
16ª
Legislatura ESTADO DE SANTA CATARINA 4ª Sessão

Legislativa

PALÁCIO BARRIGA VERDE

ANO L FLORIANÓPOLIS, 02 DE MARÇO  DE  2010 NÚMERO 6.142

16ª Legislatura
4ª Sessão Legislativa

COMISSÕES PERMANENTES

MESA

Gelson Merísio
PRESIDENTE

Jorginho Mello
1º VICE-PRESIDENTE

Jailson Lima
2º VICE-PRESIDENTE

Moacir Sopelsa
1º SECRETÁRIO

Dagomar Carneiro
2º SECRETÁRIO

Valmir Comin
3º SECRETÁRIO

Ada Faraco de Luca
4º SECRETÁRIO

LIDERANÇA DO GOVERNO
Elizeu Mattos

PARTIDOS POLÍTICOS
(Lideranças)

PARTIDO PROGRESSISTA
Líder: Sílvio Dreveck

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Líder: Antônio Aguiar

DEMOCRATAS
Líder: Cesar Souza Júnior

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Líder: Dirceu Dresch

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

Líder: Serafim Venzon

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

Líder: Narcizo Parisotto

PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO

Líder:Professora Odete de Jesus

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Líder: Professor Grando

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

Líder: Sargento Amauri Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
 E JUSTIÇA
Romildo Titon - Presidente
Marcos Vieira – Vice-Presidente
Antônio Aguiar
Darci de Matos
Dirceu Dresch
Décio Góes
Joares Ponticelli
Elizeu Mattos
Sargento Amauri Soares
Terças-feiras, às 9:00 horas

COMISSÃO DE TRANSPORTES
E  DESENVOLVIMENTO
URBANO
Reno Caramori - Presidente
Décio Góes – Vice-Presidente
Jean Kuhlmann
José Natal Pereira
Manoel Mota
Carlos Chiodini
Narcizo Parisotto
Terças-feiras às 18:00 horas

COMISSÃO DE PESCA E
AQÜICULTURA
Pe. Pedro Baldissera - Presidente
Darci de Matos – Vice-Presidente
Dado Cherem
Reno Caramori
Edson Andrino
Adherbal Deba Cabral
Derli Rodrigues
Quartas-feiras, às 11:00 horas

COMISSÃO DE AGRICULTURA, E
POLÍTICA RURAL
Rogério Mendonça - Presidente
Reno Caramori – Vice-Presidente
Ismael dos Santos
Serafim Venzon
Dirceu Dresch
Romildo Titon
Sargento Amauri Soares
Quartas-feiras, às 18:00 horas

COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO
Jean Kuhlmann
Dado Cherem
Dirceu Dresch
Joares Ponticelli
Manoel Mota
Elizeu Mattos
Derli Rodrigues
Terças-feiras, às 11:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
Marcos Vieira - Presidente
Jean Kuhlmann – Vice-Presidente
José Natal Pereira
Pedro Uczai
Lício Mauro da Silveira
Silvio Dreveck
Manoel Mota
Renato Hinnig
Professora Odete de Jesus
Quartas-feiras, às 09:00 horas

COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA
Darci de Matos - Presidente
Sargento Amauri Soares - Vice-
Presidente
Nilson Gonçalves
Pedro Uczai
Kennedy Nunes
Genésio Goulart
Adherbal Deba Cabral

Quartas-feiras às 11:00 horas

COMISSÃO DE  ECONOMIA,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA , MINAS E
ENERGIA
Serafim Venzon
Pedro Uczai
Sílvio Dreveck
Carlos Chiodini
Elizeu Mattos
Renato Hinnig
Derli Rodrigues
Quartas-feiras às 18:00 horas

COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE
Dirceu Dresch - Presidente
Renato Hinnig – Vice-Presidente
Marcos Vieira
Ismael dos Santos
Reno Caramori
Edson Andrino
Derli Rodrigues
Quartas-feiras, às 13:00 horas

COMISSÃO DE SAÚDE
Darci de Matos
Dado Cherem
Ana Paula Lima
Kennedy Nunes
Antônio Aguiar
Genésio Goulart
Professora Odete de Jesus
Terças-feiras, às 11:00 horas

COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DE
AMPARO À FAMILIA E À MULHER
Ana Paula de Lima - Presidente
Kennedy Nunes – Vice-Presidente
José Natal Pereira
Carlos Chiodini
Adherbal Deba Cabral
Ismael dos Santos
Professora Odete de Jesus
Quartas-feiras às 10:00 horas

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA  E DESPORTO
Cézar Souza Júnior
Serafim Venzon
Pedro Uczai
Lício Mauro da Silveira
Antônio Aguiar
Elizeu Mattos
Derli Rodrigues
Quartas-feiras às 08:00 horas

COMISSÃO  DE
RELACIONAMENTO
INSTITUCIONAL,  COMUNICAÇÃO,
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
DO MERCOSUL
Renato Hinnig - Presidente
Nilson Gonçalves – Vice-Presidente
Ana Paula Lima
Lício Mauro da Silveira
Elizeu Mattos
Edson Andrino
Narcizo Parisotto
Terças-Feiras, às 18:00 horas

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA
Professora Odete de Jesus  -
Presidente
Nilson Gonçalves – Vice-Presidente
Ismael dos Santos
Pe. Pedro Baldissera
Lício Mauro da Silveira
Rogério Mendonça (Peninha)
Genésio Goulart

Quartas-feiras às 18:00 horas



2 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 6.142 02/03/2010

DIRETORIA
LEGISLATIVA

Coordenadoria de Publicação:
responsável pela digitação e/ou
revisão dos Atos da Mesa Diretora e
Publicações Diversas, diagramação,
editoração, montagem e distribuição.
Coordenador: Walter da Luz Filho

Coordenadoria de Taquigrafia:
responsável pela digitação e revisão
das Atas das Sessões.
Coordenadora: Maria Aparecida Orsi

Coordenadoria de Divulgação e
Serviços Gráficos:

responsável pela impressão.
Coordenador: Claudir José Martins

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA
EXPEDIENTE

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves
Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC
CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500

Internet: www.alesc.sc.gov.br

IMPRESSÃO PRÓPRIA
ANO XV - NÚMERO 2142

1ª EDIÇÃO - 6 EXEMPLARES
EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS

ÍNDICE

Plenário
Ata da 079ª Sessão Ordinária da
16ª realizada em 15/09/2009 .... 2

Atos da Mesa
Atos da Mesa.......................... 12

Publicações Diversas
Atas das Comissões
Permanentes .......................... 14
Extratos .................................. 16
Ofício...................................... 17
Portarias ................................. 17
Projetos de Lei ........................ 20
Relatório ................................. 22

P L E N Á R I O

ATA DA 079ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 15 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 -Antônio
Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar Souza
Júnior - Círio Vandresen - Dagomar
Carneiro -Décio Góes -Gelson Merísio -
Genésio Goulart - Giancarlo Tomelin -
Ismael dos Santos - Jailson Lima - Jean
Kuhlmann - Joares Ponticelli - Jorginho
Mello - José Natal - Kennedy Nunes - Lício
Mauro da Silveira - Marcos Vieira -Narcizo
Parisotto -Professor Grando - Renato
Hinnig - Romildo Titon - Sargento Amauri
Soares - Serafim Venzon.

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
- Homenageia sua terra natal, Imbuia.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (aparte) -
Lembra que FHC irá a Canoinhas, na UnC.

DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO (pela
ordem) - Anuncia a presença do vereador
Vicente Saliba e Geovane Lima, de Mafra.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI -
Reporta-se às festividades do dia de
Nossa Senhora da Piedade, padroeira da
diocese de Tubarão; informa o andamento
da Adin interposta pelo PP junto ao STF.

DEPUTADO PADRE CÍRIO VANDRESEN -
Discorre sobre o Programa de Aquisição
de Alimentos - PAA. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -

Comemora a filiação de Fernando Tureck
ao PMDB; ressalta os resultados de
Santa Catarina no Enem.

Partidos Políticos
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR - Anuncia a
garantia de recursos da EBX para a construção
do Jardim Botânico de Santa Catarina. DEPUTADO MOACIR SOPELSA - Sugere o

uso das árvores derrubadas pelos
tornados na reconstrução de casas e
propriedades destruídas; espera solução
para cobrança de taxa de cooperativas de
energia elétrica.

DEPUTADO JAILSON LIMA - Elogia a
criação da UFFS e o governo pelo apoio à
Educação.SUMÁRIO
DEPUTADO PROFESSOR GRANDO (aparte)
- Pede apoio para a criação de escola téc-
nica náutica em SC.

Breves Comunicações
DEPUTADO SERAFIM VENZON - Elogia o
desempenho do governo do estado no
socorro às vítimas de catástrofes climáticas.

DEPUTADO JOARES PONTICELLI (aparte) -
Parabeniza o deputado Moacir Sopelsa
pela iniciativa e espera mais agilidade do
governo estadual na solução dos
problemas causados pelas intempéries.

DEPUTADO DÉCIO GÓES (aparte) -
Informa que já existe articulação federal
para criação de escola técnica náutica.

DEPUTADO JAILSON LIMA - Agradece ao
deputado Serafim Venzon por reconhecer
a ajuda do governo federal a SC; parabe-
niza atletas de Rio do Sul pela conquista
de medalhas nas Olimpíadas Estudantis;
convida para o Encontro dos Rios, em Rio
do Sul, e para debate sobre a saúde do
trabalhador, em Timbó.

DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES -
Conclui pronunciamento sobre o município de
Imbuia.

Ordem do Dia
DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -
Reporta-se ao Requerimento n.
1.275/2009, que deveria ser votado.

DEPUTADO GIANCARLO TOMELIN -
Anuncia a presença de Fernando Henrique
Cardoso em SC para três palestras.

Coordenadoria de Publicação - Processo Informatizado de Editoração
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Explicação Pessoal catástrofe. As cidades que decretaram
estado de calamidade receberam, como
apoio do governo, inúmeras verbas. Mas
a mais importante é aquela verba
formiguinha, aquela verba pequena
expressa por um dinheiro que é do povo,
que ele mesmo guardou, do FGTS, mas
que só é permitido retirar em algumas
situações. E o estado, nessa hora de
emergência, tem que ter o apoio desta
Casa para que todos os moradores das
cidades que tiveram decretado estado de
emergência, estado de calamidade, pos-
sam retirar o seu FGTS para fazer o que
julgarem melhor: reformar a casa,
melhorar o carro. Isso porque aquele
dinheiro não é do governo e não é do
banco; aquele dinheiro é dos moradores.
E tenho certeza de que nessa hora, cada
um ocupando a sua reserva que está lá
depositada no FGTS, vai ajudar, sim, e
muito, a recuperar essas cidades.

casas e os galpões. Porque o agricultor
não depende apenas da casa, o galpão, a
granja do frango, a granja do porco, o
rancho da vaca leiteira, tudo faz parte do
seu ganha pão. Ver o seu galpão
destruído é como perder o emprego. Ou
seja, ajudá-lo a recuperar a casa, o
galpão, o rancho, enfim, ajudá-lo a
recuperar a sua atividade é indispensável
para permitir que ele continue morando
lá.

DEPUTADO PROFESSOR GRANDO -
Manifesta sua convicção na vocação náu-
tica de SC; pede o cumprimento da lei
que determina o plantio de árvores
sempre que houver eventos com grande
número de pessoas.

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

Então, o governador e o prefeito
podem, sim, e devem, através da Defesa
Civil, ajudar cada um daqueles que teve
sua casa ou sua atividade destruída por
aquele tufão.

Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura da ata da sessão anteri-
or.

(É lida e aprovada a ata.)
Solicito à assessoria que distri-

bua o expediente aos srs. deputados. No ano passado os brasileiros
depositaram mais de R$ 45 milhões em
contas específicas da Defesa Civil para
ajudar a recuperar a atividade e a
condição de vida de muitos
desconhecidos, e foi uma verdadeira
caridade. Então, eu tenho certeza de que
neste ano, neste momento, os
brasileiros, os catarinenses, aqueles que
não foram atingidos pelo tufão, ajudarão
de várias maneiras, colaborando através
da Defesa Civil, apoiando o prefeito, o
governador, a Presidência da República
para dar uma atenção especial a todos
aqueles que foram atingidos pelos
tornados.

Passaremos às Breves
Comunicações.

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Serafim Venzon, por
até dez minutos.

Eu e o deputado Dagomar
Carneiro, que participamos ativamente na
ocasião da enchente em Brusque, vimos
o quanto aquele dinheiro foi importante.
Veio a crise mundial, veio a crise que
abateu o país, mas aquelas cidades que
foram acometidas pelas enchentes,
ressalvadas algumas mortes, que são
irrecuperáveis, pelo fato de ter ocorrido a
liberação do FGTS para todos, tiveram
movimentada a sua economia. E passou
a crise inteira e praticamente nessas
cidades não se percebeu que havia no
país e no mundo aquela crise, tamanho
foi o efeito benéfico que teve para as
cidades aquela liberação do FGTS.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sr. presidente, sras.
deputadas, srs. deputados, prezados
catarinenses que acompanham os
trabalhos desta Casa através da TVAL e
ouvintes da Rádio Alesc Digital, o
governador tem-se mostrado
extremamente ágil, e ágil como foi na
catástrofe de outubro do ano passado,
quando a região litorânea, principalmente
o vale do rio Tijucas, do rio Itajaí-Mirim,
do rio Itajaí e também do norte do
estado, foi atingida pelas enchentes.

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

Jorginho Mello) - O próximo orador inscrito
é o sr. deputado Jailson Lima, a quem
concedo a palavra por até dez minutos.

Na ocasião, lá estavam o gover-
nador Luiz Henrique e o vice Leonel Pavan
percorrendo as cidades, mostrando
solidariedade e dando os primeiros
atendimentos de emergência. Na
sequência, dentro da observância da lei,
foram cumpridas todas as tarefas que
cabem ao governo, e um pouco mais do
que é a sua obrigação, para que as
pessoas pudessem voltar às suas casas,
como estão voltando, porque, afinal, ela é
o melhor lugar de cada um de nós.

Por isso acreditamos que esse
dinheiro que o governador busca agora
para as primeiras ações de recuperação
em Santa Catarina, somado ao dinheiro
que todos os catarinenses que moram
nessas cidades onde passou o tufão têm
reservado, poderá ser utilizado para as
ações que julgarem necessárias. E tenho
certeza de que essa mobilização da eco-
nomia que se fizer vai acabar gerando um
bem para todos, ajudando, e muito, na
recuperação daqueles que tiveram as
suas casas e os galpões destruídos,
assim como também as granjas de frango
e de porco, uma vez que a atividade
agroindustrial predomina naquela região.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Quero cumprimentar o nosso presidente,
deputado Jorginho Mello, os demais depu-
tados e os funcionários desta Casa.

