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P L E N Á R I O

ATA DA 086ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2009
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO
Às 14h, achavam-se presentes os

seguintes srs. deputados: Ada De Luca -
Adherbal Deba Cabral - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar Souza
Júnior - Darci de Matos - Elizeu Mattos - Gelson
Merísio - Genésio Goulart - Ismael dos Santos -
Jailson Lima - Jean Kuhlmann - Joares Ponticelli
- José Natal - Lício Mauro da Silveira - Marcos
Vieira - Moacir Sopelsa - Professor Grando -
Professora Odete de Jesus - Renato Hinnig -
Sargento Amauri Soares - Serafim Venzon -
Silvio Dreveck - Valmir Comin.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI - Expressa
satisfação pela união das forças empresa-
riais do sul do estado; aborda o crescimento
da violência nos pequenos municípios
catarinenses.

DEPUTADO SILVIO DREVECK - Pede solução
para a má conservação da SC-280, trecho
Canoinhas/Porto União; enfatiza os
problemas relativos ao aeroporto da capital.
DEPUTADO PROFESSOR GRANDO (aparte) -
Sugere que o problema do Aeroporto Hercílio
Luz seja político-partidário.

DEPUTADA ADA DE LUCA (aparte) -
Ressalta a importância da união dos políti-
cos sulistas em prol do bem da região. DEPUTADO RENATO HINNIG - Refere-se ao

convênio entre a secretaria de Justiça e
Cidadania e a Associação Horizonte, que
executa parte do projeto ProJovem Urbano,
dando oportunidade de estudo aos deten-
tos; comenta as convenções municipais
para a escolha dos novos diretórios do
PMDB.

DEPUTADO ADHERBAL DEBA CABRAL (pela
ordem) - Registra a presença
depersonalidades do município de Penha.
DEPUTADO PROFESSOR GRANDO - Reporta-
se a indicação e a requerimento de sua
autoria, referentes à programa social a ser
implementado pela Celesc e à utilização
pela administração da capital de três
terminais urbanos desativados.

SUMÁRIO
Breves Comunicações

DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA -
Pronuncia-se sobre o Dia da Secretária e o
Dia do Idoso.

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (aparte) -
Elogia o trabalho do deputado Renato Hinnig
na secretaria-geral do PMDB.DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS (aparte) -

Incorpora-se à homenagem às secretárias.
DEPUTADA ADA DE LUCA (aparte) - Critica a
ociosidade de alguns terminais urbanos da
capital.

DEPUTADO CARLOS CHIODINI - Reporta-se
à inauguração da ampliação do Terminal
Santa Catarina, no porto de São Francisco
do Sul.

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES -
Comenta a falta de segurança nas cidades
catarinenses; elogia a posição do governo
Lula diante da crise em Honduras.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA - Discorre
sobre o Dia Nacional do Doador e o cente-
nário do Hospital Santa Isabel, de
Blumenau.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem)
- Anuncia a presença dos vereadores Mário
Henrique de Souza, Alemão Contezini e Alex
Loser, de Rio do Campo, e de dirigentes da
Comunidade Betânia, de São João Batista.

DEPUTADO JAILSON LIMA (aparte) -
Manifesta solidariedade à posição do pre-
sidente Lula no tratamento da crise de
Honduras.

DEPUTADO ELIZEU MATTOS (pela ordem) -
Registra a presença dos prefeitos de Correia
Pinto e de Capão Alto.
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DEPUTADO DARCI DE MATOS - Refere-se ao
andamento das tratativas para duplicação
da BR-280;

Hoje a prioridade são vocês,
sempre competentes, secretárias. Muito
obrigado por sua fidelidade, eficiência e
discrição!

fazer visitas periódicas ao médico, porque a
pessoa, quando chega à terceira idade, não
quer mais fazer visitas ao médico, e assim
comete um erro capital.DEPUTADO SERAFIM VENZON (aparte) -

Corrobora da satisfação do deputado Darci de
Matos em relação à duplicação da BR-280.

Parabéns a todas as secretárias
da Assembleia Legislativa, parabéns a todas
as secretárias de Santa Catarina e do Brasil
pelo seu dia!”

A maior dica que posso dar a
vocês é que vivam! Que caminhem! Mas não
o caminhar só com os pés, o caminhar com
o pensamento, o caminhar com a coragem,
o caminhar com a mesma vontade de cresci-
mento. É indispensável sentir-se importante
e valorizado, e não somente o idoso, mas
todos nós devemos seguir nessa trilha.

DEPUTADO CARLOS CHIODINI (aparte) -
Registra o trabalho do deputado Darci de
Matos para viabilizar a duplicação da BR-
280.

O Sr. Deputado Ismael dos Santos
- V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO LÍCIO MAURO DA
SILVEIRA - Pois não!

DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem)
- Pede que o PSDB ocupe o restante do
tempo do horário dos Partidos Políticos;
anuncia a presença de FHC em Criciúma,
onde proferirá palestra.

O Sr. Deputado Ismael dos Santos
- Permita-me, deputado, associar-me às
suas congratulações.

Aproveite, idoso, para viver aquele
hábito de colecionar coisas interessantes,
de lembrar de todas as experiências vividas
e poder contar para os seus familiares. Ria
com seus amigos, filhos e netos sobre as
suas aventuras. Com certeza, eles, principal-
mente os mais novos, estarão
completamente envolvidos e atentos a cada
história compartilhada por você.

Um sábio dizia o seguinte: “Há
pessoas de quem se fala muito e, no
entanto, valem pouco. Há outras de quem
se fala pouco e, no entanto, valem muito!”
Eu acredito que as secretárias que dão
assessoria não só na iniciativa privada, mas
também aqui no poder público, no
Parlamento catarinense, merecem os nos-
sos aplausos e, de fato, valem muito, são
imprescindíveis ao sucesso da nossa
caminhada.

Ordem do Dia
DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS
(pela ordem) - Encaminha a votação do PL
0025/2008, de autoria do deputado Antônio
Aguiar, que proíbe o consumo de cigarro e
outros produtos fumígeros em restaurantes
e lanchonetes de SC. Lembre-se de que você é uma

fonte de riqueza e amanhã, dia 1º de outu-
bro, é mais um dia, só seu, a ser cele-
brado!”

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Havendo quórum regimen-
tal e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão. Parabéns, amigos da terceira

idade! Lutem sempre para que consigam
atingir o ideal e para que os seus sonhos
efetivos tornem-se realidade. Parabéns a
muitos idosos que estão aqui e parabéns a
essa população rica à qual nós nos referi-
mos!

Parabéns pelo seu pronuncia-
mento!

Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura das atas das sessões
anteriores. O SR. DEPUTADO LÍCIO MAURO DA

SILVEIRA - Incorporo o seu aparte ao meu
pronunciamento!

(São lidas e aprovadas as atas.)
Solicito à assessoria que distribua

o expediente aos srs. deputados. Quero parabenizar, mais uma vez,
todas essas profissionais que nos dão apoio
na hora certa para que possamos executar
as nossas atividades.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)Passaremos às Breves
Comunicações. O SR. PRESIDENTE (Deputado

Moacir Sopelsa) - Muito obrigado, deputado
Lício Mauro da Silveira. É uma alegria poder
ficar velho. É sinal que estamos vivendo!

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Lício Mauro da Silveira,
por até dez minutos.

Amanhã, deputado Moacir
Sopelsa, é o Dia do Idoso.

(Passa a ler.) Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Sargento Amauri Soares,
por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO LÍCIO MAURO DA
SILVEIRA - Sr. presidente, sras. deputadas e
srs. deputados, é uma satisfação estar aqui
novamente.

“Hoje, no Brasil, os idosos ultra-
passam o número de 15 milhões, corres-
pondendo a 8,6% da população total. Eles
são responsáveis pela manutenção de 25%
dos lares nacionais, ou seja, por 47 milhões
de domicílios.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, srs.
deputados, público que nos acompanha
através da TVAL e da Rádio Alesc Digital e
que também está aqui presente na tarde de
hoje, tenho três assuntos para falar, todos
importantes, e preciso, portanto, ser breve.

Hoje comemoramos o Dia da
Secretária e amanhã comemoraremos o Dia
Internacional do Idoso. Nós vamos começar
falando sobre a secretária. Eu estou tão
habituado a pedir as coisas para ela, que
cheguei ao cúmulo, hoje, de pedir-lhe para
redigir um texto para eu ler no plenário.
Mas, no decorrer da manhã, percebi que a
pessoa mais indicada para fazer este
pronunciamento escrito seria eu mesmo.

Existem pessoas que passam a
vida em função de um objetivo determinado
e, quando alcançado, passam a acreditar
que não são mais produtivas e perdem a
alegria de viver. Mas a aposentadoria não é
o fim da linha, é um novo começo. Muitas
pessoas quando chegam à terceira idade
sentem-se perdidas e até inúteis, porque
acreditam que já cumpriram as suas
obrigações e não há mais nada a fazer.

Um amigo particular, conhecido
desde o começo da década de 90, um
jornalista competentíssimo, esclarecido,
Carlos Damião - estudamos juntos na
Universidade Federal de Santa Catarina, no
início da década passada -, escreveu, hoje,
no seu blog a seguinte matéria:

(Passa a ler.)
“Aproximadamente 250 dias por

ano as nossas secretárias nos lembram de
nossas obrigações. Hoje, apesar do pedido,
não esqueceria jamais de sua dedicação,
eficiência e empenho.

Mas, vejam bem, não é assim que
penso porque, no meu modo de entender,
chegou finalmente a hora de aproveitar,
abusar dos frutos plantados durante a
jornada e que hoje servem para proporcionar
bem-estar, alegria e satisfação. E se
porventura não se sentir completo, ainda há
tempo de realizar sonhos, traçar objetivos,
alcançar metas, porque viver implica num
intenso processo de ensino e de
aprendizagem eternos. E o idoso nada mais
é do que uma pessoa que tem muito ainda
a contribuir.

(Passa a ler.)
“Uma coisa que me intriga: por

que a segurança pública, pelo menos
quanto à Polícia Militar, caiu tanto em
Florianópolis? Por que assaltantes estão
tomando conta das avenidas Madre
Benvenutta (Santa Mônica) e
Desembargador Pedro Silva (Praia do Meio),
segundo informam nossos jornais?

Elas representam o ponto de
partida e o ponto final. São autênticas,
indispensáveis, peças que não podem faltar
nesse quebra-cabeça vivido diariamente.
Sempre com muito trabalho a fazer, sem
elas nada caminha: chefes ficam sem rumo,
viagens não ocorrem conforme o previsto,
clientes atropelam-se e ninguém mais se
entende. Sem elas estaríamos de mãos e
pés atados.

Não há viaturas nem homens
disponíveis? Onde estão as viaturas com-
pradas pelo secretário Ronaldo Benedet?
Onde estão os praças admitidos nos últimos
anos? Montando guarda no gabinete do
governador, na escada da Biblioteca Pública
ou na loja de artesanato da Alfândega? Nem
da Penitenciária eles cuidam mais! As
guaritas que eram ocupadas por PMs
estavam vazias durante a madrugada,
quando fugiram presos novamente. Os
presos, conforme divulgado oficialmente,
serraram as grades com giletes! Acreditem,
leitores! Giletes!

Lembre-se sempre que o impor-
tante é fazer, dar-se o direito de fazer o que
gosta, ocupar mente e corpo com atividades
que lhe dão prazer.

Elas representam a certeza de que
tudo corre como o planejado. São um pouco
mães, amigas, conselheiras e esbanjam
eficiência profissional. Saber o que é
prioridade no dia, ter bom atendimento e
boa relação com as pessoas, tudo isso são
características que só elas têm, e por ter
tanto para dar, é que esse lugar foi feito
para elas.

