ANTONIO VITORIO PEREIRA,
matrícula nº 4581 para exercer o cargo de provimento em comissão
de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-20, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de
2009 (Deputado Joares Ponticelli).

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

EXONERAR o servidor JULIO CESAR MARTINS,
matrícula nº 3702, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-27, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
Paulo Ricardo Gwoszdz PORTARIA Nº 1277, de 18/06/2009
Diretor Geral O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1272, de 18/06/2009

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 ANDRE BOGER E SILVA,
matrícula nº 5669, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

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 GwoszdzNOMEAR JULIO CESAR MARTINS, matrícula nº 3702 para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-26, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1278, de 18/06/2009
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 ***
PORTARIA Nº 1273, de 18/06/2009 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,
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NOMEAR ANDRE BOGER E SILVA, matrícula nº 5669
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-24, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Joares Ponticelli).

Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares
Ponticelli).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1284, de 18/06/2009Paulo Ricardo Gwoszdz

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1279, de 18/06/2009

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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, NOMEAR CHARLES EVERSON NICOLEIT, matrícula

nº 5973 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 junho de 2009
(Deputado Joares Ponticelli).

EXONERAR a servidora SUELEN FOSSA SILVY, matrí-
cula nº 5703, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-32, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares Ponticelli).

Paulo Ricardo GwoszdzPaulo Ricardo Gwoszdz
Diretor GeralDiretor Geral

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 1285, de 18/06/2009PORTARIA Nº 1280, de 18/06/2009
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 NILTON DE MELO
FERNANDES, matrícula nº 5989, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Joares Ponticelli).

NOMEAR SUELEN FOSSA SILVY, matrícula nº 5703
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-31, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado
Joares Ponticelli).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

Paulo Ricardo Gwoszdz *** X X X ***
Diretor Geral PORTARIA Nº 1286, de 18/06/2009

*** 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 1281, de 18/06/2009
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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora FERNANDA DE SOUZA
CARDOSO, matrícula nº 5887, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-20, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares
Ponticelli).

NOMEAR NILTON DE MELO FERNANDES, matrícula nº
5989 para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de junho de 2009 (Deputado Joares
Ponticelli).
Paulo Ricardo GwoszdzPaulo Ricardo Gwoszdz Diretor Geral

Diretor Geral *** X X X ***
*** X X X *** PORTARIA Nº 1287, de 18/06/2009

PORTARIA Nº 1282, de 18/06/2009 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 EVANDRO MOTA, matrícula nº
5990, 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 Joares Ponticelli).NOMEAR FERNANDA DE SOUZA CARDOSO,

matrícula nº 5887 para exercer o cargo de provimento em comissão
de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-25, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de junho de
2009 (Deputado Joares Ponticelli).

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1288, de 18/06/2009

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: 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 1283, de 18/06/2009
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 EVANDRO MOTA, matrícula nº 5990 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 Joares Ponticelli).

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

EXONERAR o servidor CHARLES EVERSON
NICOLEIT, matrícula nº 5973, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-69, do Quadro do Pessoal da Assembléia

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
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