Deputado Moacir Sopelsa, quero
dizer que fiquei extremamente feliz em ver
o deputado Serafim Venzon se pronunci-
ando desta tribuna dizendo que o
governador de Santa Catarina está indo a
Brasília para trazer recursos para Santa
Catarina. Agora são mais R$ 200
milhões. Nós sabemos que essa é a
missão do estado, só que antes não
havia recursos. Se formos comparar o
que veio neste último ano em
decorrência, queira ou não, da tristeza
por que temos passado no estado com as
cheias e agora com um tornado, veremos
que antes tínhamos tudo isso e não rece-
bíamos resposta efetiva do governo
federal em atenção ao estado.

Cumprimentamos Luiz Henrique
e Leonel Pavan pelo trabalho que fizeram
e que ainda estão fazendo para a
recuperação da área degradada por
ocasião da catástrofe do ano passado.

E como se não bastasse, como
se aquilo fosse um treinamento, agora o
extremo oeste foi varrido por aquele tufão
e mais de 70 cidades decretaram estado
de emergência, estado de calamidade. E
mais uma vez lá está o governador
presente. Todas as autoridades, os
deputados, principalmente os da região,
na terça-feira passada, estavam em
Brasília dando os primeiros encaminha-
mentos para que aquela região receba,
emergencialmente, aquilo que é
necessário para dar conforto, consolo e
recuperar a atividade de muitos cidadãos
e agricultores que moram naquela região.

Então, não basta apenas ter
pena. Precisamos, principalmente, agir de
forma que eles possam recuperar-se. O
dinheiro que o governo vai dar, os R$ 200
milhões que vieram do governo federal - e
certamente vai haver mais R$ 500
milhões por parte do governo do estado -,
ainda será pouco diante daquilo que está
reservado nos bancos, depositado no
FGTS - e esse, sim, vai fazer um efeito
muito grande.

Fico feliz de escutar o deputado
Serafim Venzon, sendo um parlamentar
do PSDB, reconhecer isso. Porque vemos
o PSDB fazer um enfrentamento muito
contundente ao nosso governo, mas o
seu pronunciamento é uma prova viva da
extensão do nosso governo federal em
Santa Catarina no atendimento as essas
demandas, principalmente porque já
foram empenhados, de novembro para cá,
mais de R$ 800 milhões para Santa
Catarina, deputado Serafim Venzon. E já
existem outros recursos empenhados,
autorizados e muitos deles já pagos.
Existe ainda outro volume que já está
empenhado e com obras ainda não
executadas, ultrapassando R$ 1 bilhão.

Mais uma vez, srs. deputados,
volto a mencionar um projeto de lei que
no ano passado, por ocasião das
enchentes, nós abordamos. Normalmente
existe o entendimento de que prefeito e
governador só podem fazer obras
públicas, o que é verdade. Mas em
estado de emergência está autorizado ao
governador, ao presidente e aos prefeitos
das cidades, através da Defesa Civil,
prestar todo o atendimento particular para
que os moradores possam reconstruir as

Hoje o governador e a nossa
Defesa Civil estão lá em Brasília
buscando, junto ao governo federal, mais
de R$ 200 milhões para recuperar e dar o
atendimento emergencial a todas aquelas
pessoas que foram atingidas.

Eu imagino, sr. presidente, que
esta Casa, mais uma vez, fará aquela
grande mobilização que já foi feita no ano
passado, quando houve aquela

Processo Informatizado de Editoração - COORDENADORIA DE PUBLICAÇÃO
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E agora, com esse trauma no
oeste, em Guaraciaba, estão em Brasília,
além do governador, os deputados Padre
Pedro Baldissera, que é de Guaraciaba,
Pedro Uczai e Dirceu Dresch, deputados
da base do governo; além disso, o Fórum
Parlamentar Catarinense também está
envolvido, juntamente com os prefeitos
das cidades que foram atingidas pelo
tornado na semana passada.

juntamente com a senadora Ideli Salvatti.
O encontro discutirá maneiras que
permitam que os municípios de pequeno
porte, que muitas vezes têm dificuldade
na execução dos seus projetos, possam,
de forma harmônica e conjunta, processá-
los para melhor captação de recursos.

sobre a cidade onde nasci, o município de
Imbuia, no alto vale do Itajaí.

Desde 2007, presidente Jorginho
Mello, tento fazer isso. Até consegui pen-
sar no que falar, mas sempre tive dificul-
dade para encontrar os termos certos
para expressar aquilo que sinto pela
cidade em que nasci.Nós sabemos que o programa

Minha Casa, Minha Vida contemplou
municípios de até 30 mil habitantes. Para
os que têm menos habitantes, poderão
ser feitas ações em conjunto, através de
consórcios municipais. Consórcios para
tratamento de lixo, por exemplo, na área
de saúde, no alto vale, nós temos. Mas
há necessidade de um aprimoramento. E
através dos consórcios é possível
contemplarmos a região com novos
recursos, unificando esforços de cada
prefeitura com intuito de, efetivamente,
melhorar a vida do povo com ações mais
concretas em cada município, em cada
região.

Quinta-feira, dia 10 de setembro,
estive o dia inteiro em Imbuia
participando dos eventos alusivos ao 47º
aniversário da cidade. E sempre fico aqui
pensando se aquelas pessoas que
nasceram na cidade de São Paulo, na
capital, Florianópolis, em São José ou em
Blumenau possuem o mesmo sentimento
que tenho em relação à minha cidade
natal. Desconfio que sim, embora nunca
veja as pessoas falando muito a respeito
disso.

Mas esta tem sido uma terra,
deputado Kennedy Nunes, abençoada por
Deus, que tem um povo com capacidade
de resignação e de resposta efetiva aos
problemas. Logicamente, logo esse será
mais um problema superado pelo povo
catarinense com a ação conjunta, não
apenas do governo de Santa Catarina,
mas dos parlamentares e da nossa
senadora Ideli Salvatti.

Ontem à noite, nós, do Partido
dos Trabalhadores, tivemos uma reunião
importantíssima com a nossa senadora,
quando debatemos sobre o momento que
estamos passando no estado e o que
podemos e devemos fazer pelo nosso
povo. Sabemos do empenho da senadora
Ideli Salvatti, que hoje está em Brasília
defendendo Santa Catarina com unhas e
dentes, com toda sua capacidade de
trabalho, executando ações no sentido de
buscar uma recuperação mais rápida para
o estado catarinense.

Guardo um sentimento muito
profundo da minha cidade Imbuia, um
sentimento de pertencer, de fazer parte,
de ter a forma de pensar e o jeito de
dizer as coisas; os verbos empregados
em Imbuia são mais diretos, os nossos
termos são sempre os mais usuais e as
nossas certezas sempre profundas.

Então, aproveitamos a oportuni-
dade para convidar os prefeitos, os vice-
prefeitos, os vereadores, os secretários,
que são os que executam os projetos,
para que estejam presentes lá, a partir
das 9h, para participarem dessa grande
plenária.

Ter nascido em Imbuia, na
comunidade de Vista Alegre, antigo Araçá,
para nós é motivo de orgulho. Depois de
ter morado também na estrada geral do
Garrafão, nas Águas Cristalinas, que é
um ramal da vila que vai para
Samambaia, em direção a Leoberto Leal,
e na estrada geral do Campestre também,
já próximo do centro, e por ter vivido lá
até os 19 anos, sinto-me fazendo parte
intrinsecamente da cidade de Imbuia.
Assim como as ervas dos pastos, assim
como as árvores de Imbuia
remanescentes, assim como os barros
das roças, muitas roças da cidade de
Imbuia.

Quero registrar também que,
quinta-feira à noite, estaremos em Timbó
participando de um grande debate sobre
a saúde do trabalhador. O evento será
organizado pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Timbó e pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do
Material Elétrico de Timbó e Região.

Mas quero, neste momento, no
horário de Breves Comunicações, parabe-
nizar os atletas Felipe Leal e Patrícia
Kock, da Escola Educação Básica Paulo
Zimmermann, de Rio do Sul, que conquis-
taram as medalhas de ouro no lança-
mento de disco e nos 80m com barreiras,
respectivamente, nas Olimpíadas
Estudantis. Esses dois atletas irão repre-
sentar o Brasil na Olimpíada Mundial, no
Equador.

Então, estaremos lá debatendo a
saúde do trabalhador, especificamente os
principais motivos que fazem um operário
adoecer numa fábrica. Que ações
preventivas devem ser feitas e como
eliminar a insalubridade no trabalho de
uma empresa, deputado Antônio Aguiar,
v.exa. que é médico, porque entendemos
que temos que melhorar as condições de
saúde nos campos de trabalho. O debate
será realizado às 19h, no auditório do
Sindicato dos Metalúrgicos de Timbó e
Região.

Quero parabenizá-los porque
essas olimpíadas escolares mostram o
potencial que os atletas brasileiros têm,
elas são uma oportunidade para que eles
externem, expressem sua capacidade,
seu talento. No caso, são dois
catarinenses da nossa querida cidade de
Rio do Sul, sendo que a Patrícia é filha de
Tarcísio Kock, que trabalha conosco e foi
superintendente da Agricultura. É uma
riosulense que está dando esse orgulho
ao povo catarinense.

Imbuia é um grande platô na
escarpa da serra, como um recreio
retirado da linha geral, onde há 200 anos
os comerciantes do litoral subiam a serra
que trazia os serranos tropeiros para o
litoral. Imbuia ficou ali retirada, um platô,
um divisor de águas entre os rios Itajaí-
Açu e Itajaí-Mirim.

Queremos convidar todos os
companheiros para comparecerem a esse
debate, porque estaremos fazendo outros
com o mesmo objetivo em outras regiões
do estado. Em breve estaremos também
na cidade de Benedito Novo, também
através do sindicato e dos nossos repre-
sentantes políticos, fazendo esse debate
para melhorar a saúde do trabalhador
dentro das fábricas, dentro das empresas
e dentro do serviço público. Por isso, o
nosso convite oficial a todos.

Imbuia é um lugar que foi habi-
tado pela primeira vez pelo homem
branco, perto da década de 30, no século
passado. Há pouco tempo, portanto.
Chegaram primeiro os alemães, subindo o
vale. Depois chegaram algumas famílias
residentes aqui no litoral, de Palhoça, de
Armazém, que atravessaram a serra e
foram localizar-se em Imbuía e lá
permaneceram. Também os serranos que
desceram a serra e atravessaram o alto
vale do Itajaí estacionaram e ficaram no
platô de Imbuia.

Por isso, parabéns aos dois e
aos seus treinadores, porque sem eles
essas equipes não estariam executando
esse trabalho. E tenho certeza de que
trarão do Equador as medalhas tão
sonhadas por eles e por nós,
catarinenses e brasileiros.

Ao mesmo tempo, quero aqui
fazer um convite aos prefeitos, vice-
prefeitos, secretários, vereadores,
deputados, enfim, às autoridades da
região do alto vale, para participarem,
sexta-feira, do Encontro dos Rios, em Rio
do Sul, que terá como palestrante
Alexandre Padilha, que é da Casa Civil, e
o assunto será: Consórcios Públicos e
Desenvolvimento Regional.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Da mesma serra catarinense de

onde vem o vento minuano, vieram
também as pessoas que desmataram. Os
madeireiros levaram as madeiras de
Imbuia num tempo em que desmatar era
sinônimo de progresso, um tempo muito
diferente do nosso. Há 70, 50, 40 ou
talvez 30 anos derrubar a mata, fazer a
coivara, arrastar à força de burro, de bois
puxados na corrente, na canha, as
imensas toras de Imbuia era sinônimo de
progresso. Hoje, os conceitos mudaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - O próximo orador inscrito
é o sr. deputado Sargento Amauri Soares,
a quem concedo a palavra por até dez
minutos.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, srs.
deputados, telespectadores da TVAL,
público que nos acompanha nesta
sessão, nesses próximos dez minutos
tenho um grande desafio que é o de falar

Trata-se de uma importante reu-
nião, que terá a participação de vários
deputados estaduais, dos deputados
federais Cláudio Vignatti e Décio Lima,

Coordenadoria de Publicação - Processo Informatizado de Editoração



02/03/2010 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 6.142 5

A necessidade criou a mudança nas
mentes e no comportamento, e até nas
leis. Mas nós, embora não tão velhos
assim, chegamos a fazer parte desse
processo; chegamos a conviver com o
processo de construção daquela cidade.

O Sr. Deputado Dagomar
Carneiro - Peço a palavra, pela ordem, sr.
presidente.

Quero lembrar aos municípios
das encostas da serra Geral que amanhã,
em Urubici, teremos uma reunião
importante do Fórum das Encostas da
Serra Geral, onde se discutirá as ações
dos pequenos municípios sob o ponto de
vista das políticas públicas, para firmar o
direito à cidadania, à melhor qualidade de
vida daquela população.

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

Imbuia, portanto, é um lugar por
onde não se passa. Imbuia é um lugar
para onde se vai, porque ficou ali um
retiro, um platô, afastado da linha geral
que conduzia os demais movimentos. Por
isso foi colonizada tão tardiamente.

O SR. DEPUTADO DAGOMAR
CARNEIRO - Sr. presidente, deputado
Jorginho Mello, srs. deputados, quero
anunciar aqui, com satisfação, a
presença do vereador Vicente Saliba, o
Vitinho, do PDT de Mafra, e do sr.
Geovane Lima.

Mas, sr. presidente e demais
deputados, inscrevi-me para falar hoje
sobre um programa que talvez ainda não
esteja sendo muito difundido e nem seja
muito conhecido no estado de Santa
Catarina. Gostaria de lembrar ao Cezinha
e ao Adolar que também interessa à
pesca artesanal e à aquicultura o
Programa de Aquisição de Alimentos,
PAA, do governo federal, que é
gerenciado pela Conab em parceria com o
ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.

O 47º aniversário de Imbuia foi
comemorado com uma festa que durou
13 dias. Começou no dia 1º de setembro
e terminou no último domingo, dia 13.
Quem nasceu em Imbuia, quem viveu por
lá até a mocidade não consegue, mesmo
que queira, esquecer, porque é para lá
que se dirigem todos os pensamentos
nas horas mais tristes, nas horas de dor
e também nas horas mais alegres. Até
porque lá foram sepultados nossos
antepassados, incluindo o meu pai,
Santos Frederico Soares, a minha irmã,
Roseli, agora em 2007, vítima de
leucemia, e tantos outros parentes. É lá
que residem minha mãe, dona Tina, dois
irmãos e uma irmã. Na hora derradeira,
por certo, os pensamentos nos
conduzirão até Imbuia. E esperamos, é
claro, que não seja só na hora derradeira
que possamos ter a oportunidade de
conviver mais com aquela gente que é a
mesma gente que nós somos,
independentementedas posições político-
partidárias, ideológicas e programáticas.

Aos dois, que vieram resolver al-
guns problemas daquele município,
damos as boas-vindas.

O Sr. Deputado Antônio Aguiar -
Peço a palavra, pela ordem, sr.
presidente.

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

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO
AGUIAR - Sr. presidente, também gostaría-
mos de saudar os dois vereadores. Sejam
bem-vindos a esta Casa e façam desta a
casa de vocês. Um abraço!