Como conselho - e quem sou eu
para dar conselho -, as recomendações a
um idoso são quase as mesmas que os
jovens recebem: alimentar-se bem, evitar
situações de estresse, fazer atividade física,
ter amigos, manter uma vida social ativa,

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



4 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 6.093 02/10/2009

Estou farto, fartíssimo, de ler
tantas notícias ruins sobre a falta de segu-
rança na capital e perceber que a PM
realmente desapareceu das nossas ruas.
Por quê? É uma estratégia eleitoral? Ou as
viaturas voltarão durante a campanha do
ano que vem?”

uma discussão visando mudar, no futuro, a
Constituição do país, o que nem chegou a
ser discutido.

para admitir que num mundo democrático
apareça um ditador de plantão, de última
hora, querendo implantar um regime de ex-
ceção em Honduras.Os golpistas de Honduras desa-

fiam o mundo democrático, fecham empre-
sas de comunicação, afastam o presidente,
decretam estado de sítio, ameaçam o Brasil
e as instituições, determinam toque de
recolher, botam o exército fortemente
armado na rua para amedrontar seu povo e
ainda ganham apoio de brasileiros que se
dizem democratas.

Parabéns pela posição de v.exa.
porque também acho que o Brasil está
dando uma demonstração de supremacia
com a conduta do governo neste momento.Há várias perguntas aqui do amigo,

jornalista Carlos Damião, que eu queria
responder e mais uma vez advertir, como fez
o deputado Reno Caramori, na tarde de
ontem, que quando se traz uma notícia
como essa não é para falar mal da
instituição e dos trabalhadores que lá estão.
É para registrar uma realidade que a
sociedade inteira constata.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Muito obrigado, deputado
Jailson Lima. Nós até criticamos o governo
Lula por algumas coisas, mas neste caso
ele está coberto de razão, quer dizer, não
está negociando com golpistas.

São os adversários do presidente
Lula misturando Jesus com Genésio.

Não precisa ter diploma de jorna-
lista para saber que a solução é simples ou
pacífica: deixem o presidente Manoel Zelaya
terminar seu mandato, que vai até janeiro de
2010, e depois, em nova eleição, aí sim o
povo vai dizer o que quer, escolhendo o seu
presidente nas urnas. O resto é golpe. E
quem o apoia são as viúvas da ditadura.”
[sic]

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Jornalista Carlos Damião e demais
pessoas que nos acompanham, a segurança
também está ruim porque a prioridade
desde o mês de janeiro é punir os policiais
militares e bombeiros militares que
reivindicaram - depois de pedir de tantas
outras formas - daquela forma no mês de
dezembro de 2008. Nós temos centenas de
praças sendo processados administrativa e
judicialmente, dezenas estão na fila de
exclusão. É óbvio que para fazer todos
esses processos e inquéritos, há outras
centenas cuidando especialmente disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Moacir Sopelsa) - Obrigado, deputado
Sargento Amauri Soares.

Esta Presidência registra a pre-
sença das seguintes personalidades do
município de Penha: Guilherme Antônio
Nalin, vereador Sérgio de Mello, Mirtes
Therezinha Moreira, Osmarina Pereira
Santana e Anderson Santana, que estão
visitando o gabinete do deputado Adherbal
Deba Cabral.

Não foi o deputado Sargento
Amauri Soares que disse, foi Cacau
Menezes que escreveu no Diário
Catarinense de hoje. Aliás, parece que esse
moço andou estudando a matéria a fundo,
até porque tudo que ele disse aqui é
absolutamente verdade. Manoel Zelaya
termina seu mandato em janeiro do ano que
vem e a reforma da Constituição que estava
propondo seria a partir do ano que vem.

Sejam muito bem-vindos à nossa
Casa.

Então, os policiais estão sendo
afastados das ruas, inclusive, porque uns
estão para ser punidos e outros porque
estão atrás de quem punir. Essa é a reali-
dade, infelizmente.

O próximo orador inscrito é o sr.
deputado Joares Ponticelli, a quem conce-
demos a palavra por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sr. presidente, sra. deputada
Ada De Luca, catarinenses que nos acom-
panham através da TVAL e da Rádio Alesc
Digital, catarinenses que prestigiam a
sessão do dia de hoje, não vou falar sobre
esse episódio do Zelaya, porque no
programa Casseta e Planeta ontem já
disseram o suficiente. Vou-me ocupar das
coisas paroquiais, das nossas coisas que
são muito mais importantes, em minha
opinião, do que aquela. Temos muitas
coisas aqui em Santa Catarina que
precisamos debater.

Portanto, esse discurso de que
queria perpetuar-se no poder não é verdade.
Essa é a razão que estão encontrando. E
nós não podemos, neste Parlamento, em
qualquer Parlamento brasileiro ou em qual-
quer parte da sociedade democrática brasi-
leira, ficar criticando o governo Lula por
qualquer razão das nossas disputas internas
e acabar reproduzindo o discurso dos
golpistas de Honduras.

Esse é um elemento importante
que faz com que faltem policiais nas ruas de
Santa Catarina, mas não é o único. A falta
de efetivo é séria, é severa, mas o pouco
que existe está sendo usado para perseguir
os outros que deveriam estar trabalhando,
mas que por conta de decisão do próprio
comandante-geral estão proibidos de realizar
escalas como aqueles 40 e tantos
companheiros que estão no Conselho de
Disciplina. Mas existem outras tantas
respostas que nós iremos trazendo a esta
tribuna, conforme o passar do tempo.

Nós precisamos, como sociedade
democrática, ter essa posição. E Cacau
Menezes nos serve de guia neste momento
com esta posição que coloca aqui no Diário
Catarinense de hoje.

Quero começar falando de uma
coisa boa, deputado Genésio Goulart e
deputada Ada De Luca, que foi a decisão
madura, responsável, coerente, comprometi-
da, adotada pelos empresários do sul cata-
rinense, muito especialmente pelos diri-
gentes empresariais da região de Criciúma,
da nossa Acic, Associação Comercial e
Industrial de Criciúma, que, na reunião rea-
lizada nesta semana, conseguiram por um
fim na velha e burra briga bairrista de
Tubarão disputando com Criciúma, com
Araranguá, e o sul do estado perdendo
nesse tempo todo.

O segundo assunto que queria
tratar aqui, que foi debatido na semana
passada e nós não tivemos condições de
fazê-lo, inclusive foi tema de pronuncia-
mento de vários deputados, é a situação de
Honduras. E quero mais uma vez, diferente
do que outros já fizeram, parabenizar a
posição do presidente da República,
deputada Ana Paula Lima, parabenizar o
ministro Celso Amorim, com relação a esse
assunto.

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

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - Pois não!

O Sr. Deputado Jailson Lima -
Deputado Sargento Amauri Soares, é im-
portante ressaltar o papel democrático do
governo Lula, mostrando ao mundo qual é a
posição do governo brasileiro diante do
cenário econômico e político de Honduras.

O governo brasileiro eleito demo-
craticamente pelo povo sabe o valor da
democracia e sabe que não podemos titu-
bear, vacilar com relação a governos gol-
pistas. E eu quero ler, para não dizerem que
é o Soares que está falando, um trecho,
uma nota, a principal da coluna do Cacau
Menezes, do Diário Catarinense de hoje. E
está de parabéns, porque disse tudo aquilo
que deveria ser dito.

Ontem, pudemos presenciar o
senador Álvaro Dias, do PSDB, questionando
o ministro Celso Amorim acerca das razões
de o governo brasileiro ter permitido que
Manuel Zelaya permanecesse na embaixada
brasileira em Honduras; questionava o
senador o papel democrático que o Brasil
está tendo neste momento de conciliação.
Questionam o fato de Zelaya propor uma
mudança constitucional, mas foi o que fez,
no Brasil, o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso. E não consideraram golpe! Por que
em Honduras seria, se na Colômbia e em
tantos outros países não foi?

Nós sempre defendemos aqui a
união do sul do estado e ao longo desses
11 anos de mandato em várias oportuni-
dades pude manifestar o meu desconforto
por ver a falta de união, pois em vários
episódios, em vários momentos importantes
para o sul do estado, quando não con-
seguíamos juntar as forças das três micror-
regiões para pensar o sul grande, pensar o
sul unido e acabar com um bairrismo
minúsculo, pequeno, perdemos investimen-
tos, e o sul, infelizmente, perdeu, pelo me-
nos, uma década no trem da história do
desenvolvimento.

(Passa a ler.)
“Golpistas
Nota 10 para o presidente Lula

pela forma firme como está administrando a
crise em Honduras e o seu tratamento de
desprezo aos golpistas, que afastaram, ex-
pulsaram e agora querem prender, arbitra-
riamente, um presidente eleito legitima-
mente pelo seu povo porque resolveu abrir

O importante é que o Brasil está
tendo uma postura madura neste aspecto,
está sendo interlocutor político do ponto de
vista mundial. E aí nós temos que parabe-
nizar o governo do presidente Lula. Não dá

É muito bom saber que depois
dessa reunião, hoje, concretamente, essas
lideranças já estão todas irmanadas e
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fazendo uma visita, uma inspeção nas obras
do nosso aeroporto regional. Agora acabou
definitivamente aquela coisa pequena,
aquela divisão que não juntava as nossas
forças, agora houve um comprometimento.

altas taxas de homicídios, de assaltos e de
furtos eram nos grandes centros; agora,
graças à gestão desastrosa do secretário
candidato Ronaldo Benedet, que está
partidarizando a Segurança Pública de Santa
Catarina, aparelhando-a politicamente em favor
do projeto político dos seus superiores, a
segurança está nesse caos instalado pelo
estado inteiro e agora já as pequenas cidades
sentindo essa verdadeira descentralização da
violência.

O Sr. Deputado Adherbal Deba
Cabral - Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jailson Lima) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Adherbal Deba Cabral.

O SR. DEPUTADO ADHERBAL DEBA
CABRAL - Sr. presidente, gostaria de agradecer
mais uma vez a presença, aqui no plenário
desta Casa, do companheiro e vereador Sérgio
Mello, do nosso município de Penha, onde está
situado o grande parque temático Beto
Carrero; dos diretores da Rádio Pérola FM,
rádio comunitária de Penha, o Anderson
Santana, a Osmarina Pereira Santana, a Mirtes
Terezinha Moreira e também acompanhando a
comitiva está Guilherme Antônio Nalin. Sejam
bem-vindos à Assembléia Legislativa.

O jornalista Adelor Lessa conse-
guiu, na sua coluna de ontem, e de hoje,
novamente, escrever sobre isso muito bem.
Agora, efetivamente, parece que as forças
políticas do sul do estado conseguiram
encontrar um entendimento e o em-
presariado, os líderes empresariais estão-
nos dando um exemplo. Nós, parlamentares
do sul, agora temos que seguir esse
exemplo e trabalhar cada vez mais unidos,
cada vez mais irmanados na defesa das
coisas do sul do estado porque precisamos
recuperar o tempo perdido da nossa região.

Há três semanas, deputado Genésio
Goulart, v.exa. acompanhou que na pequena e
pacata cidade de Treze de Maio houve três
assaltos em cinco dias, com pessoas
baleadas, pessoas amarradas, furto de
veículos, de bens, etc. Na semana passada,
deputado Lício Mauro da Silveira, na pequena
cidade de Sangão, somente em um dia
aconteceram dois assaltos e um empresário,
deputado Genésio Goulart, ainda se encontra
na UTI de tanto que foi espancado, sendo
vítimas também a sua esposa e seus
funcionários. Além disso, roubaram carro,
dinheiro e vários bens. Sangão, deputado
Ismael dos Santos, uma pequenina cidade que
tinha um, dois registros por ano, talvez, e
agora em apenas um dia tivemos o registro de
dois casos. Sabe quantos policiais há naquele
município, deputado Ismael dos Santos? Um
policial! Somente um policial! E o secretário diz
que não pode enviar mais, deputado Genésio
Goulart. Mas quando tiraram os 28 PMs - e
v.exa. reagiu - o secretário disse que este ano
eles voltariam para a nossa região e não
voltaram!

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jailson Lima) - Sejam todos bem-vindos.Quero, portanto, cumprimentar, em
nome dos dirigentes da Acic, todas as
lideranças empresariais de Criciúma, de
Araranguá, e em nome do nosso compa-
nheiro Eduardo Nunes, seu sobrinho, depu-
tado Genésio Goulart, que é o nosso presi-
dente da Acit, cumprimentar também todas
as lideranças da nossa Associação
Comercial e Industrial de Tubarão. E cer-
tamente na reunião, em Garopaba, na sexta-
feira, teremos oportunidade de fazer
pessoalmente esse registro, esse reconheci-
mento, mas não poderia perder a
oportunidade de fazê-lo aqui também.

Registro ainda a presença do
secretário de Agricultura da cidade de Bom
Retiro, Ronaldo Vicente.

O próximo orador inscrito é o
deputado Professor Grando, a quem concedo a
palavra por até dez minutos.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sr. presidente, deputado Jailson
Lima, srs. deputados, sras. deputadas, trago
hoje duas proposições. A primeira é uma
indicação a ser enviada ao presidente da
Celesc solicitando a implantação de um
programa de desenvolvimento social, visando à
troca de lixo reciclável por energia elétrica à
população de baixa renda comprovada.

A Sra. Deputada Ada De Luca -
V.Exa. me concede um aparte?

Nós sabemos que nas residências
mais humildes há crianças e idosos e que
muitas vezes a energia elétrica é cortada
porque o chefe de família está desempregado,
está passando por uma crise econômica, não
encontra novo emprego e, consequentemente,
acaba prejudicando todos os familiares.

É por isso que a violência agora está
chegando às pequenas cidades, como Treze de
Maio, Sangão e Jaguaruna. É às pequenas
cidades do interior, srs. deputados, que a
violência está chegando! Aquelas famílias do
interior que estavam acostumadas a dormir
com a janela aberta, com a porta encostada,
porque não havia problema nenhum, estão
começando a se trancafiar nas suas próprias
casas, porque o estado não cuida mais da
segurança das pessoas. Enquanto isso - e eu
vou voltar a esse assunto na Ordem do Dia -,
os aprovados em concurso da Polícia Civil
receberam e-mails dizendo que seriam
nomeados; largaram o emprego, alugaram
pensão, pousada aqui em Florianópolis para vir
fazer a academia, e depois desse e-mail, que
receberam no final de julho, até agora nada,
nenhuma notícia. E nós, com essa defasagem
toda de pessoal.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Pois não!

A Sra. Deputada Ada De Luca -
Parabéns, deputado Joares Ponticelli, pelo
seu pronunciamento e pela lembrança de
trazer este assunto à tribuna desta Casa. Então, deve existir uma forma de

equacionar esse problema e é o que estamos
propondo. A pessoa que estiver nessa situação
poderá, enquanto estiver desempregada,
enquanto estiver precisando, procurar auferir
recursos trabalhando com lixo reciclável - que
não é lixo, é reaproveitado pela sociedade e
ajuda a preservar o meio ambiente - e a
Celesc, pela capilaridade que tem em todos os
bairros, em todos os municípios de Santa
Catarina, poderá receber esse lixo, pagando-o
através do fornecimento de energia elétrica.
Com isso a Celesc estará exercendo uma
função social para que realmente os
catarinenses se sintam orgulhosos de sua
empresa estatal.

Desde o começo do ano a Acic
vem fazendo entrevistas com personalidade,
e há uns 20 dias fez uma série de
entrevistas com os parlamentares do sul, e
numa dessas compareci. É como se fosse
uma sabatina, entende? E foi o que eu
também expliquei para eles e dei o exemplo
de Navegantes, pois enquanto eles
estiveram brigando, brigando, brigando, cer-
tamente por vaidades pessoais, diga-se de
passagem, quem foi prejudicado fomos nós,
do sul.

E o secretário onde está? O
secretário continua pelo estado afora fazendo
campanha para deputado federal, trocando
viatura por voto e por cabo eleitoral e a
insegurança chegando cada vez mais às
pequenas comunidades. É a descentralização
da violência! É a descentralização da violência
que chega já na pequena cidade, e o governo
não reage! Enquanto isso um delegado de
polícia no nosso estado está ganhando menos
que dez salários mínimos! É o pior salário do
Brasil! Imaginem, se o delegado está assim,
como está a situação?!

Então, parabéns pelo seu pro-
nunciamento, que é muito oportuno, pois
agora nós temos que marchar unidos, caso
contrário o nosso sul ficará abandonado.
Nós temos que estar literalmente cada vez
mais unidos em tudo aquilo que for para o
bem do sul catarinense.

O que a Celesc ganha com isso? A
Celesc, por sua vez, poderá até gerar mais
empregos e ganhará dinheiro com isso, porque
o lixo reciclável será vendido. Poderá, assim,
ganhar com o lixo e ter a conta da luz paga, ou
seja, não causará problemas sociais, ganhará
recursos para fazer com que seja preservado o
meio ambiente e a economia solidária.

Parabéns, deputado Joares
Ponticelli!

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI -
Agradeço o aparte de v.exa., nobre deputada, e
incorporo-o ao meu pronunciamento.

Portanto, essa nossa indicação está
sendo encaminhada ao presidente da Celesc
pela segunda vez.

Srs. deputados, preciso usar este
espaço para voltar a falar no tema que prometi
que vou falar semanalmente, porque é o que mais
preocupa a família catarinense no presente
momento, que é o crescimento assustador da
violência agora já nos pequenos municípios,
deputado Ismael dos Santos.

O salário inicial de um delegado no
distrito federal, segundo informação do edital
de um concurso cuja inscrição está aberta, é
de R$ 13.368,00. Já em nosso estado, é de
R$ 4.442,00. Um delegado com 15 anos de
carreira recebe o pior salário do Brasil,
deputada Ada De Luca!

(Passa a ler.)
“A Celesc, empresa catarinense

fornecedora de energia elétrica, pode e deve
prever a implementação de programas visando
contribuir com as mudanças sociais e
ambientais.”

E não estou trazendo nenhuma
novidade! O estado do Ceará, através de sua
empresa de energia elétrica, faz esse trabalho,
é só entrar no site e ver como é realizado lá e
trazer para cá.

Eu tenho dito que o deputado
Ronaldo Benedet, secretário de estado da
Segurança Pública, está conseguindo
descentralizar a violência. Esta é a grande
bandeira do secretário Ronaldo Benedet: ele
falou tanto em descentralização que
descentralizou a violência, porque antes as

Mas vou voltar a este assunto em
outra oportunidade, porque há muito para
falar. Vou trazer, inclusive, a ata da reunião
com o governador candidato em 2006 sobre
esse assunto. (Continua lendo.)

Muito obrigado! “A prática de coleta seletiva de lixo,
associada ao benefício do desconto em conta(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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de energia elétrica é um direito do cliente da
companhia que já está implantado em outros
estados da federação e que visa garantir
efetiva melhoria na qualidade de vida,
incentivar as atividades produtivas e promover
mudanças culturais através da prática da
reciclagem sustentável.

Portanto, Santa Catarina e os srs.
deputados sabiam desses investimentos que
foram feitos em governo passado e o atual
governo, sabemos, já se sensibilizou. Nós já
fizemos indicações neste sentido para que
fossem encontradas soluções. Falou-se que
esses terminais seriam utilizados, mas já se
passaram seis anos e nada aconteceu. Alguns
dizem, inclusive, que serão usados no futuro
pelo sistema integrado, mas virá o metrô de
superfície e outras formas de transporte, como
o transporte marítimo. Esses prédios, isso é
importante saber, estão há seis anos sem ser
utilizados. E quem é responsável por isso?

Entendo que todo cidadão cata-
rinense deve estar consciente da necessidade
urgente de aumentarmos o número de
transplantes em nosso estado. É chegada a
hora de cada um de nós, parlamentares ou
não, refletirmos sobre a possibilidade de
sermos doadores de órgãos.

Em muitas comunidades de baixa
renda, o lixo reciclável é exposto inadequada-
mente ao meio ambiente. A população de
baixa renda comprovada poderia receber, por
parte da Celesc, incentivos ao pagamento do
consumo de energia elétrica, utilizando lixo
reciclável e resíduos sólidos com preço de
mercado, até porque existe tecnologia
operacional no mercado brasileiro visando à
implantação de programa dessa natureza.”

Atualmente a fila de espera por um
órgão em Santa Catarina tem em torno de
1.300 pessoas na expectativa, dia após dia,
de receber um órgão ou tecido. Essa situação
requer que façamos uma reflexão sobre a
necessidade de serem implementadas
políticas públicas ativas para conscientizar a
população catarinense sobre o ato de ajudar o
próximo nessa causa, que é justa e digna.

A Sra. Deputada Ada De Luca -
V.Exa. nos concede um aparte?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Ouço a nobre deputada.

O governo federal publicou, na última
sexta-feira, os resultados que o ministério da
Saúde obteve durante o primeiro semestre de
2009, em que houve um acréscimo na ordem
de 24,3% no número de transplantes com
doador falecido, em comparação com o mesmo
período do ano de 2008. Até junho de 2009
foram feitos 2.099 transplantes de órgãos em
nosso país. São 2.099 vidas que foram salvas!

Então nós estamos apresentando
essa indicação, para que seja encaminhada ao
presidente da Celesc, para que, através das
mais variadas diretorias ou programas que
possuem, comecem introduzindo esse
programa na capital de todos os catarinenses
e na região da Grande Florianópolis.

A Sra. Deputada Ada De Luca - Muito
obrigada, deputado Professor Grando, v.exa.,
como sempre, é um bom observador. E não há
dúvida de que essas obras paradas não são
uma vergonha, são um crime. Vergonha? Não!
Crime, desperdício, desvalorização, pouco caso
com o contribuinte!É nesse sentido que fazemos esse

apelo e esse é o nosso papel como deputado
desta região, que luta para que a população de
baixa renda tenha dias melhores. Depois,
gradativamente, o programa seria levado aos
demais municípios. Pode até mesmo começar
por outros municípios, mas o importante é que
a Celesc tenha um programa social e ao
mesmo tempo contribua para a preservação da
natureza, uma vez que ela é a grande benefi-
ciada pelo meio ambiente através das represas
que produzem energia elétrica.

É preciso criatividade para fazer com
que sejam aproveitadas em benefício do nosso
povo!

Srs. deputados, esses dados só
foram possíveis pelo aumento do investimento
por parte do ministério da Saúde nessa área,
eis que praticamente dobraram os repasses de
verbas para esse fim. De 2004 a 2008, o
repasse passou de R$ 400 milhões para R$
800 milhões, o que possibilitou um melhor
prognóstico para os pacientes que esperam
por um órgão ou tecido, com a possibilidade
de salvar uma vida.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Não é nenhuma crítica à atual
administração e nem me preocupo com as
administrações passadas, mas é preciso que
encontremos soluções, utilidade para esses
equipamentos que são públicos que estão
localizados nos bairros.

Muito obrigado! No domingo passado, dia 27, foi
lançada pelo ministério da Saúde a Campanha
Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, que
deixa claro que não é preciso deixar nada
escrito, mas simplesmente comunicar à sua
família, assim como eu também já comuniquei
à minha, sobre a intenção de doar os órgãos
para serem transplantados.

A segunda proposição é um
requerimento que se refere a uma realidade da
nossa capital. É um requerimento bastante
sincero, mas como ex-prefeito não poderia
deixar de o apresentar.

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

Jailson Lima) - Muito obrigado, deputado
Professor Grando.