Na minha atuação em São José,
desde 2006 temos agido no sentido do
combate à fome, porque a alimentação é
um direito inalienável, é um direito sagra-
do, e nós precisamos combater a fome
com produtos da melhor qualidade possí-
vel. A partir de 2006 nós começamos a
operar, através da Conab e do ministério
do Desenvolvimento Social, com 14 enti-
dades de assistência social, entre elas a
Orionópolis Catarinense, que presta um
trabalho muito importante para a
sociedade barriga-verde. Através da
Conab foram atendidas 14 entidades. Às
96 famílias das encostas da serra Geral,
com relação à produção de alimentos
orgânicos, oferecemos um valor de R$ 90
mil durante 2006, no sentido de assistir
essas 14 entidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Padre Círio
Vandresen, que representa o nosso queri-
do município de São José, por até dez
minutos.

O SR. DEPUTADO PADRE CÍRIO
VANDRESEN - Gostaria de saudar o presi-
dente da Casa, deputado Jorginho Mello,
e na sua pessoa estender a minha
saudação a cada deputado. As nossas
deputadas ainda não se encontram, mas
quero dizer da minha satisfação e da
minha gratidão pela acolhida que me foi
dada no dia da minha posse, ocorrida na
última quinta-feira.

No dia em que Imbuia completou
47 anos, dia 10 de setembro, estávamos
todos lá reunidos. E nessa mesma data
foi comemorado o terceiro aniversário da
Rádio Imbuia FM, que sintoniza na 87.5.
Isso também é um espanto: Imbuia tem
uma rádio. Há 20 e poucos anos,
deputado Dagomar Carneiro, nós
ouvíamos as rádios de São Paulo. Depois,
muito depois, alguma de Florianópolis, e
depois ainda chegaram algumas de Rio
do Sul. Agora Imbuia tem uma rádio.

Em 2007 conseguimos ampliar
para 42 entidades da Grande
Florianópolis, distribuídas em quatro
municípios: Palhoça, São José, Biguaçu e
Florianópolis, atingindo 151 famílias das
encostas da serra Geral associadas à
Agreco - Associação dos Agricultores
Ecológicos das Encostas da Serra Geral.
Essas famílias beneficiadas puderam
fazer a migração da agricultura
convencional para a agricultura orgânica,
produzindo, já em 2007, um valor de R$
528 mil em alimentos orgânicos ofe-
recidos pelo ministério do
Desenvolvimento Social e de Combate à
Fome às 42 entidades.

Quero, sr. presidente, externar o
meu agradecimento a v.exa. em poder, no
dia de hoje, dia de Nossa Senhora da
Piedade, representar este Parlamento na
festa da diocese de Tubarão, na catedral
de Tubarão, onde teremos também a
despedida do nosso bispo, dom Jacinto
Bergmann.

A tecnologia e o desenvolvimento
das forças produtivas e da tecnologia têm
feito de Imbuia uma cidade, embora um
retiro, um platô afastado das linhas
gerais do caminho dos povos, uma cidade
moderna, uma cidade que coloca toda a
tecnologia ao dispor da sua população.

Tive a oportunidade de servir
àquela igreja durante 17 anos, mesmo
morando aqui em Florianópolis e depois
em São José, na coordenação da Pastoral
da Terra e na assessoria da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.Estivemos na Rádio Imbuia FM

conversando com ex-prefeitos, com o
atual prefeito, com secretários
municipais, com o presidente da Câmara
de Vereadores, com o vice-prefeito, com o
diretor da SDR de Ituporanga, com os
atuais diretores da rádio e com os
diretores passados.

Gostaria de saudar o secretário
da Pesca do município de Bombinhas,
meu amigo Cesar Aldo Lopes, mais
conhecido como Cezinha, ex-presidente
da Colônia Z-22, que nos assiste nesta
Casa. Está também presente Adolar
Serafim, e gostaria de dizer que os dois
são antigos lutadores pelos direitos e
pela afirmação da pesca artesanal não
apenas naquele município, mas também
nas conferências, nas reuniões das
colônias de pescadores do estado de
Santa Catarina. Além da pesca artesanal,
também fazem a defesa da aquicultura e
da maricultura, principalmente no muni-
cípio de Bombinhas.

Em 2008 atendemos 61
entidades nos mesmos quatro municípios
da Grande Florianópolis, ampliando o
programa e chegando a R$ 839.407,00
em alimentos agroecológicos saudáveis.

Assinamos ontem um convênio,
no auditório da Unisul, entre a
Conab/ministério do Desenvolvimento
Social, 88 entidades da Grande
Florianópolis, entre elas o Lar de Zulma, o
Lar São Francisco, a Creche Vinde a Mim
e o Lar do Idoso de Biguaçu, entre
outras, e 370 famílias de agricultores
vinculados à Agreco, à Associação dos
Municípios das Encostas da Serra Geral,
totalizando R$ 1,350 milhão, deputado
Jailson Lima.

A programação continuou, e na
cidade de Imbuia, na noite do dia 10, foi
realizada uma festa com mais de duas
mil pessoas. Para uma cidade que tem
menos de seis mil habitantes, um terço
da sua população estava na festa
elegendo a rainha e as princesas da
próxima Festa do Milho Verde. Já estão
todos convidados para a festa que será
realizada nos dias 12, 13 e 14 do mês de
março do ano que vem.

Gostaria de saudar a presença
do ex-prefeito de Rancho Queimado, José
Nei, que hoje conduz a secretaria da
Administração daquele município.

Srs. deputados, esse importante
programa pode ser operado, secretário da
Pesca de Bombinhas, não apenas através

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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da agricultura familiar, mas através da
pesca artesanal, da maricultura, levando
uma alimentação mais saudável, mais
agradável do ponto de vista nutricional e
também mais correta para a nossa
população, de modo especial para essas
entidades de assistência, que prestam
um serviço relevante aos municípios e ao
estado catarinense.

Botânico da capital será construído sem a
necessidade de um único centavo dos
cofres públicos. Certamente após o
término da obra, a gestão, sim, será
pública, mas a partir de agora o povo de
Florianópolis e de Santa Catarina começa
a contar os dias para ganhar esse grande
presente.

A primeira área vai funcionar
como área central, inicial. Os dois outros
espaços públicos pertencentes ao estado
serão extensões do Jardim Botânico, que
terá, então, sua base central sobre um
tripé. O fundamental agora é garantir a
participação popular para que tenhamos,
sem dúvida alguma, um jardim que
abarque todas as características técnicas
necessárias para ser um espaço que
receba certificação internacional, mas
que também seja um projeto que de fato
abarque, na sua síntese, as neces-
sidades das populações do entorno das
áreas que serão agraciadas.

A empresa EBX, que vem para
Santa Catarina, talvez até transfira a
totalidade de seus negócios, de seus
escritórios, para o município de Biguaçu,
já na chegada dá esse grande presente a
Santa Catarina, esse grande presente às
gerações futuras.

Nesse sentido, gostaria de cum-
primentar o ministro Patrus Ananias por
essa brilhante política; gostaria de cum-
primentar o superintendente da Conab em
Santa Catarina, Sione Lauro de Souza;
gostaria de cumprimentar o coordenador
do nosso fórum, Luiz Lorenzetti, que
reúne, que articula essas 88 entidades,
porque o nosso propósito, sr. presidente,
não é que sejam apenas alguns
convênios anuais, mas que isso passe de
uma política do governo federal, para uma
política de estado, porque a alimentação
é um ato sagrado, e nós precisamos sair
da refeição banalizada para um ato
organizado, organizador, pedagógico, de
modo a resgatar o saber fazer dos nossos
agricultores familiares, dos nossos
pescadores artesanais, dos nossos
maricultores, dos nossos antepassados,
deputado Sargento Amauri Soares.

Quero, desta tribuna, comparti-
lhar esse momento tão importante com
todos aqueles que se mobilizaram em
favor dessa causa, aos mais de 25 mil
catarinenses que assinaram o abaixo-
assinado pela concretização do Jardim
Botânico, a todos aqueles servidores da
Epagri, entusiastas da idéia. Quero
cumprimentar também, desta tribuna, o
presidente da Fatma, dr. Murilo Flores,
um entusiasta desse grande empreendi-
mento.

Que o povo do Itacorubi e do
Morro do Quilombo possa opinar; que o
povo do Monte Verde e do Morro do Balão
possa opinar; que o povo do Sol
Nascente possa opinar, assim como a
comunidade da região do Monte Verde e
do norte da ilha.

É, sem dúvida, um momento de
alegria, de felicidade pessoal imensa,
mas, sobretudo, é a certeza de que se
hoje existe esse projeto, se hoje ele
recebe o apoio de uma grande empresa,
se hoje ele será possível sem um único
centavo de recurso público, é porque
houve mobilização da sociedade, é
porque a cidade quis, é porque as
pessoas estão conscientes da neces-
sidade de ter espaços verdes, é porque
nós não aguentamos mais ver
Florianópolis virar uma grande selva de
pedra.

Às 16h30 iremos, juntamente
com alguns diretores da empresa, fazer o
reconhecimento da área. O projeto já está
em processo de licitação através da
Fapesc, e hoje, de público, o empreende-
dor Eike Batista anunciou que a sua em-
presa vai custear na integralidade o
projeto do Jardim Botânico, que integra,
na verdade, três áreas. Ele nasce naquela
área do Itacorubi, sendo o primeiro jardim
botânico do Brasil e um dos únicos do
mundo que tem contígua uma área de
preservação, uma área de manguezal. O
projeto integra ainda a área da Cidade
das Abelhas, no bairro Saco Grande II,
também uma área de preservação. Por
fim, integra também todo o entorno verde
da área onde futuramente localizar-se-á o
Sapiens Parque.

Por isso gostaria de
cumprimentar essas entidades e dizer
que esse programa pode ser ampliado
para os municípios, pois agora, com o
valor de R$ 3.500,00 por cada DAP -
Declaração de Aptidão do Pronaf -, pode-
se operar o programa em todos os
municípios, não só na produção de
alimentos orgânicos, agroecológicos, mas
também na agricultura convencional e na
pesca artesanal.

Parabéns a todos! Agora é partir
rumo ao trabalho.

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

Ada De Luca) - Parabéns pelo seu pronun-
ciamento, deputado!

Agradeço a oportunidade e quero
reiterar que esse programa é de
fundamental importância para a
consolidação de uma política de
alimentação saudável, agradável para
toda a nossa população.

Ainda dentro do horário reserva-
do aos Partidos Políticos, os próximos
minutos estão destinados ao PT.

Sra. presidente, esse grande
presente, não apenas para Florianópolis,
mas para Santa Catarina, chega
justamente num momento em que a
cidade se afasta da natureza, em que as
crianças já não têm mais contato com o
verde e cuja diversão resume-se à praia e
ao shopping center.

Com a palavra o sr. deputado
Jailson Lima, por até nove minutos.Obrigado, sra. presidente!

(SEM REVISÃO DO ORADOR) O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Em nome do Partido dos Trabalhadores,
neste horário, deputada Ada De Luca,
temos que, neste exato momento,
aplaudir o nosso presidente Lula, porque
em Brasília está sendo assinado, no
centro oficial do Banco do Brasil, o
decreto que constitui a nova universidade
federal em Santa Catarina. Por isso,
mesmo considerando todos os desastres
climáticos por que passou Santa Catarina
na última semana, o nosso estado
também ganha um presente, tendo em
vista que o presidente que não tem
coleção de diplomas é o presidente,
deputado Padre Círio Vandresen, que está
mudando o contexto da educação no
Brasil. Será mais uma universidade
federal em Santa Catarina, além da
expansão que a UFSC está fazendo, e já
haverá vestibular de imediato, porque em
março de 2010 essa universidade já terá
aberto as vagas para os cursos que vai
oferecer.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada
Ada De Luca) - Passaremos ao horário
reservado aos Partidos Políticos. Hoje,
terça-feira, os primeiros minutos são
destinados ao DEM.

Com a palavra o eminente depu-
tado Cesar Souza Júnior.

Mas praia desfruta-se somente
quatro meses por anos; shopping center
é diversão paga, enclausurada. Ora, uma
cidade que é a capital do estado, que se
julga uma das mais capacitadas do Brasil
em termos de qualidade de vida, não tem
uma única área de lazer devidamente
estruturada, como possuem outras
capitais do mundo e, inclusive, outras
capitais do Brasil!

O SR. DEPUTADO CESAR SOUZA
JÚNIOR - Sra. presidente, deputada Ada
De Luca, srs. deputados, sras.
deputadas, quero, nesta tarde, trazer aqui
um comunicado que muito nos alegra, um
comunicado que, na verdade, faz valer o
mandato que recebi nas urnas do povo
catarinense.

Foi anunciado agora, numa reu-
nião na Fiesc, pelo empreendedor Eike
Batista, que é um dos maiores empreen-
dedores do Brasil e que está vindo para
Santa Catarina com um grande empreen-
dimento, o apoio da empresa EBX ao
projeto do Jardim Botânico de Santa
Catarina, com um aporte de R$ 20
milhões. Ou seja, a partir de agora o
Jardim Botânico, que teve o seu edital
lançado no dia de ontem, pela Fapesc,
conta com R$ 20 milhões de origem
privada. Isso quer dizer que o Jardim

Srs. deputados, é um momento
de alegria. Agora aguardamos o
desenrolar da situação e esperamos que
as autoridades municipais tenham
presteza no licenciamento e na aprovação
do projeto. E aproveitamos para anunciar
desde já a realização de três audiências
públicas. A primeira, lá no bairro do
Itacorubi; a segunda, no Monte Verde, e a
terceira, no norte da ilha, em
Canasvieiras, para que se ouça da
população interessada opiniões acerca
dos três projetos.

O ministro Fernando Haddad, da
Educação, já está nomeando o novo
reitor, o reitor provisório, que é quem
coordenou todos os projetos de
constituição dessa nova universidade,
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que vai atender o Paraná, Santa Catarina
e o Rio Grande do Sul, prioritariamente.

náutica, enfim, o nosso litoral todo tem,
como agora também temos a
potencialidade náutica de Biguaçu. Então,
temos que ter uma escola técnica de
carpintaria náutica, de projetos náuticos,
de indústria náutica, porque os deriva-
tivos desse setor são muito grandes. E eu
pergunto: existe estado melhor do que
Santa Catarina para fazer uma escola téc-
nica náutica?

está sendo instalada em Chapecó, junto
com nossa querida senadora Ideli
Salvatti, professora, uma guerreira da
educação, não apenas pelos recursos
alocados para as escolas técnicas, que
chegam a R$ 40 milhões para Santa
Catarina, mas também pelos recursos
alocados e trabalhados na concretização
dessa universidade e na implantação dos
polos de extensão da Universidade
Federal de Santa Catarina, como temos
na cidade de Pouso Redondo, no alto
vale.