Esta Presidência, atendendo a
requerimento da deputada Ana Paula Lima e
com a concordância de todos os líderes
partidários, suspende a presente sessão pelo
tempo de dez minutos para realização de um
ato de referência ao Dia Nacional do Doador
de Órgãos, celebrado no dia 27 de setembro,
quando o presidente do Grupo Hércules, sr.
Fernando César Pereira dos Santos, fará uso
da tribuna.

(Passa a ler.)
“Considerando que o Poder Executivo

Municipal é o grande responsável pelos cuidados
e atenção com a cidade de Florianópolis e detém
o poder de execução, deve prever a
implementação de programas visando contribuir
para as mudanças sociais. A reestruturação dos
terminais urbanos desativados de Florianópolis,
que não chegaram nem a ser ativados, como dos
bairros de Saco dos Limões, Capoeiras e Jardim
Atlântico, objetivando à construção de uma obra
social em benefício da comunidade, garantindo
efetiva melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais, incentivando as atividades
produtivas e promovendo mudanças
culturais.”[sic]

A campanha deste ano realizada
pelo ministério da Saúde tem o seguinte
slogan: A vida é feita de conversas. Basta uma
para salvar vidas.

No estado de Santa Catarina,
senhoras e senhores, desde 1999 temos uma
equipe formada de profissionais capacitados
para atender às demandas de transplantes em
todo o estado. Isso faz com que o nosso
estado - e aqui vai um elogio para o governador
Luiz Henrique, para o secretário da Saúde e
para a diretora-geral Carmem Zanotto - seja um
dos pioneiros na regulamentação dos
transplantes, conforme normatização do
ministério da Saúde.

Está suspensa a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jailson Lima) (Faz soar a campainha) - Estão
reabertos os trabalhos.

Com a palavra a sra. deputada Ana
Paula Lima, por até oito minutos.

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -
Sr. presidente, deputado Jailson Lima,
deputada Ada De Luca, demais parlamentares,
quem nos acompanha pela TVAL e também
pela Rádio Alesc Digital, quero cumprimentar
de uma forma muito especial quem usou da
tribuna há pouco, o sr. Fernando Cezar Pereira
dos Santos, presidente do Grupo Hércules,
juntamente com ele o sr. Nazário Belle, da
cidade de Blumenau. São dois integrantes do
Grupo Hércules que fazem um trabalho maravi-
lhoso e que receberam um transplante de
fígado realizado pelo Hospital Santa Isabel, de
Blumenau.

Nós temos o terminal do Saco dos
Limões. Quanto custou aquele terminal?
Imaginem se o prefeito que o tivesse
construído fosse Sérgio Grando! Com certeza
estaria sendo processado pelo Tribunal de
Contas do Estado por aplicar dinheiro público e
não utilizar o bem construído. Imaginem os
senhores! Mas outro prefeito implantou e hoje
temos três obras, três terminais urbanos, que
custaram, entre terrenos, obras de
infraestrutura e prédios, mais de R$ 15
milhões para a nossa capital. E o importante é
que eles não são utilizados no sistema
integrado e nem fazem falta.

Temos no estado de Santa Catarina
uma média de 35 estabelecimentos credenciados
para a realização de transplantes, com suas
equipes predefinidas para o andamento de todo o
procedimento facilitando a sua concretização. Mas
temos que somar esforços para aumentar e
capacitar as nossas equipes, como também
modernizar nossos procedimentos para detectar
um possível doador.

Na comparação do período de janeiro
a agosto de 2008 com o mesmo período deste
ano, janeiro a agosto de 2009, obtivemos 130
transplantes a mais do que no ano passado no
estado. Esse positivo é reflexo do trabalho
realizado em nosso estado pelas equipes de
transplantes. Porém, é necessário um maior
empenho dos setores públicos na
sensibilização de nossa população.”

(Passa a ler.)
Então, o que houve naquele projeto?

Qual foi o erro maior? Agora vamos ficar
somente reclamando, amaldiçoando a
escuridão ou vamos apresentar soluções? Eu
estou apresentando essa sugestão à
Prefeitura de Florianópolis para que, através do
seu Núcleo de Transportes, através dos órgãos
competentes, utilize esses prédios para
promover cursos técnicos aos jovens, para
atender a terceira idade, para promover cursos
profissionalizantes, uma vez que eles estão
muito bem localizados em cada bairro.

“Quero pedir licença ao meu partido,
o PT, para aqui fazer referência à data
comemorativa do último domingo, 27 de
agosto, que celebrou o Dia Nacional do Doador
e o centenário do Hospital Santa Isabel, da
cidade de Blumenau. Por isso, o Grupo Hércules faz um

trabalho maravilhoso de orientação, de
informação sobre a necessidade de a
população fazer a doação.

Hoje, desta tribuna, tivemos a
oportunidade de ouvir o sr. Fernando Cezar
Pereira dos Santos, presidente do Grupo
Hércules, que faz um trabalho exemplar de
sensibilização e também de atendimento às
pessoas transplantadas.

(Continua lendo.)
“A negativa da família ainda se

constitui no principal obstáculo para a efe-
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tivação desse projeto que tem como finalidade
- somente essa finalidade, não tem outra -
salvar vidas.

deputado -, depois da sua transferência de
domicílio para Joinville, acredito que não tenha
visitado o planalto norte, porque senão tenho
certeza de que providências seriam tomadas.

O Sr. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Muito obrigado, deputado!

Para concluir, quero dizer que
sabemos que existem ações do governo
federal, mas também sabemos que existem
ações que dependem do governo do estado e
do governo municipal. Então, aí já não é mais
uma questão partidária. É uma questão de
Santa Catarina e do Brasil, é questão de fazer
uma ação conjunta, suprapartidária, para
resolvermos esse problema.

Sabemos que a doação de órgãos
acontece no momento de maior dor e sofrimento
para a família, sim.” Por isso, a campanha/slogan
deste ano é uma conversa antecipada entre os
familiares. Fazer menção da vontade, depois que
ocorrer alguma fatalidade, de doar esses órgãos
para que mais pessoas possam continuar a viver.
Essa decisão precisa ser tomada de forma
consciente e solidária.

O nosso pedido aqui é apartidário. E
acredito que o secretário e o governo do
estado certamente irão tomar algumas
providências para amenizar o problema que é
muito sério, acrescido ainda do grande
problema que temos na SC-302, que faz a
ligação de Porto União, Matos Costa e
Caçador. Mas principalmente o trecho Porto
União/Matos Costa está praticamente
intransitável. E volto a repetir que o que é mais
grave e mais preocupante é a insegurança do
usuário, ou seja, dos motoristas e daqueles
que evidentemente são os passageiros, porque
à medida que ocorre um acidente muitas vezes
o valor de uma vida não dá para mensurar.

Muito obrigado!
(Continua lendo.) (SEM REVISÃO DO ORADOR)
“Com um total de 653 transplantes

efetuados no ano de 2008 em Santa Catarina,
podemos observar o grande trabalho feito
pelas instituições de saúde, que prestam esse
serviço oferecendo amparo à família do
doador, que com seu gesto ajudará o próximo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próximos
minutos são destinados ao PMDB.

Com a palavra o deputado Renato
Hinnig.

Para finalizar, sr. presidente, sra.
deputada, srs. deputados, não posso também
deixar de mencionar o grande trabalho e o
destaque na atuação do Hospital Santa Isabel,
deputado Ismael dos Santos, que este ano, no
dia 4 de outubro, completa 100 anos. É uma
casa centenária, hoje comandada pela irmã
Ana Luzia Schmitz, por uma equipe de
médicos, profissionais da área de
enfermagem, da área da saúde, profissionais
valorosos, que também está contemplando o
slogan, sra. deputada, srs. parlamentares,
‘Ciência e carinho dedicados à vida’.”

Então, acreditamos e fazemos esse
apelo, de público, respeitosamente, para que
haja uma iniciativa por parte do governo para lá
fazer essa ação que é indispensável para o
planalto norte catarinense.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Sr. presidente, srs. deputados,
telespectadores da TVAL e ouvintes da Rádio
Alesc Digital, participei, na data de ontem, de
um evento importante - e por isso trago a esta
tribuna como um exemplo que Santa Catarina,
mais uma vez, dá para o Brasil inteiro.

Por outro lado, srs. deputados, lendo
uma matéria relevante a respeito de
Florianópolis, deputado Professor Grando, vi
que o aeroporto da capital continua sem
solução. Fala-se, promete-se, mas nada é
cumprido. Inclusive, o destaque da notícia é:
“Aeroportos provocam panes no governo de
Santa Catarina”. É o que está escrito na
matéria. “Obras estrangulam atividades por
falta de ação do governo estadual”.

Trata-se de um convênio que foi
assinado pela secretaria de Justiça e
Cidadania, através do secretário Justiniano
Pedroso, e a Associação Horizonte, que
executa em Santa Catarina parte do projeto
ProJovem Urbano, coordenado pela secretaria
da Juventude, com o secretário Azael, que, de
forma pioneira, oportuniza que detentos
aproveitem o tempo em que estão cumprindo
pena para reforçar o seu conhecimento. Assim,
irão participar de aulas diárias em que
aprenderão, além das disciplinas normais de
um curso do ensino fundamental, também
informática e inglês.

Então, os nossos parabéns ao Hospital
Santa Isabel pelos 100 anos que irá completar no
dia 4 de outubro, principalmente na defesa da
vida. Aquele hospital sempre esteve em defesa da
vida, assim como a valorosa equipe que
transplanta rins, córneas, coração, fígado e
pâncreas. E eles também são pioneiros em
transplante de coração e fígado.

A matéria diz que as obras do
aeroporto de Florianópolis estão paralisadas
totalmente. E em dias de jogos do Avaí sofre pelo
descaso e pelas promessas vazias das
autoridades públicas de Santa Catarina, pelo
governo estadual do PMDB e neste caso também
pelo governo municipal, também do PMDB, eis
que as promessas feitas de que o problema seria
resolvido ainda este ano não são verdadeiras.
Estamos no final de setembro e o projeto ainda
não foi concluído. E depois da construção vai
tomar mais 12 meses, no mínimo.

Parabéns ao Grupo Hércules e
parabéns ao Hospital Santa Isabel.

Esse é um projeto que merece
registro porque, ao frequentarem as aulas,
também receberão uma bolsa equivalente a R$
100,00 mensais e um reforço na própria
alimentação. Com isso, nessa parceria com o
governo federal e o governo do estado, está-
se, de forma pioneira, dando uma
oportunidade de qualificação e de reinserção
na sociedade de pessoas que estão cumprindo
pena por dívidas com a sociedade.

Muito obrigada!
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O Sr. Deputado Elizeu Mattos - Peço

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

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

É o que, resumidamente, consta da
matéria do jornal Folha da Gente.

Srs. deputados, o aeroporto de
Florianópolis é um aeroporto referencial, do
ponto de vista de ações concretas,
econômicas, turísticas, climáticas. E no ae-
roporto da região sul, que mais viabilidade tem
para aterrissagem, para decolagem, para a
distribuição para o sul do Brasil, lamentavel-
mente não acontece nada.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS - Sr.
presidente, só quero registrar a presença, na
Assembleia Legislativa, do prefeito de Correia
Pinto, Vânio Forster, e do prefeito de Capão Alto,
Antonio Coelho Lopes Junior, o Bota.

Foi um momento importante porque,
segundo a manifestação dos próprios presos,
essas medidas trazem uma esperança de que,
ao se reintegrarem à sociedade, tenham
condições de se apresentar com uma
qualificação um pouco melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Está feito o registro.

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

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

Exemplos como esses certamente
vão-se multiplicar em outras penitenciárias do
estado e já foram motivo, inclusive, de
reuniões no governo federal para saber como
foi articulado esse projeto para que seja
implantado, quem sabe, no sistema prisional
do país inteiro. E essa, sem dúvida, é uma
ótima oportunidade para que essas pessoas
adquiram novamente confiança e voltem para o
convívio social em melhores condições.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO DREVECK -
Pois não!Com a palavra o deputado Silvio

Dreveck, por até oito minutos. O Sr. Deputado Professor Grando -
Deputado, nesta Casa já foi proposta,
inclusive, a criação de uma comissão per-
manente, porque a questão do aeroporto
interessa todo o estado. E v.exa. falou muito
bem. Até por questões climáticas, esse
aeroporto é diferente do aeroporto de Curitiba
ou de Porto Alegre, onde constantemente não
há condições de pouso e decolagem,
especialmente no inverno. Aqui, por estar entre
dois mares, como se diz, sempre há condições
de pouso e decolagem.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK - Muito
obrigado, sr. presidente, sra. deputada, srs.
deputados, o primeiro assunto que me traz a esta
tribuna refere-se à BR-280, no trecho de Canoinhas a
Porto União, eis que está sob a responsabilidade do
estado de Santa Catarina a manutenção desse trecho
dessa rodovia.

Também quero aproveitar esse
tempo para comentar sobre uma atividade
partidária que vai acontecer agora, no sábado
e no domingo, que são as convenções
municipais para a escolha dos novos diretórios
do PMDB nos 293 municípios.

Hoje, tivemos a oportunidade de
receber em nosso gabinete o vereador Luiz
Alberto Pasqualin, de Porto União, o vereador
César, o professor Aldair. É muito grande a
insatisfação e a preocupação de toda a
população do planalto norte catarinense com
relação a esse trecho dessa rodovia, que está
em péssimas condições. Não existe
sinalização, existe excesso de buracos, e não
vemos nenhuma iniciativa por parte do
governo. Eu não sei o que está acontecendo
naquela região, deputado Elizeu Mattos.

Eu estava ainda na Fatma quando foi
feita uma audiência pública. Primeiro se dizia
que era problema ambiental. Foi resolvido o
problema ambiental, e ficou tudo direito.
Agora, o que está ocorrendo? Depende da
questão financeira. Já se fala em 2014,
porque até lá não temos mais condições. Mas
talvez o problema seja político-financeiro do
governo federal, porque as questões mais
difíceis já foram resolvidas. E temos que ver
isso. Quem sabe, volte a comissão.

Na condição de secretário-geral do
partido trabalhamos para orientar todos os
companheiros sobre os procedimentos a
serem adotados. E as notícias que temos
recebido são de que o partido, mais uma
vez, mobilizou-se em cada município do
estado e vai realizar as convenções na sua
grande maioria com chapas de consenso,
demonstrando, mais uma vez, a harmonia
que vive o PMDB em nosso estado.

O deputado federal daquela região,
hoje secretário - fomos colegas prefeitos e
tenho muito respeito pelo secretário e
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Comparecerão a essas
convenções no sábado e no domingo mais
de 100 mil filiados e teremos cerca de 16
mil companheiros que formarão os diretórios
em cada município. Isso demonstra bem a
força do PMDB, a força do nosso partido, a
organização partidária. E a partir daí nós
faremos toda uma mobilização de organi-
zação da grande convenção partidária
estadual, que acontecerá no próximo dia 12
de dezembro, quando pretendemos realizar
um grande evento partidário aqui na capital,
reunindo cerca de cinco mil companheiros
que vão dar, mais uma vez, uma demons-
tração de organização, de força partidária e
de coesão. Esse é o partido que tem a
maior militância de Santa Catarina!

deputado Renato Hinnig, aproveito este
momento para reforçar as suas palavras,
uma vez que frisou aqui a realização das
convenções municipais do PMDB, que
ocorrerão neste final de semana, optativa-
mente em cada município, seja no dia 3,
sábado, ou no dia 4, domingo, quando
serão escolhidos os novos diretórios e as
novas executivas que comandarão o PMDB
nos respectivos municípios.

O Terminal Santa Catarina já tem
uma longa história. Ele nasceu em 1996,
quando a empresa venceu a licitação para a
concessão desse espaço e a construção do
terminal. E desde então recebe investi-
mentos na busca da melhoria e também
investimentos na tecnologia da gestão.

(Continua lendo.)
“Em 2006, a Dragados Servicios

Portuarios y Logísticos - DSPL -, empresa
espanhola do Grupo ACS, uma das líderes
mundiais na movimentação de contêineres,
adquiriu 50% do Terminal Santa Catarina. A
partir daí o terminal passou a integrar um
conglomerado com mais de 300 empresas,
assumindo importante papel na cadeia
logística mundial do grupo. Com essa socie-
dade, o Tesc iniciou a nova etapa de inves-
timentos em obras de ampliação e moder-
nização. Atualmente o Grupo Tesc é o res-
ponsável por mais de 60% da movimentação
de carga na área do porto organizado, do
porto público de São Francisco do Sul.”

Com certeza, esse evento, com o
apoio da militância que o PMDB tem em
Santa Catarina, será mais um sucesso, uma
vez que o partido é tão bem conduzido pelo
presidente Eduardo Pinho Moreira e também
pelo deputado Renato Hinnig, representante
da nossa bancada, que é o secretário-geral
do partido em Santa Catarina.O Sr. Deputado Moacir Sopelsa -

V.Exa. me concede um aparte? Mas o assunto que me traz à tri-
buna e que tem frequentemente me insti-
gado é a questão da infraestrutura. Tenho
frisado muitas vezes a importância da du-
plicação da BR-280, a importância dos
investimentos no modal ferroviário. E hoje
temos uma boa notícia porque amanhã, dia
1º de outubro, às 11h, lá no município de
São Francisco do Sul, serão inauguradas as
obras de ampliação do Terminal Santa
Catarina, que é um terminal privado dentro
da área pública, uma concessão do porto de
São Francisco do Sul. Contará com a
presença do ministro Pedro Brito, do go-
vernador Luiz Henrique e dos empresários
do setor que investem e produzem naquele
município.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Ouço, com prazer, o aparte do deputado
Moacir Sopelsa.

O Sr. Deputado Moacir Sopelsa -
Deputado Renato Hinnig, quero parabenizar
v.exa., que é secretário-geral do PMDB,
pelas convenções no próximo sábado e do-
mingo. O nosso partido, que está organizado
nos 293 municípios, deve, sem dúvida
nenhuma, movimentar os seus filiados. Eu
estou fazendo isso na minha região e sei
que cada parlamentar e cada militante
também procura fazer o mesmo.

O sistema de operação é total-
mente integrado, desde a atracação do na-
vio até a saída da carga. O Grupo Tesc é um
dos maiores empregadores de São
Francisco do Sul, conta atualmente com
mais de 300 colaboradores diretos e é um
dos grandes responsáveis pela utilização da
mão de obra dos trabalhadores portuários
avulsos, cuja remuneração paga pelo grupo
ultrapassou os R$ 30 milhões em 2008.”Mas, com certeza, vamos realizar

essa convenção para, além de organizar o
nosso partido cada vez mais, além de
estruturar o nosso partido em cada municí-
pio, também nos prepararmos para as
eleições do ano que vem, quando vamos
eleger desde o presidente da República até
os deputados estaduais.

Trago alguns números dessas
obras que foram feitas recentemente. A ex-
tensão do cais antes dos investimentos era
de 225m e hoje é de 380m; a largura do
cais era de 26m e hoje é de 52m, ou seja,
dobrou; o calado era de 11m e hoje é de
12m, podendo nos próximos meses ou nos
próximos investimentos já programados
chegar a 14m; tomadas para contêineres
refrigerados, 520; e a capacidade de
operação, que era de 29 mil TEUs/ano
(contêiner/ano), hoje chega a 300 mil
TEUs/ano. E também houve um crescimento
no número de colaboradores.

Essas obras iniciaram em 2007 e
somam investimentos na ordem de R$ 150
milhões, que vão permitir aumentar
consideravelmente a capacidade de
operação daquele terminal, podendo
alcançar até 300 mil TEUs/ano. A TEU é a
unidade de medida, é o contêiner de 20
pés, de 6m, que consegue, com esse
investimento, um aumento de até 46% no
volume de cargas.

Parabéns a v.exa e também à nossa
executiva estadual, chefiada pelo nosso
presidente Eduardo Pinho Moreira, pelo
trabalho que faz para o partido em todos os
nossos municípios.

Obrigado!
Essa obra teve como principal meta

o prolongamento do cais, reforço, ampliação e
dragagem dos berços, a instalação de novos
equipamentos, como guindastes móveis.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -
Muito obrigado!

Vale frisar que todos esses
investimentos, que toda a melhoria na
cadeia logística, que todo o investimento na
busca do crescimento econômico e do poder
de escoamento na diminuição do custo
Brasil precisa também ser resguardado em
toda a cadeia logística. Ou seja, como
sempre coloco, na duplicação da BR-280, na
melhoria do modal ferroviário e todos que
são necessários e também presentes nessa
cadeia.

Eu gostaria de aproveitar este
momento para também agradecer a cada um
dos colegas parlamentares, que nas suas
regiões procurou fazer essa mobilização,
convocando os companheiros para esse
grande dia de convenções municipais.

Com esse investimento, o terminal
vai contar com mais de 380m de cais
acostável e 52m de largura, com um calado
de 12m, podendo alcançar até 14m.

O terminal recebeu também 520
tomadas para a armazenagem de contêine-
res refrigerados, contêineres esses que em
Santa Catarina representam uma carga
considerável devido à nossa forte agroin-
dústria exportadora.

Faço um agradecimento também a
todos os companheiros e coordenadores
regionais do partido, que se empenharam
em mobilizar o partido nessa organização, e
especialmente ao nosso presidente Eduardo
Pinho Moreira, que vem dedicando-se e
mobilizando o partido no estado. E esse é o
momento de grande congraçamento e de
demonstração de força partidária.
Certamente isso tudo vem somar-se à
organização partidária para as eleições do
próximo ano.

Vale citar, até com esse intuito,
que na noite de hoje, às 19h, na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul,
será promovida uma audiência pública com
a presença do DNIT e também do instituto
do meio ambiente, o Ibama, para discutir o
projeto de duplicação da BR-280 e também
a sua licença ambiental, deputado Ismael
dos Santos, pois muitas vezes há
contradições entre o que diz o DNIT, o
Ibama e as entidades que cobram a obra.
Então, hoje será realizada uma audiência
pública com todas essas entidades na
busca de uma solução.

(Passa a ler.)
“O Terminal Santa Catarina - Tesc -

atende a empresas importadoras e
exportadoras de todo o estado, especial-
mente da região norte. Em 2008, o terminal
verificou um incremento de 70% no número
de contratos e 46% no volume de
movimentação de cargas no último ano. Um
dos motivos, logicamente, também foi a
impossibilidade de operação do porto de
Itajaí com a enchente de novembro.” As
importações cresceram mais, na ordem de
64%, e as exportações, em plena crise
mundial tão propalada, cresceram 36%.
“Houve também incremento na contratação
de trabalhadores e a movimentação de 10
mil contêineres a mais do que no mesmo
período de 2007.”

Concedo o restante do tempo do
partido ao deputado Carlos Chiodini.

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

Gelson Merísio) - Com a palavra o deputado
Carlos Chiodini, que ocupará a tribuna no
horário restante do PMDB. Levo comigo a experiência que a vida

me traz: que é necessário, e é o que o Brasil
mais precisa, hoje, esse tipo de investimento
no setor produtivo, na infraestrutura, na
diminuição do custo Brasil, para que regiões

O SR. DEPUTADO CARLOS
CHIODINI - Srs. deputados, sra. deputada,
telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio
Alesc Digital, dividindo o horário com o
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tão prósperas, como o norte catarinense ou,
por que não, toda Santa Catarina, possam
continuar crescendo, porque senão o gargalo
vai cada vez mais afunilar e impedir o cresci-
mento do nosso estado.

vimento socioeconômico fundamental para a
nossa região; em segundo, a BR-280 passará
a contar com uma passagem para a fauna,
porque quando fizeram a rodovia antiga não
houve essa preocupação; e, em terceiro lugar,
vamos recuperar um passivo ambiental
causado pela construção da BR-280, há muitos
anos, em épocas em que não havia preocu-
pação com o meio ambiente.