O que é de fundamental impor-
tância é que parte dos alunos que irá
para essa universidade, deputado Antônio
Aguiar, obrigatoriamente será oriunda da
rede pública estadual e municipal. Já há
um contingente de vagas reservadas, o
que muda o conceito específico da
universidade que se quer, pois o que se
vê hoje é que quem tem recursos e faz
cursinho acaba entrando nos cursos mais
procurados das universidades públicas.

Por isso, estou dando entrada,
no dia de hoje, a uma indicação a ser
enviada ao presidente da República, ao
ministro da Educação, ao nosso
governador, no sentido de contar com o
apoio necessário para a instalação dessa
escola. E no seu discurso v.exa. coloca
muito bem a importância do ensino
técnico, principalmente para aqueles que
mais necessitam.

Por isso, parabéns ao nosso
presidente Lula, ao nosso governo,
porque não é apenas essa universidade,
são 14 novos campi no Brasil, durante o
governo Lula. Além desses 14 novos
campi, há 104 extensões universitárias
sendo desenvolvidas Brasil afora, o que
demonstra a importância que se dá para
a educação. Inclusive, temos também que
ressaltar as escolas técnicas, que em
2002 eram 140 e que até 2010 serão
214, mostrando a importância que este
governo tem dado para a educação de
qualidade no país.

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

Ada De Luca) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os
próximos minutos são destinados ao PDT.

Com a palavra o sr. deputado
Sargento Amauri Soares, por até cinco
minutos.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Muito bem, deputado Professor Grando,
com certeza conte com o apoio da
bancada do PT e, principalmente, com o
governo, que está comprovadamente
mostrando o seu perfil e o seu viés para
termos a educação como um dos pilares
efetivos do desenvolvimento da economia
brasileira diante das crises, das
distorções econômicas que vemos mundo
afora.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sra. presidente, sras.
deputadas, srs. deputados, telespectado-
res da TVAL e ouvintes da Rádio Alesc
Digital, eu tinha deixado aqui o troféu que
recebi na cidade de Imbuia, das mãos do
secretário municipal da Educação, mas
não foi só por esquecimento, mas porque
quando uma imbuia enraíza, ela acaba
ficando, deputado Antônio Aguiar, v.exa.
que conhece essa árvore do planalto
norte sabe que é uma vegetação bastante
parecida com a erva-mate, erva rasteira,
que também é bastante comum.

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

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Tenho a satisfação de ouvir o deputado
Professor Grando, que foi meu professor
em Florianópolis, em um cursinho, para
que eu pudesse passar para a
universidade e fazer o curso de Medicina.

O Sr. Deputado Décio Góes -
V.Exa. nos concede um aparte?

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Pois não, tenho o prazer de ouvir o meu
companheiro de bancada, nosso líder,
deputado Décio Góes.

Conheci o deputado Professor
Grando, àquela época, fazendo debates
sobre energias, como a energia nuclear
em Angra dos Reis e os entulhos que
vinham da Alemanha para ser
implantados no Brasil.

Deixei ali, deputado Padre Círio
Vandresen, porque enraizou e não queria
mais sair. Também ficou bonito no seu
pronunciamento. E não sei se prestaram
atenção, mas no escudo da cidade de
Imbuia, no centro da bandeira, aparece
uma árvore e um índio com arco e flecha
na mão, atirando num passarinho que
está pousado na árvore, um tucano. É um
símbolo de 47 anos atrás. Se esse
símbolo fosse elaborado hoje talvez não
fosse politicamente correto. É importante
registrar, entretanto, que o índio está
apontando a flecha para o tucano, mas,
na verdade, não sei se ainda existe
naquela região.

O Sr. Deputado Décio Góes -
Deputado Jailson Lima, apenas respon-
dendo rapidamente à questão que o depu-
tado Professor Grando coloca, ontem
estávamos no fórum parlamentar interno
da bancada estadual e federal do PT com
a senadora Ideli Salvatti. E ela nos
comunicou, em função dos grandes
investimentos nessa área náutica em
Santa Catarina, que a questão do pré-sal,
da sua exploração, abre uma expectativa
muito grande de fortalecer essa indústria.
Também nos disse que já está em
negociação com o Infet/Cefet no sentido
de termos essa escola náutica no estado.

O Sr. Deputado Professor Grando
- Obrigado, deputado Jailson Lima. E não
posso deixar de agradecer, porque conti-
nuamos hoje a nossa luta pela energia
limpa, pelas novas formas de ciência e
tecnologia. Mas existe uma parte do seu
discurso que eu gostaria de reforçar.

Estudei graças à Escola Técnica.
Mas antes fiz o Senai, em Lages, que era
o ensino técnico. Assim como o
presidente Lula se formou no Senai e
teve a sua profissão de torneiro, eu tive a
profissão de administrador. Depois, vim
para Escola Técnica Federal de
Florianópolis fazer o ensino técnico,
porque naquela época quem fazia o
ginásio industrial tinha preferência para
fazer o ensino técnico. Fiz o ensino
técnico de Máquinas e Motores.

Quero parabenizar v.exa. pelo
depoimento, ressaltando que precisamos
dedicar aqui um minuto não de silêncio,
mas de aplauso, ao presidente Lula, por
essa nova universidade em Santa
Catarina.

Imbuia é a árvore símbolo do estado
de Santa Catarina. Todo estado tem uma
árvore símbolo. A árvore símbolo do estado do
Paraná é a araucária, o pinheiro brasileiro. E a
árvore símbolo de Santa Catarina é a imbuia.
Então, não há como nenhum catarinense
esquecer a nossa cidade, porque a árvore que
deu origem ao nome da cidade é a árvore
símbolo de todos os catarinenses, de toda a
população do nosso estado.

Há mais de 50 anos foi instalada
a Universidade Federal de Santa Catarina,
que ficou sempre aqui na ilha. Com o pre-
sidente Lula, ela atravessou a ponte e
está em várias regiões do nosso estado.
E agora temos uma nova universidade no
oeste do estado atendendo toda a região
da fronteira, Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, fazendo uma integração
regional importante.

Mas quero o seu apoio e o apoio
de todos os srs. deputados para que
façamos uma escola técnica, numa
parceria do governo federal com o Senai,
com o Sebrae, com o governo do estado,
com as prefeituras, em algo muito
importante no mundo, que depois da
informática é o que mais está gerando
emprego e desenvolvendo, que é a
questão náutica.

Nós queremos ainda parabenizar
todos os imbuienses, todas aquelas pes-
soas que contribuíram para organizar os
eventos, os debates e as discussões,
porque não foi só festa. Tivemos muita
discussão a respeito da situação, do
futuro e das dificuldades da cidade de
Imbuia. E uma das dificuldades são as
fontes de água, porque por ser um divisor
de águas, por ser um platô na escarpa,
por não ter um grande rio que passe por
dentro da cidade de Imbuia, a maioria do
território foi desmatado e 90% são
ocupados pela agricultura. E é preciso
pensar nisso.

Parabéns pelo seu depoimento,
que lembra um momento histórico em
Santa Catarina na data de hoje.Santa Catarina tem tradição náu-

tica. Todos os barcos que fazem o trans-
porte para Paranaguá, para a Ilha do Mel,
que é um dos grandes centros turísticos
do Paraná, são fabricados aqui no
estado, em Barra do Sul. Em Itajaí
existem estaleiros; Itajaí tem tradição

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Muito obrigado, deputado Décio Góes,
mas acho que temos que fazer justiça ao
deputado federal Cláudio Vignatti, que foi
o grande idealizador desse projeto da
Universidade Federal da Fronteira Sul, que
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O dia 19 é o Dia Ecológico exa-
tamente para visitar as fontes de água,
as nascentes dos rios; é um dia para
discutir essas questões e para fortalecer
a consciência da necessidade de valorizar
as fontes de água e as fontes de energia,
que são muito importantes para o futuro
de qualquer sociedade e também para a
cidade de Imbuia.

fundamentos em que você, catarinense,
sabe que R$ 10,00 no seu bolso neste
mês também serão os mesmos R$ 10,00
no mês que vem, diferentemente da
década de 70, 80 e início de 90, quando
o dinheiro perdia o seu valor dia a dia,
quando a inflação corroia o seu emprego,
o seu trabalho, o seu salário.

Deputado Romildo Titon, v.exa.
que é da região de Campos Novos sabe
que as condições de competição
internacional do agronegócio foram
criadas, fundamentadas e enrijecidas no
governo do sociólogo e professor
Fernando Henrique Cardoso. Mas não
posso deixar de dizer também que ele vai
a Canoinhas e a Criciúma num
compromisso técnico, deputado Antônio
Aguiar, mas em Blumenau ele estará no
Teatro Carlos Gomes. E os convites
podem ser adquiridos na Acib, no CDL, os
parceiros da ADVB, entidade que convidou
o professor Fernando Henrique Cardoso,
um palestrante que recebe um dos
maiores cachês do Brasil e do mundo. E
ele abriu mão do cachê. O cachê em
Blumenau será zero. E você, que for ao
Teatro Carlos Gomes e contribuir com a
palestra, além de absorver o conheci-
mento de um professor que pensa o
mundo, que conhece o mundo e que sabe
o caminho socioeconômico brasileiro e
catarinense, estará contribuindo com a
Escola Municipal Professora Alice Thiele.

O professor Fernando Henrique
Cardoso, nessas três palestras, vem
trazer a sua experiência, o seu conteúdo,
para que nós, políticos e homens de
mercado, possamos saber para onde
caminha a economia, como serão os
fundamentos dos próximos dez anos, 20
anos, como estará inserido o Brasil nesse
contexto e como estará inserido o estado
de Santa Catarina no contexto
socioeconômico.

A tecnologia também chegou à
cidade de Imbuia. Aliás, pelo avanço
tecnológico, somos aficcionados por essa
questão do desenvolvimento científico, do
conhecimento, da produção e ficamos ale-
gres pela criação de uma universidade no
oeste do estado, a Universidade Federal
da Fronteira Sul. Essa universidade vai ter
a sua reitoria, a sua sede, na cidade de
Chapecó. E Imbuia tem acesso, e creio
que a maioria da população catarinense,
a todas as tecnologias.

Por isso, a importância da vinda
do professor Fernando Henrique Cardoso,
que não vem como político, que não vem
como homem de partido, que não vem
com o ex-presidente da República, mas
que vem, sim, como um sociólogo, como
um pensador da economia.

Então, queremos mais uma vez
parabenizar todos aqueles que
construíram e que constroem a Rádio
Comunitária Imbuia FM, 87.5, que é o
veículo que permite o debate da
população local e que leva a Imbui o
conhecimento de outras regiões.

Hoje é muito difícil haver pensa-
dores que possam dar o caminho e o
rumo para onde vai a economia, para que
o pequeno empreendedor possa saber
qual é a tendência econômica, se o dólar
sobe ou baixa e o que acontece com a
economia. E esse é o tema principal que
o professor Fernando Henrique Cardoso
vem abordar no estado.

Na catástrofe de novembro,
várias escolas foram atingidas, e muitas
ainda sofrem, mas 100% dos recursos da
venda dos ingressos serão destinados à
reconstrução e ao aparelhamento da
Escola Municipal Professora Alice Thiele.
Tudo isso em parceira não só com a
ADVB, mas com o professor Maurici
Nascimento, secretário de Educação de
Blumenau, com Osmar Matiola, também
da secretaria, com a prefeitura, com as
entidades empresariais que abraçaram a
causa, com os veículos de comunicação.
E isso acontecerá no dia 2 de outubro
deste ano.

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

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

Com a palavra o sr. deputado
Giancarlo Tomelin, por até nove minutos.

Lembro-me da primeira vez que
estive com o professor Fernando Henrique
Cardoso. Eu lhe disse que gostaria de
participar da política e perguntei-lhe a
diferença entre a iniciativa privada e a
vida pública. Tenho ainda a resposta dele
muito clara na minha memória: “Na
iniciativa privada você manda, você
ordena, e na iniciativa pública você
precisa convencer as pessoas a fazerem
as coisas”. Mas hoje a economia é um
somatório disso tudo, do que é público e
do que é privado, e é sobre essa
tendência e esse futuro que vem falar o
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

O SR. DEPUTADO GIANCARLO
TOMELIN - Sr. presidente e srs.
deputados, telespectadores da TVAl,
ouvintes da Rádio Alesc Digital, deputado
Padre Círio Vandresen, assomo à tribuna
na tarde de hoje para efetivamente
convidar Santa Catarina, os catarinenses,
os profissionais liberais, os estudantes e
os profissionais de mercado para
assistirem à palestra do professor
Fernando Henrique Cardoso, que estará
em nosso estado no dia 2 de outubro,
mais precisamente na cidade de
Blumenau, a convite da ADVB de Santa
Catarina. E lá o ex-presidente da
República vai proferir uma palestra com o
tema Perspectivas do Desenvolvimento
Socioeconômico Brasileiro.

Quero, neste momento, anunciar
a vinda do ex-presidente e sociólogo
Fernando Henrique Cardoso, e convidar
todos para assistirem à sua palestra em
Canoinhas, em Criciúma e, com caráter
filantrópico, em Blumenau, pela
reconstrução e aparelhamento da Escola
Municipal Professora Alice Thiele.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Antônio Aguiar -

V.Exa. me concede um aparte?
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PP.

O SR. DEPUTADO GIANCARLO
TOMELIN - Pois não!

O Sr. Deputado Antônio Aguiar -
Eu gostaria de parabenizá-lo e lembrá-lo
de que o ex-presidente também vai a
Canoinhas, convidado pela UnC.

Deputado Renato Hinnig, foi no
governo tucano que a economia conseguiu
novamente buscar o rumo e uma luz no fim
do túnel, no momento em que o país ainda
não tinha uma economia forte, pujante, e
uma rede de proteção social. E tudo isso
criado naquele governo.

Com a palavra o deputado
Joares Ponticelli, por até nove minutos.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI- Sr. presidente, deputado
Gelson Merísio, srs. deputados,
catarinenses que nos acompanham
através da TVAL e da Rádio Alesc Digital,
meu amigo e companheiro Aníbal,
vereador do município de Balneário
Camboriú que prestigia a nossa sessão
na tarde de hoje, quero, em primeiro
lugar, cumprimentar toda a população,
especialmente da nossa diocese de
Tubarão.

Por isso, gostaria de parabenizá-
lo e dizer que é uma grande pessoa que
vem a Santa Catarina ensinar alguma
coisa sobre sociologia.

O professor Fernando Henrique
Cardoso vem não só a Blumenau como
também a Criciúma, através de uma pro-
moção do Sistema Energia de colégios.
Lá ele fará uma palestra para os alunos
do Sistema Energia, aberta ao público.
Depois, seguirá para Canoinhas onde, na
Universidade do Contestado, também irá
proferir palestra, como já fez em Caçador.

O SR. DEPUTADO GIANCARLO
TOMELIN - E também sobre economia!

Veja, deputado Antônio Aguiar,
que esse sociólogo e professor nunca
sonhou em ser presidente da República,
mas deixou a sua marca na história do
Brasil. E na história contemporânea é
muito fácil distinguir o Brasil: existe o
Brasil de antes de Fernando Henrique
Cardoso e o Brasil de depois, porque
antes a economia estava totalmente
desestabilizada. O trabalhador recebia o
seu salário num dia e no dia seguinte ele
já tinha perdido muito do seu valor, do
seu poder de compra.

Hoje é feriado municipal em
Tubarão, pois comemora-se o dia de
Nossa Senhora da Piedade, padroeira da
diocese de Tubarão. Portanto, é feriado
em Tubarão e também em Jaguaruna,
cidade onde a padroeira é Nossa Senhora
das Dores, e também aquela comunidade
está em feriado municipal no dia de hoje.

Nós, brasileiros e catarinenses,
acabamos de sair de uma crise
econômica que abalou o mundo. E o
Brasil conseguiu isso com os critérios de
estabilização da economia, com os
fundamentos macroeconômicos, com os
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Haverá várias atividades, especi-
almente no âmbito da nossa diocese, por-
que hoje acontece também, junto às
comemorações da festa da nossa
padroeira, deputado Gelson Merísio, a
despedida do bispo diocesano dom
Jacinto Bergmann, que a partir deste mês
deixa o comando pastoral da nossa
diocese e assume, no próximo dia 27 de
setembro, o comando da diocese de
Pelotas, no Rio Grande do Sul.

quando diz que anualmente o chefe do
Poder Executivo, em qualquer esfera de
poder, tem que promover a revisão anual
dos salários. O que é isso? É pagar as
perdas relativas ao período anterior, é
pagar a inflação do período, as perdas
salariais daquele período.

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

Gelson Merísio) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próxi-
mos minutos são destinados ao PMDB.

Com a palavra o deputado
Antônio Aguiar, por até 16 minutos.Infelizmente, o atual governo,

desde que se instalou em Santa Catarina,
adotou outro tipo de política salarial, a
política de abono, que é uma política que
entendemos ser extremamente maléfica
ao servidor público como um todo, porque
ela desmontou os planos de cargos e
salários dos servidores. E, além disso,
deputado Kennedy Nunes, não promoveu
nenhuma revisão anual dos salários, ou
seja, não pagou a inflação, as perdas
salariais aos servidores de Santa
Catarina. É verdade que alguns setores
tiveram reposições em forma de abonos,
e nós reconhecemos isso, deputado
Antônio Aguiar, mas a revisão de que
trata o art. 37 da Constituição não
aconteceu, que é o pagamento das
perdas.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO
AGUIAR - Sr. presidente em exercício,
deputado Gelson Merísio, sras.
deputadas, srs. deputados e comunidade
catarinense, hoje venho a esta tribuna
para me reportar ao que aconteceu no dia
de hoje, ou seja, à visita do presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Jorginho
Mello, à bancada do PMDB.

Isso nos alegra, deputado
Giancarlo Tomelin, porque ele, que é gaú-
cho, vai ter a oportunidade de comandar
uma diocese próxima dos seus familiares,
dos seus amigos, daqueles que acompa-
nharam todo o desenrolar da sua carreira
na Igreja Católica, que acompanharam
todo o seu ministério.

Gostaríamos de parabenizar o
presidente da Casa, deputado Jorginho
Mello, pelas ações que vem
desenvolvendo na Assembleia Legislativa
em prol da sociedade catarinense.
Parabéns ao presidente e agradecemos a
sua visita à bancada do PMDB, como
também o almoço que nos foi oferecido.

Por outro lado, isso entristece
toda a diocese de Tubarão, que perde um
bispo muito dinâmico e visionário. Foi ele
quem deu continuidade e agilidade ao
processo de beatificação de Albertina
Berkenbrock, processo iniciado em 1952,
deputado Antônio Aguiar, pelo nosso pri-
meiro bispo, dom Anselmo Pietrulla.
Depois tivemos uma ação muito eficiente
do bispo dom Hilário Moser, que é filho
de Rio dos Cedros e bispo emérito de
Tubarão. E a continuidade foi feita por
dom Jacinto Bergmann, que hoje se
despede do comando da nossa diocese.

Quero falar, neste momento, do
que aconteceu em São Bento do Sul,
neste final semana. Lá houve um grande
encontro do PMDB do planalto norte, com
a presença do presidente estadual do
PMDB, dr. Eduardo Pinho Moreira, do
deputado federal Mauro Mariani, do
prefeito de Florianópolis, Dário Berger, e
de outras autoridades. Enfim, mais de
700 pessoas presentes fizeram com que
São Bento do Sul sentisse a força do
PMDB.

Os aposentados, por exemplo,
nesses quase sete anos de governo Luiz
Henrique, tiveram apenas 1% de revisão
salarial e R$ 100,00 de abono. Isso
acarreta uma desvalorização, uma
descapitalização, uma perda total da
remuneração do servidor, especialmente
do aposentado, na ordem de 42% de seu
salário, deputado Jailson Lima. Imagine o
que é uma professora aposentada ou um
servidor aposentado perder, ao longo de
sete anos, 42% do seu salário! Eles estão
tendo dificuldades, deputado Décio Góes,
para suprir o seu dia-a-dia, para manter a
sua dignidade como um servidor que
dedicou 30, 35, 40 anos de sua vida ao
serviço público.

Lamento não estar lá no dia de
hoje. É feriado no município de Tubarão,
mas aqui estamos tendo atividades nor-
mais e por isso não estou tendo a oportu-
nidade de participar de todas essas
comemorações e homenagens que se
prestarão durante todo o dia ao
comandante maior da nossa igreja na
região, o bispo diocesano dom Jacinto
Bergmann.

E lá aconteceu a filiação do mé-
dico, dr. Fernando Tureck, que é filho do
ex-deputado Genésio Tureck, que foi
prefeito de São Bento do Sul e faleceu
vítima de acidente de carro na BR-101.
Mas ele deixou o seu herdeiro, o dr.
Fernando Tureck, que agora, para nossa
alegria, filiou-se ao PMDB. Estavam
presentes nessa filiação o vereador Luiz
Alberto Sieves e a vereadora Adriane Elisa
Ruzanowski, fazendo com que o dr.
Fernando Tureck pudesse sentir-se à
vontade no meio do PMDB.

Mas vou torcer para que a nossa
igreja possa, num menor espaço de
tempo possível, nomear o novo
comandante da diocese, uma vez que nos
preocupa o fato de que a diocese vizinha,
a de Criciúma, está há quase um ano
sem a nomeação de um novo bispo.
Esperamos que haja rapidamente a
nomeação de um novo bispo para a
diocese de Tubarão e também para a
diocese de Criciúma.

Por isso o nosso partido ingres-
sou com essa ação no Supremo Tribunal
Federal. O ministro Lewandowski, como
dizia, no dia 6 de agosto encaminhou
expediente pedindo ao governador Luiz
Henrique da Silveira para se manifestar.
Mas a velha prática continua no governo,
deputado Décio Góes. No dia 8 de setem-
bro, portanto 32 dias depois da primeira
correspondência, o ministro Lewandowski
encaminhou outro ofício ao governador
reiterando o despacho da folha 53 para
que sejam remetidas as informações.

Mas o principal discurso naquele
encontro foi em prol da tríplice aliança,
que devemos manter para o próximo
pleito. Temos certeza de que ela se
manterá unida e teremos uma grande
eleição no mês de outubro de 2010.

Além de cumprimentar todos os
diocesanos hoje, quero também trazer a
informação, deputado Kennedy Nunes, de
que a Ação Direta de Incons-
titucionalidade por omissão que o
diretório nacional do nosso partido
protocolou no dia 10 de julho de 2009, e
que teve designado relator o ministro
Ricardo Lewandowski, tramita, por parte
do Supremo Tribunal Federal, de forma
que nos deixa contentes. O ministro
Ricardo Lewandowski foi designado
relator no dia 10 de julho. Já no dia 6 de
agosto encaminhou ofício ao governador
de Santa Catarina solicitando
manifestação e informações acerca do
pleito do nosso partido.

Então, vejam que a velha prática
está em ação novamente. O governador
está-se recusando a responder - e falo
dele porque ele, como autoridade
principal, tem que responder. Mas o
governo já se recusou, deputado Antônio
Aguiar, a responder a dois questiona-
mentos que o ministro Lewandowski está
fazendo acerca dessa Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Daqui a pouco eu
não sei qual será a ação do Supremo
Tribunal Federal, porque a ação continua
tramitando e espero que nesse segundo
ofício do ministro Lewandowski o governo
possa responder, prestar os esclareci-
mentos para que essa ação seja julgada
no menor espaço de tempo possível e
possa-se promover a recomposição das
perdas salariais do servidor público de
Santa Catarina, especialmente dos apo-
sentados.

Gostaria também de me reportar
à secretaria da Educação do estado de
Santa Catarina.

(Passa a ler.)
“A secretaria de estado da

Educação elaborou uma análise
estatística sobre os principais índices
nacionais da educação.

O Exame Nacional do Ensino
Médio - Enem - classificou 89,9% das
escolas, em nível nacional, abaixo da
‘Média Brasil’, enquanto que Santa
Catarina apresentou apenas 74% abaixo
dessa média, classificando sua educação
como a segunda melhor do país,
consideradas, inclusive, as escolas da
rede particular de ensino.

O que pleiteamos nessa ação,
deputado Gelson Merísio? Nós entende-
mos que o art. 37, inciso X, da
Constituição, está sendo descumprido por
conta da não revisão anual de salários. A
Constituição é clara no seu art. 37,

O Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - Ideb - que o Brasil pre-
tende alcançar até 2021 é de média 6,0.
Tal meta, quando se compara o nosso
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estado com os demais, já foi
ultrapassada por algumas escolas,
colocando-nos, em termos de rede
estadual, no ranking nacional, em quarto
lugar com a educação dos anos iniciais
do ensino fundamental e em primeiro
lugar com o ensino médio.”

Embora esteja sendo veiculada na impren-
sa falada, escrita e televisionada, a reali-
dade é muito pior do que a imprensa con-
segue mostrar, deputado Joares
Ponticelli. Ao visitar a região atingida,
acabamos deparando-nos com cidades
destruídas.

Então, o que esperamos é que
haja efetivamente uma ação rápida. Nós
não podemos, nesse momento, querer
tirar vantagem eleitoral disso, temos é
que ter uma ação rápida para atender
esses desabrigados que estão sem rumo,
sem norte, sem saber o que fazer da
vida.Dessa forma e com o objetivo de

somar esforços visando atingir cada vez
melhores índices na educação
catarinense, solicitamos que a educação,
através do secretário Paulo Bauer,
continue nesse trabalho do rumo certo.

Eu tive a oportunidade de, na
Campina da Alegria, ver uma das
empresas que orgulham o nosso estado,
que é a Celulose Irani, que tem uma das
maiores reservas florestais de Santa
Catarina, totalmente destruída. Só na
empresa o prejuízo é de mais de R$ 20
milhões. A mata, conservada por uma
empresa que tem o certificado ISO 9000
e que é considerada uma das empresas
que mais conservam dentro no estado e
no país, foi quase toda derrubada. Os
seus funcionários também perderam
quase tudo, pois a vila de Campina da
Alegria foi totalmente destruída.

Parabéns pela preocupação de
v.exa.

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Muito obrigado, deputado
Joares Ponticelli, e v.exa tem razão, o
nosso governador sempre diz que a
burocracia impede, às vezes, que as
ações possam ser efetivadas mais
rapidamente. É verdade, nós temos que
reconhecer, o poder público anda, às
vezes, muito devagar nas ações que
precisam ser feitas com urgência.

Gostaríamos também de dizer ao
deputado Joares Ponticelli que fizemos a
revisão salarial de Santa Catarina. Nós
votamos, na semana passada, o novo
piso salarial para o estado. E temos
certeza de que ordem judicial não se
discute, cumpre-se!

Um grande abraço a todos! Nessa questão do vale do Itajaí,
embora haja boa vontade, temos que
reconhecer, do governador e do próprio
presidente da República, as coisas
esbarram na burocracia, criando
dificuldades para as ações acontecerem.
O mínimo que nós podemos fazer é ajudar
e dar a essas famílias um pouco de
conforto para que elas possam, mais uma
vez, ter as suas casas e os seus
estabelecimentos.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Eu acho que se dermos essa

oportunidade, facilitando para que eles
possam utilizar essas árvores derrubadas
pelos tornados na reconstrução de todas
as suas benfeitorias, será uma grande
ajuda. Eu tenho certeza de que teremos o
apoio de todos os parlamentares e tam-
bém do nosso governador Luiz Henrique e
do nosso presidente da Fatma, Murilo
Flores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Ainda dentro do horário
do PMDB, com a palavra o sr. deputado
Moacir Sopelsa.

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Sr. presidente, srs.
deputados, antes de iniciar o meu
pronunciamento, quero cumprimentar e
dizer que é uma alegria poder ter na
nossa Casa o presidente da Associação
dos Aposentados de Concórdia e Região,
Agostinho Ziliotto, e também o presidente
da Associação Catarinense dos
Aposentados, Iburici Fernandes. Também
quero cumprimentar e registrar a
presença do prefeito Alcides Francisco
Boff e do secretário de Obras do
município de Calmon. Quero dizer ao pre-
feito e ao secretário que fico muito feliz
em tê-los aqui.

Deputado Renato Hinnig, quero
falar também sobre as ações da
Frencoop, mais especificamente a
respeito de um requerimento que
pretendo dar entrada nesta Casa. E hoje,
no final da tarde, ainda vou tentar uma
audiência para conversar sobre o assunto
com o secretário Antônio Gavazzoni,
sempre sensível a essa matéria.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli
- V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO MOACIR
SOPELSA - Pois não, com muito prazer.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli
- Quero apenas manifestar novamente a
nossa solidariedade àquele povo,
deputado Moacir Sopelsa. Não tivemos o
problema nessa proporção na nossa
região, mas fiquei impressionado com as
fotografias e com as imagens que a
imprensa catarinense veiculou. Realmente
são cenas que assustam. Eu imagino o
desespero, especialmente daquelas
famílias de agricultores, pessoas
humildes; são depoimentos dramáticos
que realmente sensibilizam.

Vamos tentar depois agendar
uma audiência com o governador também
para tratar desse pleito. E v.exa.,
deputado Renato Hinnig, juntamente com
os demais deputados, tem demonstrado
sua vontade de ajudar e de apoiar. E
vamos tentar ver se nós, de fato, tiramos
esse pleito do papel, atendendo a neces-
sidade das cooperativas, que é a
cobrança das taxas, nas áreas de
domínio do Deinfra, nas rodovias
consideradas SC, rodovias estaduais.