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

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, por uma necessidade foi
invertida a ordem dos partidos para utilizar a
tribuna. Eu gostaria de saber se o PSDB não
poderia ocupar o espaço neste momento,
considerando que ainda faltam alguns minutos
para as 16h.

Seriam estas as minhas conside-
rações. E aproveito o momento também para
registrar a presença do assessor da juventude da
prefeitura de Ilhota, Dialison Vitti, do gabinete do
prefeito, e do vereador Carlos Henrique, de Ilhota,
que estão visitando o plenário.

Assim, eu participei da audiência
pública de ontem em São Francisco do Sul e
participarei, hoje, da de Jaraguá do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Deputado Serafim Venzon,
esta Presidência tem sido sempre democrática
em relação às trocas, às inversões. No
entanto, hoje quatro partidos não usaram o
horário e se nós formos abrir exceção para
v.exa., teremos que abrir espaço para a
deputada Professora Odete de Jesus e para o
PDT. E isso não será possível porque estamos
no fim do horário dos Partidos Políticos e logo
em seguida vamos suspender a sessão.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO ORADOR) Queremos parabenizar o governo do

estado, a comunidade que se mobilizou e parabe-
nizar, para fazer justiça, o governo federal, que
finalmente está dando um passo concreto no
sentido de que nós possamos agora ter uma
perspectiva para a duplicação dessa BR, que é
fundamental em todos os aspectos para o norte
do estado e para Santa Catarina.

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

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

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, gostaria de anunciar a
presença dos vereadores Mário Henrique de
Souza, Alemão Contezini e Alex Loser, de Rio
do Campo. E faço o registro também da
presença da sra. Tatiana Patrícia Machado e
do sr. Carlos Roberto Jacob, da Comunidade
Betânia, de São João Batista.

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
V.Exa. nos concede um aparte? Por isso, peço a compreensão de

v.exa., pois se fosse só o PSDB não haveria
dificuldade, mas hoje foram quatro partidos
que tiveram o mesmo problema.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Pois não!

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
Deputado Darci de Matos, parabéns por abordar
esse assunto tão importante. A região de Jaraguá
do Sul, Corupá, São Bento do Sul, Araquari e
Joinville é, na verdade, abençoada pela produção
de arroz e de banana, pela fabricação de motores
elétricos, enfim, por uma grande movimentação
econômica, porque é uma região rica.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, hoje à noite o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso estará em
Criciúma iniciando uma caminhada que fará
por diversas cidades catarinenses, proferindo a
palestra Para Onde Caminha o Brasil. Na
verdade, o Brasil anda pelo caminho que FHC,
como presidente, iniciou com as principais
mudanças e reformas, que transformaram o
país.

Muito obrigado!
O SR . PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próximos
minutos são destinados ao DEM.

Com a palavra o deputado Darci de
Matos, por até sete minutos. Assim, a BR-280 duplicada, sem

dúvida nenhuma, vai facilitar o escoamento da
produção daquela região, bem como o
escoamento da região norte, do planalto norte
de Santa Catarina, que também escoa através
da BR-280 para ter acesso a uma região de
exportação, que é o porto de São Francisco do
Sul.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Sr. presidente, quero saudar os
telespectadores da TVAL, os ouvintes da Rádio
Alesc Digital, os srs. deputados, as sras.
deputadas, as senhoras e os senhores.

Hoje ele estará em Criciúma e já há
uma plateia aglomerando-se para entrar, pois
são mais de 1.200 pessoas. Assim, como o
seu governo orgulhou o Brasil, sua palestra
também orgulhará.

Neste momento, utilizo o espaço do
meu partido para fazer algumas observações a
respeito de dois acontecimentos que
ocorreram no norte de Santa Catarina.

Parabéns, a v.exa.! Quero destacar ainda, para encerrar,
que essas grandes mudanças possibilitaram
que o país hoje esteja numa posição que muito
nos orgulha perante os demais países do
planeta.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Agradeço o aparte de v.exa., nobre deputado.O primeiro deles foi a audiência

pública, deputado Carlos Chiodini, à qual v.exa.
acabou de se referir desta tribuna, realizada na
cidade de São Francisco do Sul, na noite de
ontem; teremos a segunda audiência pública
que será realizada esta noite na Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul, quando será
apresentado o relatório do Estudo de Impacto
Ambiental, o EIA/Rima, exigido pelo governo
federal para dar início, deputado Ismael dos
Santos, à duplicação da BR-280.

Na verdade, eu arrisco afirmar que
com a duplicação da BR-280, Araquari, Barra
do Sul e São Francisco do Sul vão-se constituir
na Miami brasileira, porque poderemos morar
em São Francisco do Sul e deslocar-nos em 15
ou 20 minutos até a cidade de Joinville.

Por isso, queremos cumprimentar,
desta tribuna, o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Passaremos à Ordem do Dia.Com a conclusão da duplicação,

deputado Carlos Chiodini, da BR-101/sul; com
a duplicação da BR-470, que é um projeto que
Santa Catarina espera há muitos anos; com a
implantação da ferrovia leste/oeste e da
ferrovia litorânea, o perfil econômico de Santa
Catarina será outro.

Nós temos três projetos ex-officio e a
assessoria nos informa que há entendimento
com os srs. líderes para votação. Caso haja
algum líder que não concorda, automatica-
mente não colocaremos em pauta.

Essa obra é de fundamental im-
portância para o norte de Santa Catarina,
deputado Serafim Venzon, v.exa. que tem andado
muito por aquela região e tem muitos eleitores por
lá, e para Santa Catarina. Essa BR vai ligar São
Francisco do Sul, Araquari, Barra do Sul e
Guaramirim a Jaraguá do Sul. A obra está sendo
esperada há muitos anos e com a realização
dessas duas audiências públicas nós estamos
esperançosos, animados, felizes, porque
finalmente estamos dando um passo efetivo,
deputado Sargento Amauri Soares, no sentido de
conseguirmos a licença ambiental e,
posteriormente, o lançamento do edital de
licitação ainda este ano, com o início das obras no
próximo ano, obras que envolverão recursos que
soma mais de um R$ 1 bilhão.

Discussão e votação da admissibilidade
da Medida Provisória n. 0158/2009, de origem
governamental, que dispõe sobre a fiscalização e
coibição da comercialização irregular de combustí-
veis e estabelece outras providências.

Portanto, nós estamos felizes
porque, como foi dito pelo deputado Carlos
Chiodini, se o Brasil quiser ser uma grande
potência mundial, e certamente será, nós
precisaremos urgentemente cobrar inves-
timentos na área de infraestrutura, de
rodovias, de ferrovias, de energia e de portos.

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

encerramos sua discussão.O Sr. Deputado Carlos Chiodini -
V.Exa. nos concede um aparte? Em votação a admissibilidade.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Pois não!

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

O Sr. Deputado Carlos Chiodini -
Queremos tão-somente registrar o trabalho de
v.exa., deputado Darci de Matos, nesse
sentido, pois nós precisamos fortalecer esse
bloco em prol da duplicação da BR-280. V.Exa.
e os deputados da região, que conhecem bem
o problema, realmente têm que se unir em
busca de uma solução.

Aprovada.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0025/2008, de
autoria do deputado Antônio Aguiar, que proíbe
o consumo de cigarro e outros produtos
fumígeros, derivados ou não do tabaco, em
restaurantes e lanchonetes do estado de
Santa Catarina.

É uma obra significativa, repre-
sentativa, que vai dar vazão à produção de
todo o estado, mas, sobretudo, de Jaraguá do
Sul e das cidades vizinhas ao nosso porto de
São Francisco do Sul, que está sendo
ampliado. É uma obra que vai mudar o perfil
turístico, deputada Professora Odete de Jesus,
das praias de Barra Velha, Barra do Sul e São
Francisco do Sul, inclusive.

Parabéns pela sua iniciativa! Esse é
o caminho para alcançar o sucesso.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global, parte integrante do
processo.O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -

Era o que tínhamos a dizer, sr. presidente. Em discussão.
Nós notamos, deputado Serafim

Venzon, na apresentação do EIA/Rima, que a
conclusão do relatório foi positiva por três
razões. Em primeiro lugar, haverá um desenvol-

Muito obrigado! (Pausa)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.O Sr. Deputado Serafim Venzon -
Pela ordem, sr. presidente. Em votação.
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A Sra. Deputada Professora Odete
de Jesus - Peço a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação.

Antônio Aguiar por essa brilhante iniciativa e
declarar meu voto favorável ao projeto.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Srs. deputados, a emenda
substitutiva global não altera o que pressupõe
o caput do projeto.

Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra, pela ordem,
para encaminhamento de votação, a sra.
deputada Professora Odete de Jesus.

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

Aprovado.
Os srs. deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Srs. deputados, se houver con-

cordância dos srs. líderes, encerraremos a
presente sessão e convocaremos outra,
extraordinária, para votação dos projetos em
segundo turno.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA
ODETE DE JESUS - Sr. presidente, este projeto
é muito importante. Inclusive já está proibido o
uso do fumo em ambientes fechados, como
restaurantes e lanchonetes. Neste plenário,
graças a Deus, há muito tempo os srs.
deputados vêm respeitando os que não fumam
porque nós, que não fumamos, somos os mais
prejudicados quando aspiramos a fumaça.

Aprovado.
Discussão e votação do Projeto de

Resolução n. 0018/2009, de autoria da Mesa
Diretora, que redefine o valor referencial de
vencimento dos servidores do Poder
Legislativo, fixado no art. 1º, caput, da Lei n.
13.669, de 2005, e adota outras providências.

(Os líderes aquiescem.)
Com a concordância dos srs. líderes,

encerramos a presente sessão, convocando
outra, extraordinária, para as 15h59.

Em discussão. Está encerrada a sessão.
Quero parabenizar o deputado (Pausa)

ATA DA 42ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2009

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO
Às 15h59, achavam-se presentes os

seguintes srs. deputados: Ada De Luca -
Adherbal Deba Cabral - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar Souza
Júnior - Darci de Matos - Elizeu Mattos - Gelson
Merísio - Genésio Goulart - Ismael dos Santos -
Jailson Lima - Jean Kuhlmann - Joares Ponticelli
- José Natal - Lício Mauro da Silveira - Marcos
Vieira - Moacir Sopelsa - Professor Grando -
Professora Odete de Jesus - Renato Hinnig -
Sargento Amauri Soares - Serafim Venzon -
Silvio Dreveck - Valmir Comin.

invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão extraordinária.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.Passaremos à Ordem do Dia.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0025/2008, de
autoria do deputado Antônio Aguiar, que proíbe
o consumo de cigarros e outros produtos
fumígeros, derivados ou não de tabaco, em
restaurantes e lanchonetes do estado de
Santa Catarina.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade.
Esta Presidência, antes de encerrar

a presente sessão, convoca outra,
extraordinária, para as 16h, para votação da
redação final.Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça e de
Saúde.

Está encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Havendo quórum regimental e Em discussão.