Srs. deputados, venho a esta tri-
buna para falar sobre dois assuntos. O
primeiro diz respeito a uma moção que
apresentamos a esta Casa, no dia de
hoje - e tenho certeza de que vamos ter a
aprovação de todos os srs. deputados -,
pedindo ao governo do estado e à Fatma
a liberação de todas as árvores
derrubadas pelos tornados que assolaram
o estado de Santa Catarina. Essas
árvores podem ser aproveitadas na
reconstrução das estruturas das
propriedades, na reconstrução de
aviários, de chiqueiros, de cercas, de gal-
pões, enfim, na reconstrução das casas
dos agricultores atingidos. Pedimos que a
Fatma interfira para que sejam liberadas
imediatamente e com facilidade para che-
garem o mais rápido possível aos municí-
pios que declararam situação de
emergência ou que decretaram
calamidade pública.

E agora estamos preocupados,
porque no final de semana, também no
extremo sul catarinense, tivemos a ação
dessas intempéries, especialmente nos
municípios de Araranguá, Maracajá, Praia
Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado,
Ermo, enfim, diversos municípios
atingidos e muitas famílias também
desabrigadas. A prefeitura de Araranguá,
desde sexta-feira, já montou vários
abrigos. Tivemos a interdição da BR-101
no final de semana; graças a Deus, o rio
voltou ao seu nível normal, mas as
previsões climáticas continuam
preocupando bastante.

As cooperativas são apenas
repassadoras de energia elétrica.
Deputado Décio Góes, v.exa. conhece
esse trabalho, assim como o deputado
Joares Ponticelli e todos os
parlamentares que participaram da
reunião, hoje pela manhã, com mais de
20 presidentes de cooperativas. Nós
precisamos, de forma conjunta, buscar
atender esse pleito justo e livrar as
cooperativas da cobrança dessa taxa.

O governador já se pronunciou
favorável e nós vamos conversar hoje com
o secretário Antônio Gavazzoni para bus-
car, no menor prazo possível, uma
solução para esse setor que eu entendo
de fundamental importância, pois atende
os pequenos agricultores, aqueles que,
às vezes, moram no campo e que através
do trabalho das cooperativas têm a
oportunidade de ter energia elétrica.

O que esperamos é que a
solução seja rápida e eficiente, porque os
nossos irmãos do vale do Itajaí, centenas
ou milhares deles ainda carecem de uma
ação do governo, deputado Moacir
Sopelsa, pois por conta de todo esse
excesso de burocracia as coisas não
acontecem. E nós estamos próximos de
celebrar o primeiro aniversário da tragédia
do vale do Itajaí, que foi em novembro do
ano passado, e centenas ainda estão em
abrigos sem condições dignas de
sobrevivência.

Acho que é uma forma de contri-
buirmos e tenho certeza de que o
governador vai atender esse pleito,
fazendo com que esse material possa ser
utilizado na reconstrução das
propriedades que foram destruídas pelo
vento, pela tempestade, pelos últimos
acontecimentos, principalmente no
extremo oeste e no meio-oeste de Santa
Catarina.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Srs. deputados, só vendo in loco
é que podemos sentir o que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Antes de iniciar a Ordem
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do Dia, convido o deputado Joares
Ponticelli, presidente da nossa Escola do
Legislativo, para proceder ao sorteio das
escolas do ensino médio que participarão
da 9ª edição do programa Parlamento
Jovem, nos dia 25 e 26 de novembro de
2009.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MOACIR SOPELSA presente
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO PADRE CÍRIO VANDRESEN pre-
sente
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PEDRO UCZAI
DEPUTADO PROFESSOR GRANDO
presente
DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESU
S
DEPUTADO RENATO HINNIG presente
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON presente
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
presente
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALMIR COMIN

já é o segundo estado do país, o primeiro
é o Rio de Janeiro, na pujança da
indústria naval.

O nosso estado acabou de reali-
zar, em Biguaçu, a Exponáutica, e aqui
gostaria de colocar que a construção de
uma embarcação, seja um simples barco,
um iate, uma lancha ou até um navio de
grande porte, tem que ser feita na foz de
um rio. Ela não pode ser feito em alto
mar e muito menos no morro. Portanto, é
preciso ter todos os cuidados ambientais
e os pré-requisitos necessários para que
seja dado o licenciamento, a fim de que
os estaleiros possam desenvolver suas
atividades.

(Procede-se ao sorteio das esco-
las.)

Passaremos à Ordem do Dia.
Solicito aos srs. deputados que,

enquanto faço a leitura das indicações e
requerimentos, confirmem suas
presenças para que possamos ter noção
da possibilidade de deliberar projetos que
necessitam que quórum qualificado.

Esta Presidência comunica que
serão enviadas aos destinatários as
Indicações n.s: 0615/2009, de autoria
do deputado Silvio Dreveck; 0616/2009,
de autoria do deputado Moacir Sopelsa;
0617/2009 e 0618/2009, de autoria do
deputado Reno Caramori; 0619/2009,
0620/2009 e 0621/2009, de autoria do
deputado Adherbal Deba Cabral; e
0622/2009, de autoria do deputado
Serafim Venzon, conforme determina o
art. 206 do Regimento Interno.

Temos o exemplo da marina em
Biguaçu, temos exemplos em Itajaí e em
outros municípios do estado. Em
particular, chamou-nos a atenção o
município de Barra do Sul, região que
produz muitos barcos, entre eles os que
fazem o transporte de passageiros entre
Paranaguá e a Ilha do Mel.

Não há quórum para deliberação.
O Sr. Deputado Décio Góes -

Peço a palavra, pela ordem, sr.
presidente! Mas por que eu falo isso?

Porque quando fomos prefeito inovamos
em Santa Catarina. Implantamos, e existe
até hoje, o transporte marítimo realizado
na nossa Lagoa da Conceição,
administrado por duas cooperativas: uma
faz o trajeto do Rio Vermelho para a
Costa da Lagoa, e a outra é responsável
pelo percurso entre a sede do distrito, na
ponte, e a Costa da Lagoa. Os percursos
duram, aproximadamente, 40, 50
minutos.

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

Esta Presidência comunica ainda
que defere os Requerimentos n.s:
1.273/2009, de autoria do deputado
Moacir Sopelsa; 1.274/2009, de autoria
do deputado Cesar Souza Júnior;
1.276/2009, de autoria do deputado
Jailson Lima; 1.277/2009, de autoria do
deputado Renato Hinnig; 1.278/2009, de
autoria do deputado Darci de Matos;
1.280/2009, 1.281/2009, 1.282/2009,
1.283/2009, 1.287/2009, 1.288/2009,
1.289/2009 e 1.290/2009, de autoria
do deputado Adherbal Deba Cabral;
1.291/2009 e 1.292/2009, de autoria
do deputado Renato Hinnig; 1.296/2009,
de autoria do deputado Serafim Venzon;
1.297/2009, de autoria do deputado
Padre Círio Vandresen; e 1.298/2009,
1.299/2009, 1.300/2009, 1.301/2009,
1.302/2009, 1.303/2009 e
1.304/2009, de autoria da deputada
Professora Odete de Jesus.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Sr. presidente, nós teremos agora a
votação do Requerimento n. 1.275/2009,
solicitando ao governo federal, ao
ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e ao ministro do
Desenvolvimento Agrário a anistia das
dívidas das diversas modalidades do
Pronaf, contraídas por agricultores
familiares domiciliados nos municípios
atingidos pelos recentes vendavais,
tornados e enxurradas.

Esse transporte marítimo atende
a demanda das pessoas que moram na-
quela região e, principalmente, os
turistas. Nós temos que incentivar o
transporte náutico, explorar esse
potencial, porque no mundo, depois da
informática, é o setor que mais gera
empregos. Quem melhora um pouco a
sua vida vai ter o seu carro, vai ter o seu
apartamento e vai querer ter o seu barco
para praticar o esporte a vela, que é
saudável, e vai querer ter a sua lancha. E
isso gera emprego! Cada lancha gera dois
empregos diretos. No mundo, o setor que
mais cresce é o da pesca, o de
transportes e o de esportes, questão que
nós entendemos e que é o grande
potencial de Santa Catarina.

Essa é uma ação urgente, já
aconteceu em outras ocasiões no país e
há uma grande possibilidade de o governo
federal, através do MDA, ser sensível a
essa reivindicação dos agricultores
familiares de Santa Catarina.

Acho importante a Assembléia
Legislativa manifestar essa...

(Manifestação interrompida pelo
término do tempo regimental.)

(Procede-se à verificação de quó-
rum.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Deputado Décio Góes,
amanhã, com certeza, essa matéria será
votada, posto que hoje vários deputados
estão em Brasília e estamos com o
quórum reduzido.

DEPUTADA ADA DE LUCA
DEPUTADO ADHERBAL DEBA CABRAL pre-
sente Por isso, eu apresento uma

moção parabenizando pela primeira vez
esta Casa e talvez apresente uma moção
de aplauso ao município de Biguaçu; à
Câmara de Vereadores; à SDR; ao
governo do estado; aos organizadores da
Exponáutica; ao promotor do evento; à
Marina Píer 33; ao companheiro - e assim
posso chamá-lo de coração porque é
grande companheiro - Luiz Roberto
Feubak Júnior, um dos proprietários que
colocou à disposição a sua propriedade
para organizar uma marina que é exemplo
para Santa Catarina.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR presente Está encerrada a Ordem do Dia
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR
DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO
DEPUTADO DARCI DE MATOS
DEPUTADO DÉCIO GÓES presente
DEPUTADO EDISON ANDRINO
DEPUTADO ELIZEU MATTOS
DEPUTADO GELSON MERÍSIO presente
DEPUTADO GENÉSIO GOULART presente
DEPUTADO GIANCARLO TOMELIN presente
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
presente
DEPUTADO JAILSON LIMA
DEPUTADO JEAN KUHLMANN presente
DEPUTADO JOARES PONTICELLI presente
DEPUTADO JORGINHO MELLO
DEPUTADO JOSÉ NATAL presente
DEPUTADO KENNEDY NUNES presente
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA

Passaremos à Explicação
Pessoal.

Com a palavra, por até dez minu-
tos, o sr. deputado José Natal.

(O deputado desiste.)
Com a desistência do deputado

José Natal, com a palavra o sr. deputado
Joares Ponticelli.

(O deputado declina.)
Com a desistência do deputado

Joares Ponticelli, com a palavra o sr.
deputado Professor Grando, último
deputado inscrito, por até dez minutos.

Quem lá esteve não acreditou! O
governador e todos os expositores
ficaram agradavelmente surpresos. Lá
estava o maior iate brasileiro, cujo dono é
o empresário Eike Batista, que hoje
esteve na Fiesc e afirmou que ficou
impressionado e que vai investir na região
de Governador Celso Ramos, num grande
estaleiro, na indústria náutica.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR
GRANDO - Sr. presidente, companheiros
deputados, companheiras deputadas,
mencionei ainda no dia de hoje a neces-
sidade da criação de uma escola técnica
naval. Santa Catarina já compete com
outros estados nessa área e com certeza
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Então, estamos vendo o futuro
da atividade náutica, seja no transporte,
na indústria, na exploração, enfim, em
todos os setores. E aqui ainda não vou
falar, deputados Jean Kuhlmann e
Giancarlo Tomelin, sobre o transporte que
era realizado. Eu li a história da última
viagem que foi feita pelo barco a vapor
até Blumenau. Vejam só companheiros!
Hoje toda a tecnologia nos permite, num
sistema de chatas ou de casco, navegar
até com 60cm. Naquela época exigia-se
uma profundidade de 120cm. Vejam
como podemos melhorar o transporte
fluvial de Blumenau, do centro industrial,
até o porto de Itajaí. E não vou falar do
rio Tubarão, nem do rio Araranguá, pois
Santa Catarina tem que começar - e essa
foi a intenção do governador ao criar as
SDRs, porque o secretário regional, na
verdade, é um subgovernador - a chamar
os empresários do setor, chamar os
interessados para tornar este estado um
espelho do modelo europeu, que usa as
potencialidades da navegação.

de outubro de 2007, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da compensação das
emissões de Gases de Efeito Estufa
(GEE) pelos promotores de eventos
realizados em praça e parques públicos, a
saber: shows, práticas desportivas,
concertos, exposições e eventos de
gênero, envolvendo circulação de
pessoas, possibilitando a neutralização
da emissão de dióxido de carbono (CO2).”

Sabemos que o Protocolo de Kyoto estará
vencendo em 2012; sabemos que o
percentual de 5% a 9% de redução de
emissão de dióxido de carbono para os
países desenvolvidos é muito pouco;
sabemos também que os países em
desenvolvimento têm que ter as suas
cotas, e o Brasil é um deles.

Acho que vai ser apresentado
em Copenhague um protocolo maior e
superior ao de Kyoto. É a grande
mudança mundial para que o planeta não
sofra um aquecimento, pois sabemos que
a temperatura no mundo aumentou 0,8ºC
depois da era industrial e que o nível do
mar já subiu 15cm. Caso continuemos
assim, haverá um aquecimento de 2ºC e
o mar estará subindo mais de 40cm.

Essa lei, de autoria deste depu-
tado, está em vigor. Então, estou
apresentando uma indicação para ser
enviada a todos os prefeitos, a todos os
presidentes de Câmaras Municipais e ao
governo do estado para que, onde houver
festas de outubro, cada organizador
plante árvores. Para tanto existe até uma
tabela. Se participarem de 200 mil a 300
mil, pessoas, deverão ser plantadas
1.200 árvores nativas da região,
frutíferas, para sugar o dióxido de
carbono emitido.

Portanto, é tempo de evitar aqui-
lo que depois talvez nem a ciência e nem
a tecnologia possam dar conta. Fica o
alerta a toda Santa Catarina para que as
nossas festas de outubro tenham
neutralidade na questão do dióxido de
carbono, porque existe uma lei aprovada
por esta Casa. Basta aplicá-la!

Pessoas se deslocam de
Florianópolis, de São Paulo e de tantos
lugares para participar das festas de
outubro em Santa Catarina. Com essa
atitude, estaremos dando um exemplo
para o Brasil de que as nossas festas
são limpas, pois neutralizam o dióxido de
carbono produzido.

O transporte náutico é o mais
barato porque a via já está pronta. Vocês
poderão dizer-me que no rio Itajaí a areia
pode ter criado alguns bancos. Quem
extrai areia deve saber extraí-la de forma
planejada, o que vai ajudar o rio que liga
Blumenau a Itajaí. É só isso! Quer dizer, é
saber planejar com antecipação.

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

Gelson Merísio) - Não há mais oradores
inscritos. Livre a palavra a todos os srs.
deputados.Portanto, nós estamos enviando

com antecedência essa indicação,
pedindo aos prefeitos, às Câmaras de
Vereadores, aos promotores desses
eventos que neutralizem o efeito carbono,
para que a festa tenha o maior sucesso
possível.

(Pausa)
Quero abordar ainda outra ques-

tão, nesses três minutos que me restam,
que também está relacionada à região de
Blumenau e toda a Santa Catarina.

Não havendo mais quem queira
fazer uso da palavra, esta Presidência
encerra a presente sessão, convocando
outra, ordinária, para amanhã, à hora
regimental, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições regimentais de
serem apreciadas pelo Plenário.

Esta Casa aprovou uma lei muito
criativa. Uma vez plantadas essas árvo-

res, é só mantê-las, porque sempre irão
neutralizar o efeito estufa. Por que esta-
mos falando isso? Porque este é o ano
de combate ao aquecimento global.

(Passa a ler.)
“Esta lei foi sancionada, foi pu-

blicada e foi normatizada pelo
governador, que é a Lei n. 14.134, de 17

Está encerrada a sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
DESIGNAR a servidora CLAUDIANE BLEYER REMOR

BORGHEZAN, matrícula nº 1293, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa para exercer a função de Assistência Técnica Parlamentar,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 02 de março de 2010 (Deputada Ada De Luca).ATO DA MESA Nº 138, de 02 de março de 2010

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

Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputada Ada Faraco De Luca - SecretárioRESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 02, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, c/c o art. 1º do Ato
da Mesa nº 160, de 15 de agosto de
2007,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 140, de 02 de março de 2010

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

RAMPANELLI SIMON, matrícula nº 1362, do Quadro de Pessoal da
Assembléia Legislativa para exercer a função de Assessoria
Técnica Parlamentar, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 1º de março de 2010 (Deputado
Serafim Venzon).

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

EXONERAR a servidora MARIA APARECIDA ORSI,
matrícula nº 2084, do cargo de Coordenador de Taquigrafia do
Plenario, código PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 03 de março de 2010 (DL -Coordenadoria
de Taquigrafia do Plenario).Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente

Deputado Dagomar Carneiro - Secretário Deputado GELSON MERÍSIO - PresidenteDeputada Ada Faraco De Luca - Secretário Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
*** X X X *** Deputada Ada Faraco De Luca - SecretárioATO DA MESA Nº 139, de 02 de março de 2010

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

ATO DA MESA Nº 141, de 02 de março de 2010
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 02, de 11 de janeiro de 2006
e alterações, c/c o art. 1º do Ato da Mesa
nº 160, de 15 de agosto de 2007,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
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DISPENSAR a servidora LENITA WENDHAUSEN
CAVALLAZZI, matrícula nº 0606, da função Assessoria Técnica-
Administrativa Revisor Taquigráfico, código PL/FC-2, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 03 de março de
2010 (DL - Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário).

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

DISPENSAR a servidora NOELI TEREZINHA LIVI,
matrícula nº 0961, da função de Chefe da Seção de Revisão,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 01 de março de 2010 (DL - Consultoria Legislativa).Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente

Deputado GELSON MERÍSIO - PresidenteDeputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - SecretárioDeputada Ada Faraco De Luca - Secretário
Deputada Ada Faraco De Luca - Secretário*** X X X ***

*** X X X ***ATO DA MESA Nº 142, de 02 de março de 2010
ATO DA MESA Nº 147, de 02 de março de 2010A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei

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

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

cula nº 0606, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Coordenador de Taquigrafia do Plenário, código PL/DAS-6, do Quadro
de Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 03 de março de
2010 (DL - Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário).

DESIGNAR a servidora NOELI TEREZINHA LIVI,
matrícula nº 0961, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa para exercer a função de Assistência Técnica -
Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 01 de março de 2010 (DL - Consultoria
Legislativa).

Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

Deputado GELSON MERÍSIO - PresidenteDeputada Ada Faraco De Luca - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário*** X X X ***
Deputada Ada Faraco De Luca - SecretárioATO DA MESA Nº 143, de 02 de março de 2010

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

ATO DA MESA Nº 148, de 02 de março de 2010
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

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

DISPENSAR a servidora ROSVITE INES MACHRY,
matrícula nº 1481, da função de Assistência Técnica - Consultoria,
código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 01 de março de 2010 (DL - Consulroria Legislativa).

DESIGNAR o servidor PAULO RICARDO GWOSZDZ,
matrícula nº 2192, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa para exercer a função de Assessoria Técnica
Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de fevereiro de 2010 (DL - Consultoria
Legislativa).

Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputada Ada Faraco De Luca - SecretárioDeputado GELSON MERÍSIO - Presidente

*** X X X ***Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
ATO DA MESA Nº 149, de 02 de março de 2010Deputada Ada Faraco De Luca - Secretário

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

ATO DA MESA Nº 144, de 02 de março de 2010
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

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

DISPENSAR a servidora ARLINDA SANDRI, matrícula
nº 1133, da função de Assistência Técnica - Consultoria, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar
de 01 de março de 2010 (DL - Consulroria Legislativa).

DESIGNAR a servidora ROSVITE INEZ MACHRY,
matrícula nº 1481, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa para exercer a função de Chefe da Seção de Secretaria,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 01 de março de 2010 (DL - Consultoria Legislativa).

Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

Deputado GELSON MERÍSIO - PresidenteDeputada Ada Faraco De Luca - Secretário
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário*** X X X ***
Deputada Ada Faraco De Luca - SecretárioATO DA MESA Nº 145, de 02 de março de 2010

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

ATO DA MESA Nº 150, de 02 de março de 2010
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

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

DESIGNAR a servidora ARLINDA SANDRI, matrícula
nº 1133, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa para
exercer a função de Chefe da Seção de Pesquisa, código PL/FC-3,
do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 01 de
março de 2010 (DL - Consultoria Legislativa).

DESIGNAR o servidor ARMANDO LUCIANO
CARVALHO AGOSTINI, matrícula nº 1901, do Quadro de Pessoal da
Assembléia Legislativa para exercer a função de Assistência
Técnica - Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 01 de março de 2010 (DL -
Consultoria Legislativa).

Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Ada Faraco De Luca - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 146, de 02 de março de 2010 Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente

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

Deputado Ada Faraco De Luca - Secretário
*** X X X ***
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DAS COMISSÕES
PERMANENTES

Federação dos Pescadores, além da SEAP, para que façam uma
exposição sobre o seguro defesa dos pescadores de SC e
exporem por que dos quarenta mil pescadores artesanais do
estado o beneficio é concedido a somente 15 ou 20 mil.
Aprovado o encaminhamento o Deputado Pe. Pedro Baldissera
propôs a realização de uma audiência pública com todo o setor
da Aqüicultura e Pesca do estado, convidando também o
Ministro da Pesca e o Secretario de Agricultura do Estado, para
que se discuta o setor e se encaminhe um plano de trabalho da
comissão no sentido de fortalecer o desenvolvimento
sustentável da pesca e da aquicultura em SC. Nada mais
havendo tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual
a Ata, que após ser lida e aprovada por todos os membros,
será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente,
publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PESCA E AQUICULTURA DA 16ª LEGISLATURA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA.
Às onze horas do dia dezessete de março de dois mil e nove,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Padre
Pedro Baldissera, amparado no § 1º do artigo 123 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Reunião da
Comissão de Pesca e Aqüicultura, referente à 3ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
deputados Adherbal Dêba Cabral e Darci de Mattos. O Senhor
Deputado Padre Pedro Baldissera abriu a reunião agradecendo
as presenças, registrando o momento histórico que se estava
vivendo ao estarem realizando a primeira reunião ordinária da
Comissão e, também, agradecendo a todos os parlamentares
da casa pela aprovação da criação desta comissão por ele
proposta. Na seqüência a palavra foi franqueada aos nobres
deputados. O deputado Darci de Mattos saudou o presidente e
registrou sua satisfação pela criação da comissão, destacando
a importância da pesca e aquicultura em SC, seja artesanal ou
industrial e, sua significância em termos econômicos, em
termos sociais e mesmo cultural, ainda, apresentou
verbalmente um requerimento para que se convidasse para
estar presente em uma reunião da comissão, o Sr. Paulo
Marcondes do Ministério do Trabalho e o Sr. Ivo, Presidente da
Federação dos Pescadores, além da SEAP, para que façam uma
exposição sobre o seguro defesa dos pescadores de SC e
exporem por que dos quarenta mil pescadores artesanais do
estado o beneficio é concedido a somente 15 ou 20 mil.
Aprovado o encaminhamento o Deputado Pe. Pedro Baldissera
propôs a realização de uma audiência pública com todo o setor
da Aqüicultura e Pesca do estado, convidando também o
Ministro da Pesca e o Secretario de Agricultura do Estado, para
que se discuta o setor e se encaminhe um plano de trabalho da
comissão no sentido de fortalecer o desenvolvimento
sustentável da pesca e da aquicultura em SC. Nada mais
havendo tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual
a Ata, que após ser lida e aprovada por todos os membros,
será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente,
publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.
Deputado Pedro Baldissera

Presidente da Comissão
*** X X X ***

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PESCA E AQUICULTURA DA 16ª LEGISLATURA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA.
Às onze horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e nove,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Darci de
Matos, amparado no § 1º do artigo 123 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da Reunião da Comissão de Pesca
e Aqüicultura, referente à 3ª Sessão Legislativa da 16ª
Legislatura. Foi registrada a presença dos deputados Adherbal
Dêba Cabral, Darci de Matos Reno Caramori, Edson Andrino. O
deputado Décio Góes se fez presente a reunião representando
o deputado Padre Pedro Baldissera. O Senhor Deputado Darci
de Matos abriu a reunião agradecendo as presenças. Foram
convidados a fazerem parte da Mesa os Srs. Américo Tunes,
superintendente do IBAMA, a Dra Ana Maria do CEPSUL, Ivo da
Silva, Presidente da Confederação de Pesca, C. Cerutti da
SEAP/SC, o Sr, Osvani Gonçalves presidente do Sindipesca e o
Sr. Manoel Xavier de Maria, vice presidente do sindicato dos
trabalhadores e empregados de pesca de SC. Conforme
requerimento aprovado a reunião tratou especificamente do
balizamento da pesca da tainha. Na seqüência à palavra foi
franqueada aos nobres deputados. E posteriormente ao Sr. Ivo
Silva, a Dra. Ana Maria, Ao Sr Américo Tunes e ao Sr. C. Cerutti
que expuseram do ponto de vista de suas entidades a visão
sobre o assunto. Também se manifestaram os Srs. Osvani
Gonçalves e Manoel X. de Maria. Não havendo divergência entre
a questão central, ou seja, a revogação do artigo sexto da
Instrução Normativa 171 do IBAMA, foi aprovado por consenso
o envio de expediente ao IBAMA solicitando a revogação do
mesmo e também de expediente a Secretaria de Agricultura do
Estado de SC, solicitando trezentas bóias sinalizadoras para
que o balizamento efetivamente funcione. O Deputado Edson
Andrino solicitou que o IBAMA considere a diversidade da costa
catarinense quando do estabelecimento de futuras normas de
balizamento. Ainda, durante a reunião da comissão diversos
representantes do setor tiveram a oportunidade de se
manifestar. Ficou acertado que na reunião do próximo dia 13 de
maio será tratado do tema do Seguro Defeso para os
Pescadores Artesanais.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.
Deputado Pedro Baldissera

Presidente da Comissão
*** X X X ***

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PESCA E AQUICULTURA DA 16ª LEGISLATURA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA.
Às onze horas do dia dezessete de março de dois mil e nove,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Padre
Pedro Baldissera, amparado no § 1º do artigo 123 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Reunião da
Comissão de Pesca e Aqüicultura, referente à 3ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
deputados Adherbal Dêba Cabral e Darci de Mattos. O Senhor
Deputado Padre Pedro Baldissera abriu a reunião agradecendo
as presenças, registrando o momento histórico que se estava
vivendo ao estarem realizando a primeira reunião ordinária da
Comissão e, também, agradecendo a todos os parlamentares
da casa pela aprovação da criação desta comissão por ele
proposta. Na seqüência a palavra foi franqueada aos nobres
deputados. O deputado Darci de Mattos saudou o presidente e
registrou sua satisfação pela criação da comissão, destacando
a importância da pesca e aquicultura em SC, seja artesanal ou
industrial e, sua significância em termos econômicos, em
termos sociais e mesmo cultural, ainda, apresentou
verbalmente um requerimento para que se convidasse para
estar presente em uma reunião da comissão, o Sr. Paulo
Marcondes do Ministério do Trabalho e o Sr. Ivo, Presidente da

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009
Deputado Padre Pedro Baldissera

Presidente da Comissão
*** X X X ***

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PESCA E AQUICULTURA DA 16ª LEGISLATURA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA.
Às onze horas do dia vinte e sete de maio de dois mil e nove,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Padre
Pedro Baldissera, amparado no § 1º do artigo 123 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Reunião da
Comissão de Pesca e Aqüicultura, referente à 5ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
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deputados Adherbal Dêba Cabral, Darci de Matos e Giancarlo
Tomelim.Por solicitação do Deputado Darci de Matos a reunião
tratou do seguro defeso dos Pescadores. Dos convidados para
o debate, o ministério do trabalho e emprego - MTE, a SEAP e o
e a Confederação dos Pescadores do Brasil, compareceu o
MTE, representado pelo Sr. Paulo Marcondes. Preliminarmente
agradeceu-se aos presentes e a palavra foi aberta aos
deputados. O Deputado Darci de Matos lembrou-se do tema da
reunião passada e da solicitação ao IBAMA para rever a
Instrução Normativa 171 no seu artigo sexto, o que foi aceito
pelo IBAMA. Destacou que este feito já justifica a existência da
Comissão. Lembrou também do encaminhamento feito ao
Secretario de Agricultura, Antônio Ceron pedindo as 300 bóias
para o balizamento da tainha e parabenizou o Presidente
deputado Padre Pedro que pessoalmente esteve no IBAMA em
Brasília para agilizar o pedido. O deputado Darci de Matos disse
ser oposição ao Governo Federal, mas, que este esta de
parabéns. Também, o Dep Deba, agradeceu ao Ministro
Gregolim e parabenizou o deputado Padre Pedro e o GOV FED.
Na seqüência, a palavra foi passada ao Sr. Paulo Marcondes do
MTE para falar sobre o que pode ser feito para ampliar o seguro
defeso no Estado, pois são 40 mil pescadores e só 18 mil
recebem. Assim sendo ajudará na preservação de algumas
espécies. Paulo Marcondes fez suas explanações e se coloca a
disposição para o que a comissão necessitar, fala da forma de
trabalhar, o q a lei exige dos pescadores, e o que fazer para
beneficiar mais pescadores. Ele acredita na própria mobilização
das Colônias de Pescadores e disse que o IBAMA e a SEAP
deveriam estar presentes já que vamos falar de defeso e eles
são parte integrante. A SEAP fornece a carteirinha ao pescador
e o IBAMA fiscaliza os pescadores e nós pagamos como
determina a lei. Do seu ponto de vista deixa-se a desejar, pois
crê que deveria haver critérios claros para identificar os
pescadores. O seguro desemprego foi instituído em 1991, com
a lei 8287, depois 2003 com a Lei 10.779, ouve um maior
alcance para os pescadores porque ela reduziu o prazo.
Anteriormente havia-se que provar três anos na pesca e com a
nova lei apenas um ano. O objetivo da lei é agregar a família. E
a resolução 468 de 2005 consolida os critérios do defeso
durante todo o processo. Quanto ao atendimento dos
pescadores, o ministério tem 5 gerencias em Santa Catarina;
Chapecó, Criciúma, Lages, Blumenau e Joinville e mais 19
agencias, onde o pescador tem acesso. O atendimento do DRT
é feito dentro da comunidade, na própria colônia para evitar que
o pescador tenha despesas. Assim, eles vêm o ministério
dentro da comunidade e que deve ter maior fiscalização. O
primeiro pagamento feito de seguro foi em Santa Catarina.
HOJE em uma semana de março, fizemos atendimento na
colônia da Pinheira a Z15 e levamos um pouco de mais de um
milhão de reais para uma comunidade. Isto representa a
arrecadação de um ano do município. Hoje são 10500
segurados. Temos os defesos da anchova, de dezembro a
março, o bagre, de janeiro a março, o camarão do complexo
lagunar que inicia agora em 15 de Julho, o camarão da baia da
babitonga, de outubro a janeiro, o camarão rosa, o branco e o
sete barbas que é de março a maio. E temos a piracema da
Bacia do Rio Uruguai com 500 segurados. O pagamento se dá
com a parceria com a Caixa, que projeta os dados e já gera o
cartão cidadão. Santa Catarina paga 3 ou 4 parcelas do seguro
e o valor é de um salário mínimo por mês e se por algum
motivo de desastre no meio ambiente e houver mortandade, o
seguro paga mais meses e faz análise.Vamos a Colônia com o
note book e lá já fazemos o atendimento, acessamos e
processamos o requerimento dentro da própria colônia. Com
essa mobilização devemos aumentar de 16.600 mil seguros
pagos para 25 ou 30 mil.A comissão deve fazer uma gestão em
Brasília para que aumente o valor do seguro, propôs o
Deputado Darci de Matos, indicando ao Ministério do Trabalho
esta ação. A proposição teve apoio do Deputado Deba e os
demais. Sugeriu-se ainda a confecção de um material
explicativo, uma cartilha, sobre o tema do seguro defeso.