ATA DA 043ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2009

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO
Às 16h, achavam-se presentes os

seguintes srs. deputados: Ada De Luca -
Adherbal Deba Cabral - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar Souza
Júnior - Darci de Matos - Elizeu Mattos - Gelson
Merísio - Genésio Goulart - Ismael dos Santos -
Jailson Lima - Jean Kuhlmann - Joares Ponticelli
- José Natal - Lício Mauro da Silveira - Marcos
Vieira - Moacir Sopelsa - Professor Grando -
Professora Odete de Jesus - Renato Hinnig -
Sargento Amauri Soares - Serafim Venzon -
Silvio Dreveck - Valmir Comin.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0025/2008.

Ordem do Dia, para prestar homenagem às
pessoas e entidades que se destacaram na
luta contra o vício do crack em Santa Catarina.Não há emendas à redação final.

Em votação. Conforme o Projeto de Lei n.
0314/2009, aprovado nesta Casa, 1º de
outubro será o Dia Estadual de Combate ao
Crack. Para enaltecer e marcar essa
importante data, na véspera cada parlamentar
poderá fazer a sua indicação.

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

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Resolução n. 0018/2009.
Não há emendas à redação final. Com aquiescência dos srs. depu-

tados, esta Presidência, antes de encerrar a
presente sessão, convoca outra, ordinária,
para amanhã, à hora regimental, com a
seguinte Ordem do Dia: matérias em condições
de serem apreciadas pelo Plenário.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão extraordinária.

Aprovada.
Sobre a mesa há um requerimento

de autoria de vários deputados, que pede o
encerramento da presente sessão após a

Está encerrada a sessão.
Passaremos à Ordem do Dia.
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
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 da data de 1 de outubro de 2009 (Gab Dep Carlos
Chiodini).ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, REFERENTE À 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA Paulo Ricardo Gwoszdz

Diretor GeralÀs onze horas do dia oito de setembro de dois mil e nove, sob a
Presidência do Deputado Manoel Mota, amparado no Art. 128 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Décima Segunda
Reunião Ordinária da Comissão. Foi registrada a presença dos Senhores
Deputados Manoel Mota, Giancarlo Tomelin, Dirceu Dresch, José Natal,
Professor Grando e Joares Ponticelli. O senhor Presidente colocou em
discussão e votação a ata da reunião anterior - que foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, o presidente colocou em discussão e votação
os Projetos de Lei nºs 0094.1/09; 0167.1/09; 0211.0/09; 0215.3/09,
com emenda modificativa; 0220.0/09; 0249.2/09; 0255.0/09;
0276.5/09; 0284.5/09; 0295.8/09; 0328.0/09 e 0329.1/09 - todos
aprovados por unanimidade; e os Ofícios nºs 0025.6/09; 0146.3/09;
0147.4/09; 0148.5/09; 0169.0/09; 0175.8/09; 0178.0/09;
0182.7/09; 0184.9/09; 0187.1/09; 0201.4/09; 0203.6/09;
0280.8/09; 0294.3/09 (solicitando diligência externa); 0295.4/09;
0339.0/08 e 0405.3/08 - todos com pareceres aprovados, por
unanimidade. Comunicou que o Deputado José Natal irá substituir o
Deputado Elizeu Matos na Comissão, pelo período compreendido entre
sete a dez de setembro do corrente ano. O Deputado Giancarlo Tomelin
registrou a presença do Presidente da Apisma - Associação dos
Psicultores de Massaranduba, que produz muitos peixes para o País, com
cerca de seiscentos e quarenta toneladas, que terá hoje uma audiência
com o Secretário de Estado da Agricultura, levando as reivindicações da
região, mais especificamente as dos Psicultores. O Presidente
cumprimentou a delegação da Associação, presente na reunião. O
Deputado José Natal comentou que o Ministério da Pesca está
incentivando o povo brasileiro a comer peixe, que é muito saudável, mas
que o brasileiro - mesmo tendo mar a sua disposição - come muito pouco
peixe. O Deputado Dirceu Dresch leu um documento enviado pela Fenatest
- Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho -, em que
solicita agendamento de horário na Comissão para justificar a criação de
um conselho federal para a entidade, para fiscalizar a categoria. Foi apro-
vada a ouvida da Fenatest para a próxima reunião, por até dez minutos. O
Deputado Dirceu Dresch deixou registrado que, em sua avaliação, a
Comissão de Trabalho deveria ter iniciado a discussão sobre o piso
regional, já que é a Comissão que tem mérito. Comentou que a pesca está
tendo incentivo do Ministério e do Governo Federal e a expectativa é muito
grande com relação à pesca do futuro. O Deputado Giancarlo Tomelin
manifestou também seu descontentamento com relação à não-discussão
do piso salarial na Comissão de Trabalho deste Poder. Ao final, Não
havendo mais nada a tratar o Presidente encerrou a reunião, da qual eu,
Estela Maris Rossini, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata. Após ser
lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo senhor
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário desta Assembléia.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1966, de 2 de outubro de 2009

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

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 LAINE MARIA DE NADAL, matrícula nº 2597,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-36, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Adherbal Ramos
Cabral).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1967, de 06 de outubro de 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,

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,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para reali-
zar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 038/2009:

Matr Nome do Servidor FUNÇÃO
2169 Sinara Lucia Valar Dal Grande Pregoeiro
1332 Helio Estefano Becker Filho Pregoeiro

substituto
0775 Adriana Lauth Gualberto
2543 Juçara Helena Rebelato Equipe de apoio
0947 Valter Euclides Damasco
1998 Bernadete Albani Leiria

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1968, de 06 de outubro de 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,

 Deputado Manoel Mota RESOLVE:
 Presidente LOTAR no Gabinete do Deputado Dagomar Carneiro

LUIZ CARLOS ZAIA, Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.14.G,
servidor do Tribunal de Contas, colocado à disposição na Assembléia
Legislativa pelo Ato nº TC 0554/2009, de 22/09/2009, sob a égide do
Termo de Cooperação Técnico-Institucional celebrado entre a
Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina.

*** X X X ***

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1964, de 2 de outubro de 2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 0001, 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 1969, de 06 de outubro de 2009

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

EXONERAR o servidor JORGE JOSE
CUSTODIO, matrícula nº 4274, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-38, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de outubro de 2009 (Gab Dep Adherbal Ramos Cabral). RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,

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

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde a ser-
vidora abaixo relacionada:

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1965, de 2 de outubro de 2009

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nºO 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, 1387 Luciane D. B. Cador Zaguini 05 28/09/09 1877

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

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1970, de 06 de outubro de 2009 Art. 1º Fica obrigatória a fixação de cartazes, à vista da população,
nas dependências dos hospitais, maternidades e postos de saúde da rede
oficial, particular e conveniados, informando que, de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente, é direito do pai, mãe ou responsável legal
permanecer com seus filhos em caso de internação.

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

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, Parágrafo único. A permanência dos pais poderá ser proibida

pelo médico de plantão, quando estes ou os responsáveis não
apresentarem condições físicas ou psicológicas para acompanhar o
filho ou tutelado, ou ainda, se estiverem sob o efeito de álcool ou
qualquer outro tipo de drogas.

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

Art. 2º O aviso de que trata o artigo anterior deverá conter o
timbre do hospital e ser fixado em local estratégico que facilite sua
visualização pelo público, com o seguinte teor:

1453 Célio Teodoro Dias 45 13/09/09 1879
1239 José Carlos de Oliveira 40 15/09/09 1876
0889 Désio Muller 30 24/09/09 1878

“De acordo com o art. 12 da Lei nº 8069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente é direito do pai, mãe ou
responsável permanecer em tempo integral nos casos de internação de
sua criança ou adolescente, e dever do hospital proporcionar condições
para esta permanência”.

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1971, de 06 de outubro de 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,

Parágrafo único. Deverão ser fixados cartazes nos seguintes
locais:

I - porta de entrada;
II - recepção;

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,

III - pronto-socorro;
IV - pediatria; e
V - entrada da ala de internação.
Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir sua

execução.
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:

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nº *** X X X ***
Concedido Total EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº

PL/0085.0/2009João Batista Pereira 2132 3% 33% 11/09/09 1778/09
Margareth Balsini
Genovez

1439 3% 33% 18/09/09 1852/09 O Projeto de Lei nº PL/0085.0/2009 passa a ter a seguinte redação:
"Altera o art. 1º da Lei 10.309, de 26 de
dezembro de 1996, que institui a gratuída-
de para a realização de laqueadura tubária
e vasectomia, nos hospitais e
maternidades públicas estaduais e ou
conveniados com Sistemas Único de Saúde
- Sus.

Vanilsa Becker 4380 3% 3% 17/09/09 1856/09
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***

REDAÇÕES FINAIS
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.309, de 26 de dezembro de

1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 018/09 'Art. 1º É gratuíta aos cidadãos residentes e domiciliados no

Estado a realização das intervenções cirúrgicas denominadas laquea-
dura tubária e vasectomia e a esterilização transcervical, nas condições
e critério a serem fixados em regulamento do Poder Executivo, quando
efetuadas nos hospitais e maternidades da rede pública estadual e
conveniados do Sistema Único de Saúde - Sus.

Institui o Programa Estadual de Eliminação
da Produção e Consumo de Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio -
Programa Geladeira Ecológica, destinado a
combater o desperdício, a proteger o meio
ambiente e a oferecer mais conforto e eco-
nomia à população de baixa renda.

Parágrafo Único. A esterilização transcervical é o método
anticoncepcional permanente sem cirurgia.'

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta: Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 1º Fica criado o Programa Geladeira Ecológica, destinado

a combater o desperdício, a proteger o meio ambiente e a oferecer
mais conforto e economia à população de baixa renda.

Sala da Comissão, em
Deputado Cesar Souza Júnior

APROVADO EM 1º TURNO
Parágrafo único. Para fins de seleção da população de baixa renda, de

que trata o caput deste artigo, serão consideradas as famílias beneficiárias do
Programa de Transferência de Renda do Bolsa Família, mediante sorteio.

Em Sessão 02/09/09
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão 22/09/09Art. 2º À concessionária de serviço público de distribuição de

energia elétrica, caberá o investimento anual de recursos necessários para o
funcionamento do presente programa de eficiência energética, na realização
de trocas de geladeiras antigas, refrigeradas com clorofluorcarboneto (CFC),
por geladeiras novas, refrigeradas com hidrocarboneto (HC).

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 085/09
Altera o art. 1º da Lei nº 10.309, de 1996,
que institui a gratuidade para a realização
de laqueadura tubária e vasectomia, nos
hospitais e maternidades públicas
estaduais e/ou conveniados com o Sistema
Único de Saúde - SUS.

Art. 3º Para efeito de implementação do disposto nesta Lei, a
concessionária poderá celebrar convênios com a União e Municípios.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará as disposições desta
Lei, inclusive sobre a quantidade de geladeiras que serão trocadas. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.309, de 26 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os efeitos a partir do exercício financeiro subsequ

“Art. 1º É gratuita aos cidadãos residentes e domiciliados no
Estado de Santa Catarina a realização das intervenções cirúrgicas
denominadas laqueadura tubária e vasectomia e a esterilização
transcervical, nas condições e critérios a serem fixados em regulamento do
Poder Executivo, quando efetuadas nos hospitais e maternidades da rede
pública estadual e conveniados do Sistema Único de Saúde - SUS. (NR)

ente de sua vigência.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 setembro de 2009

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 029/09 Parágrafo único. A esterilização transcervical é o método

anticoncepcional permanente sem cirurgia.” (NR)Dispõe sobre a fixação de aviso nos hospi-
tais informando o direito do pai, mãe ou
responsável permanecer com seu filho, em
caso de internação hospitalar, conforme
preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 092/09 Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

Obriga as farmácias e drogarias situadas
no Estado de Santa Catarina a manter à
disposição do público, para consulta, lista
de medicamentos genéricos, em braile.

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

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e
Art. 1º Ficam obrigadas as farmácias e drogarias situadas no

Estado de Santa Catarina a manter à disposição do público, para
consulta, lista de medicamentos genéricos, em braile. IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará ao
infrator, multa no valor correspondente a R$ 1.000,00 (hum mil reais). SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo TitonParágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será
cobrada em dobro. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Art. 3º Os estabelecimentos terão um prazo de 6 (seis) me-
ses a contar da data de publicação desta Lei, para se adequarem a
presente Lei.

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº PL/0215.3/2009
A ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº PL/0215.3/2009

passam a vigorar com a seguintre redação:Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias de sua publicação. "Declara de utilidade pública o Portal da

Esperança SOS Criança em Ação, de
Florianópolis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo Titon Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Portal da
Esperança SOS Criança em Ação, com sede município de Florianópolis."Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X *** Sala da Comissão,
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 094/09 Deputado Romildo Titon

APROVADO EM TURNO ÚNICODeclara de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia, com
sede no município de São Francisco do Sul.

Em Sessão 22/09/09
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 215/09

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta: Declara de utilidade pública o Portal da
Esperança SOS Criança em Ação, de
Florianópolis.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia, com sede no município de São
Francisco do Sul. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Portal da
Esperança SOS Criança em Ação, com sede no município de
Florianópolis e foro na Comarca da Capital.Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

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

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública; I - relatório anual de atividades;
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
IV - balancete contábil. III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; eArt. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009 IV - balancete contábil.

Deputado Romildo Titon Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

*** X X X *** Deputado Romildo Titon
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 167/09 Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Declara de utilidade pública a Cáritas
Solidariedade de Matos Costa, com sede
no município de Matos Costa.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
PL/0219.7/2009

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta: O Projeto de Lei nº PL/0219.7/2009 passa a tramitar com a
seguinte redação:Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Cáritas

Solidariedade de Matos Costa, com sede no município de Matos Costa. "PROJETO DE LEI Nº PL/0219.7/2009
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
Institui a Semana de Esclarecimento e
Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, na
rede pública de ensino do Estado de Santa
Catarina.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Art. 1º Fica Instituída a Semana de Esclarecimento e
Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, na rede pública de ensino do
Estado de Santa Catarina, a ser realizada anualmente no período de 21
a 27 de Setembro.

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

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública; Parágrafo Único. A Semana de Esclarecimento e Incentivo à
Doação de Órgãos e Tecidos tem por finalidade o estudo, a reflexão e a
conscientização sobre o tema.

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

IV - balancete contábil. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Comissão, em
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009 Deputado Joaress Ponticelli

Deputado Romildo Titon APROVADO EM 1º TURNO
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Em Sessão de 22/09/09

*** X X X *** APROVADO EM 2º TURNO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 211/09 Em Sessão de 29/08/09

Declara de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iporã
do Oeste, com sede no município de Iporã
do Oeste.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 219/09
Institui a Semana de Esclarecimento e
Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, na
rede pública de ensino do Estado de Santa
Catarina.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Iporã do Oeste, com sede no
município de Iporã do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 1º Fica instituída a Semana de Esclarecimento e Incentivo

à Doação de Órgãos e Tecidos, na rede pública de ensino do Estado de
Santa Catarina, a ser realizada anualmente no período de 21 a 27 de
setembro.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Processo Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação



14 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 6.093 02/10/2009

Parágrafo único. A Semana de Esclarecimento e Incentivo à
Doação de Órgãos e Tecidos tem por finalidade o estudo, a reflexão e a
conscientização sobre o tema.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça I - relatório anual de atividades;

*** X X X *** II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos
exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 220/09

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

Altera a Lei nº 10.324, de 1996, que
declara de utilidade pública a Sociedade de
Assistência Social da Assembléia de Deus
de Lages - SASEADLA, de Lages.

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Deputado Romildo TitonArt. 1º A Lei nº 10.324, de 30 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação: Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

“Declara de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social,
Educacional e de Apoio aos Desamparados de Lages - SASEADLA, de Lages.

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 255/09

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de
Assistência Social, Educacional e de Apoio aos Desamparados de Lages -
SASEADLA, com sede no município de Lages.

Declara de utilidade pública a Associação
Francisco de Assis de Defesa Animal, de
Blumenau.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados
todos os direitos e vantagens da legislação vigente. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Francisco de Assis de Defesa Animal, com sede no município de
Blumenau.

Art. 2º -A A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o
devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos: Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.I - relatório anual de atividades;
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos
exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;

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

I - relatório anual de atividades;IV - balancete contábil.
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009
Deputado Romildo Titon

IV - balancete contábil.Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.*** X X X ***
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de setembro de

2009
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 230/09

Institui o Dia Estadual da Mulher Negra.
Deputado Romildo TitonA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaArt. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Mulher Negra.
*** X X X ***Parágrafo único. O Dia Estadual da Mulher Negra será come-

morado anualmente no dia 25 de julho. REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 261/09
Declara de utilidade pública a Associação
dos Maricultores Profissionais do Município
de Biguaçu, com sede no município de
Biguaçu.

Art. 2º O Governo do Estado de Santa Catarina, em parceria
com os movimentos sociais, poderá promover ampla divulgação e
realização de atividades alusivas ao evento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Maricultores Profissionais do Município de Biguaçu, com sede e foro no
Município e Comarca de Biguaçu.

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 238/09

Torna obrigatório o encaminhamento, por
escrito, de contratos firmados por meio de
call center e formas similares, aos contra-
tantes e adota outras providências.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades;A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Art. 1º Todas as empresas atuantes no Estado de Santa

Catarina ficam obrigadas a encaminhar por escrito aos contratantes,
contratos firmados, verbalmente, por meio de call center ou outras
formas de vendas a distância.

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

IV - balancete contábil.§ 1º O encaminhamento de que trata o caput deste artigo
dar-se-á até o vigésimo dia útil após a efetivação verbal do contrato. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009§ 2º O consumidor terá o prazo improrrogável de 7 (sete) dias
após o recebimento do contrato, para rescindi-lo, de forma unilateral. Deputado Romildo Titon

Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaArt. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de
90 (noventa) dias. *** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 270/09Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Declara de utilidade pública a Associação
Social Municipal de Irani - ASMI, com sede
no município de Irani.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de setembro de
2009

Deputado Romildo Titon
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Social
Municipal de Irani - ASMI, com sede no município de Irani.

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 249/09

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Declara de utilidade pública a Associação
de Bombeiros Comunitários de São João
Batista, com sede no município de São
João Batista.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

I - relatório anual de atividades;Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Bombeiros Comunitários de São João Batista, com sede no município
de São João Batista.

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos
exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
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III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,
se houver; e

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

IV - balancete contábil. Deputado Romildo Titon
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009 *** X X X ***

Deputado Romildo Titon REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 284/09
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Institui o Dia Estadual da BSGI - Associação

Brasil SGI.*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 275/09 A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Declara de utilidade pública o Clube de
Atletismo Rio do Sul - CARISUL, de Rio do
Sul.

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da BSGI - Associação
Brasil SGI.

Parágrafo único. O Dia Estadual da BSGI será comemorado
anualmente no dia 19 de outubro.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Atletismo Rio do Sul - CARISUL, com sede no município de Rio do Sul.

Art. 2º O Governo do Estado, em parceria com os movimentos
sociais, poderá promover ampla divulgação e realização de atividades
alusivas ao evento.Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia

Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009
Deputado Romildo Titon

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
I - relatório anual de atividades; *** X X X ***
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 295/09

Declara de utilidade pública a Sociedade
Espírita Irmã Maria de Ângelis, de São
José.

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

IV - balancete contábil. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

Espírita Irmã Maria de Ângelis, com sede no município de São José.SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009
Deputado Romildo Titon Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X *** Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 276/09
Declara de utilidade pública a Associação
Italiana-Vêneta de Concórdia, de Concórdia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta: I - relatório anual de atividades;
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Italiana-Vêneta de Concórdia, com sede no município de Concórdia.
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo Titon
I - relatório anual de atividades; Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 310/09
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e
Declara de utilidade pública a Casa de
Apoio Pe. Aloísio Boeing, com sede no
Município de Jaraguá do Sul.IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009 Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio

Pe. Aloísio Boeing, com sede no Município de Jaraguá do Sul.Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.*** X X X ***
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº PL/0278.7/2009 Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente,
para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os
seguintes documentos:

A ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº PL/0278.7/2009
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Declara de utilidade pública o Circolo
Trentino Di Florianópolis.

I - relatório anual de atividades;Art. 1º Fica declarada de utilidade pública o Circolo Trentino
Di Florianópolis, com sede no município de Florianópolis." II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;Sala da Comissão em,
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e
Deputado Romildo Titon

APROVADO EM TURNO ÚNICO
IV - balancete contábil.Em Sessão 22/09/09
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 278/09
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de setembro de

2009
Declara de utilidade pública o Circolo
Trentino Di Florianópolis.

Deputado Romildo TitonA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaArt. 1º Fica declarado de utilidade pública o Circolo Trentino

Di Florianópolis, com sede no município de Florianópolis e foro na
Comarca da Capital.

*** X X X ***
EMENDA MODIFICATIVA AO PL 0314.5/2009

O Art. 1º do Projeto de Lei nº 0314.5/2009 passa a vigorar com
seguinte redação:

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

"Art. 1º - Fica instituído o dia 1º de outubro como o Dia de Combate ao
'Crack' no Estado de Santa Catarina."

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos: Sala das Comissões, em

Deputado Elizeu MattosI - relatório anual de atividades;
Líder do GovernoII - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública; APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 22/09/09III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 29/09/09IV - balancete contábil.
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 314/09 I - relatório anual de atividades;
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Institui o Dia de Combate ao “Crack” no
Estado de Santa Catarina.

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 1º de outubro como o Dia de Combate ao
“Crack” no Estado de Santa Catarina. IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

Deputado Romildo TitonDeputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaPresidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ****** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 328/09REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 315/09

Declara de utilidade pública a JCI Rio do
Sul, de Rio do Sul.

Denomina Rodovia Augusto Gracietti o tre-
cho da Rodovia Estadual SC-456 que liga o
Município de Anita Garibaldi ao Estado do
Rio Grande do Sul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a JCI Rio do Sul,

com sede no município de Rio do Sul.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
Art. 1º Fica denominada Rodovia Augusto Gracietti o trecho

da Rodovia Estadual SC-456 que liga o Município de Anita Garibaldi ao
Estado do Rio Grande do Sul. Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia

Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009

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

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; e
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 319/09

Declara de utilidade pública o Clube do
Bagaço, de Campo Alegre. IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Clube do Bagaço,

com sede no município de Campo Alegre. Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaArt. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. *** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 329/09Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia

Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

Declara de utilidade pública o Conselho
Comunitário de Segurança Centro/Escola
Agrícola e Região, de Blumenau.I - relatório anual de atividades;

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos
exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública; Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Centro/Escola Agrícola e Região, com sede
no município de Blumenau.

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

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009
Deputado Romildo Titon

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

I - relatório anual de atividades;REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 323/09
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Declara de utilidade pública a Associação
Empresarial de Navegantes - ACIN, com
sede no município de Navegantes. III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,

se houver; eA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
IV - balancete contábil.Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Empresarial de Navegantes - ACIN, com sede no município de Navegantes. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de setembro de

2009
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
Deputado Romildo TitonArt. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia

Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido
controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 330/09I - relatório anual de atividades;
Declara de utilidade pública a Associação
dos Produtores de Leite - APROLEITE, com
sede no município de Lages.

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos
exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto,
se houver; e A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Produtores de Leite - APROLEITE, com sede no município de Lages.

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

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009
Deputado Romildo Titon

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 324/09
Declara de utilidade pública a Associação
Amor para Down, de BaIneário Camboriú. I - relatório anual de atividades;

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos
exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Amor

para Down, com sede e foro na cidade e Comarca de BaIneário
Camboriú.

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

IV - balancete contábil.Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em, 29 de setembro de 2009Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
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