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PESCA E AQUICULTURA DA 16ª LEGISLATURA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA.
Às onze horas do dia sete de outubro de dois mil e nove, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Padre Pedro
Baldissera, amparado no § 1º do artigo 123 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da Reunião da Comissão de
Pesca e Aqüicultura, referente à 5ª Sessão Legislativa da 16ª
Legislatura. Foi registrada a presença dos deputados Adherbal
Dêba Cabral, Darci de Matos, Giancarlo Tomelim e Professor
Grando. Também acompanharam a reunião os deputados Cirio
Vandresem, Sargento Amauri Soares e Pedro Uczai.
Preliminarmente a presidência agradeceu as presenças dos
senhores deputados e dos convidados do Instituto Goio-en, Srs.
Gilberto Luiz Agnolim e Regis Canton. Na sequencia o deputado
Padre Pedro Baldissera falou da tramitação do PL 316/2009,
de sua autoria, que trata da regulamentação da Piscicultura
Continental em SC.O texto final da cartilha do Seguro Defeso foi
aprovado por unanimidade e sua publicação autorizada.
Também foi aprovado Requerimento do Deputado Cirio
Vandresen solicitando a realização de Audiência Pública para
debater a Dragagem da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e do
Complexo Lagunar que se realizará no próximo dia 23 de
outubro às 15h em Laguna. O deputado Deba apresentou
requerimento verbal solicitando a convocação do presidente do
Sindicato dos Pescadores - Sintrapesca, Sr, Manoel Xavier de
Maria e outros, para que a CPA debata sobre a aposentadoria
dos pescadores. O deputado Sargento Amauri falou sobre a
situação dos pescadores artesanais da Armação do Pântano do
Sul em Florianópolis e disse que apresentará requerimento para
uma audiência pública sobre os problemas que enfrentam, ao
tempo em que parabenizou a CPA por sua atuação. A
presidência apresentou e a CPA aprovou apoio a reivindicação
dos pescadores Pesca Esportiva da Bacia do Rio Uruguai para
que seja aplicada, no período de defeso, a mesma regra da
Instrução Normativa da Bacia do Rio Paraná, publicado pelo
IBAMA. Em seguida passou-se a palavra aos representantes do
Instituto Goio-em, da UNOCHAPECÓ, para falarem sobre o
Projeto PIRAQUÉ, que tem por objetivo incentivar a piscicultura
ambientalmente sustentável na região oeste de SC. Terminada
a exposição, o deputado Pedro Uczai parabenizou a CPA e o
instituto e apresentou questões sobre diversos temas, tais
como, modelo de escadarias para a piracema em barragens,
parceria do instituto com o IFET para a promoção de cursos e
indagou sobre o destino da estação de piscicultura do IBAMA
em Chapecó. O deputado Deba, também, parabenizou o
Instituto, falou sobre a importância das cooperativas para
organizar a comercialização de pescado e disse que requererá a
vinda à CPA de lideres de colônias para exporem sobre as
pesadas multas aplicadas pelo IBAMA aos pescadores e suas
embarcações. Também os deputados Sargento Amauri e
Professor Grando parabenizaram o Instituto Goio-em por suas
atividades. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a
reunião.
Sala das Comissões, 07 de outubro de 2009

Deputado Padre Pedro Baldissera
Presidente da Comissão

*** X X X ***
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PESCA
E AQUICULTURA DA 16ª LEGISLATURA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA.
Às onze horas do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e
nove, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado
Padre Pedro Baldissera, amparado no § 1º do artigo 123 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Reunião da
Comissão de Pesca e Aqüicultura, referente à 5ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
deputados Adherbal Dêba Cabral, Reno Caramori, Edso Andrino,
Professor Grando e Ismael dos Santos, representando o
deputado Darci de Matos.. O deputado Giancarlo Tomelim
justificou a ausência. Preliminarmente a presidência agradeceu
as presenças dos senhores deputados e submeteu a aprovação
a Ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e,
também, comunicou os resultados da Audiência Pública sobre o
desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio Tubarão e
Complexo Lagunar e que a Ata Taquigráfica se encontrava na

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009
Deputado Padre Pedro Baldissera

Presidente da Comissão
*** X X X ***
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pasta dos Srs. Deputados. Na seqüência o deputado Padre
Pedro Baldissera submeteu a votação o PL 0412.6/2009, de
autoria do deputado Círio Vandressem, que institui o dia 29 de
julho como o Dia Estadual da Pesca em SC, o que foi aprovado
pela unanimidade dos presentes. Ainda foi apreciado e apro-
vado o Requerimento do deputado Padre Pedro solicitando a
realização de uma Audiência Pública no município de São
Carlos, para debater a situação dos pescadores atingidos pela
barragem da FOZ do Rio Chapecó e outra no município de
Chapecó para debater o desenvolvimento da Piscicultura na
região.. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a
reunião.

mesmos deu-se em seguida a eleição. Fazendo uso da palavra,
o Senhor Deputado Renato Hinnig, agradeceu aos Deputados
Membros pela sua eleição. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente convocou os Senhores Deputados nos
Termos Regimentais para na terça-feira, dia três de março do
ano de dois mil e dez, às dezoito e trinta minutos, para uma
reunião na sala das Comissões. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente considerou encerrada a presente reunião, da
qual, eu, Vilson Elias Vieira, Chefe de Comissão lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e demais membros e posteriormente
encaminhada para publicação no Diário da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009

Deputado Padre Pedro Baldissera Sala das Comissões 23 de fevereiro de 2010.
Deputado Renato Hinnig - PresidentePresidente da Comissão
Deputado Nilson Gonçalves - Vice Presidente*** X X X ***
Deputada Ana Paula de Lima - MembroATA DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

Deputado Narciso Parisotto - Membro
Deputado Edison Andrino - Membro
Deputado Lício Mauro da Silveira - MembroÀs dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e três de

fevereiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se no Plenário da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina os
Senhores Deputados: Genésio Goulart, Ismael dos Santos,
Nilson Gonçalves, Pe. Pedro Baldissera, Lício Mauro da Silveira,
Rogério Mendonça e Professora Odete de Jesus, para
instalação e eleição do Presidente e Vice Presidente da
Comissão de Legislação Participativa. Os trabalhos foram
abertos pelo Deputado o qual, em obediência ao Regimento
Interno, solicitou aos membros candidatos a Presidente e Vice-
Presidente, que fizessem suas inscrições visando concorrer aos
cargos. Foi apresentada uma indicação com o nome da Senhora
Deputada Professora Odete de Jesus para Presidente e do
Senhor Deputado Nilson Gonçalves como Vice-Presidente.
Sendo eleitos por unanimidade. A posse dos mesmos deu-se
em seguida a eleição. Fazendo uso da palavra, a Senhora
Deputada Professora Odete de Jesus, agradeceu aos
Deputados Membros pela sua eleição. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente convocou os Senhores Deputados
nos Termos Regimentais para na terça-feira, dia vinte e três de
fevereiro do ano de dois mil e dez, às dezesseis horas e
quarenta minutos, para uma reunião na sala das Comissões.
Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente considerou
encerrada a presente reunião, da qual, eu, Heloisa Cabral
Uchoa Rezende, Chefe de Comissão lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e
demais membros e posteriormente encaminhada para
publicação no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

Deputado Elizeu Mattos - Membro
*** X X X ***

EXTRATOS

EXTRATO Nº 027/2010
REFERENTE: Contrato CL nº 011/2010-00, celebrado em
24/02/2010.
CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
CONTRATADA: BROADCAST Produção e Locação Ltda.
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a locação de 02 (duas)
ilhas de edição não-linear, inclusas as manutenções preventivas
e corretivas, em caráter emergencial por um período máximo de
180 (cento e oitenta) dias
VALOR GLOBAL: R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e
setecentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei n.º 8.666/93 e;
autorização da autoridade competente através da Dispensa de
Licitação nº 001/2010, parte integrante deste instrumento,
assim como todas as cláusulas e condições contidas nas peças
que o compõe.
Florianópolis, 02 de março de 2010.
Deputado Gelson Merísio- ALESC
Broadcast Prod. Loc. Ltda-Me - Ilson Antônio Bettin

*** X X X ***
EXTRATO Nº 028/2010

REFERENTE: 4º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 027/2007-00
celebrado em 14/05/2007Sala das Comissões 23 de fevereiro de 2010.

Deputada PROFESSORA ODETE DE JESUS - Presidente CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa
CatarinaDeputado GENÉSIO GOULART

Deputado ISMAEL DOS SANTOS CONTRATADA:. Verde Garden Center Comércio de Flores e
Plantas- LTDADeputado NÍLSON GONÇALVES

Deputado ROGÉRIO MENDONÇA OBJETO: . O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar
a vigência do Contrato 027/2007-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2010 e 31/12/2010.

Deputado LÍCIO MAURO DA SILVEIRA
Deputado PE. PEDRO BALDISSERA

*** X X X *** FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; item 4.2,
da Cláusula Quarta do Contrato original; e autorização
administrativa.

ATA DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL,
COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSUL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

Florianópolis, 02 de Fevereiro de 2010
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de
fevereiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se no Plenário da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina os
senhores Deputados: Renato Hinnig; Nilson Gonçalves; Elizeu
Mattos;Ana Paula de Lima; Narciso Parisotto; Edison Andrino e
Lício Mauro da Silveira para instalação e eleição do Presidente
e Vice Presidente da Comissão de Legislação Relacionamento
Institucional, Comunicação, Relações Institucionais e do
Mercosul. Os trabalhos foram abertos pelo Deputado o qual, em
obediência ao Regimento Interno, solicitou aos membros
candidatos a Presidente e Vice-Presidente, que fizessem suas
inscrições visando concorrer aos cargos. Foi apresentada uma
indicação com o nome do Senhor Deputado Renato Hinnig para
Presidente e do Senhor Deputado Nilson Gonçalves como Vice-
Presidente. Sendo eleitos por unanimidade. A posse dos

Ignácio Maria Wopereis e Rita Maria B. da Fonseca L. da Costa
- Sócios Verde Garden

*** X X X ***
EXTRATO Nº 029/2010

REFERENTE: Contrato CL nº 010/2010-00, celebrado em
24/02/2010
CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
CONTRATADA: Silitec Equipamentos Eletrônicos e Serviços
LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva com forneci-
mento e substituição de peças. (Ar Condicionado)
VALOR MENSAL: R$ 4.900,00
VALOR GLOBAL: R$ 29.400,00
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FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei n.º 8.666/93; Dispensa
de Licitação nº 002/2010 e Autorização Administrativa.

0,264mm com certificação Energy Star e com a marca do
fabricante do equipamento ao preço unitário de 505,00
(quinhentos e cinco reais), totalizando o valor de R$ 15.150,00
(quinze mil, cento e cinqüenta reais).

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 2010
Deputado Gelson Merisio- ALESC
Luiz Pedro Maciel - Silitec Equipamentos Eletronicos e Serviços
LTDA.

VALOR: R$ 68.225,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93; Processo Licitatório
modalidade Pregão nº 023/2009; Ata de Registro de Preços nº
027/2009; Autorização para aquisição por Registro de Preço nº
01052/2009-REG.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 030/2010

REFERENTE: 3ª Publicação Ata de Registro de Preço CL nº
026/2009-00, celebrado em 01/10/2009. Florianópolis, 01 de MARÇO de 2010..

Deputado Jorginho Mello - ALESCCONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina. Gerson Luiz Appel - Positivo Informática S.A.

*** X X X ***CONTRATADA: POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
EXTRATO 031/2010OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática de acordo com

as especificações constantes no Edital, seus anexos, termos da
proposta da Contratada da Ata de Registro de Preços e descrição a
seguir:

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
001/2010 oriunda do Pregão Presencial CL nº 022/2009.
OBJETO: Aquisição de expediente e suprimentos de informática,
especificados no Lote 21.1 25 (vinte e cinco) microcomputador com monitor LCD marca

Positivo Informática, modelo POS-AT SERIES D (DMF) ao preço
unitário de R$ 2.123,00 (dois mil, cento e vinte e três reais),
totalizando o valor de R$ 53.075,00 (cinqüenta e três mil e
setenta e cinco reais);

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (18 de
fevereiro de 2010).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666/93 da Lei
n.º10.520 de 17 de julho de 2002, Ato da Mesa n.º 214/2007
e, subsidiariamente pelo Decreto nº. 3.931/2001 alterado pelo
Decreto 4.342/2002, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão CL nº 022/2009.

2 30 (trinta) monitores, modelo L1742P marca Positivo
Informática, modelo L1742P com tela de 17”, resolução de
1280 x 1024, padrão não WideScreen, com Pixel Pitch de

LOTE QTDE. UNID ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS MARCA  PREÇO PREÇO
21  UNIT. TOTAL
1 800 UM. CILINDRO DR-510 (ORIGINAL DE FABRICA 100% NOVO) PARA

IMPRESSORA BROTHER MFC 8820D E 8840D. FABRICANTE: MACAO
MILLION

POWER TONER  R$ 143,00 114.400,00

2 230 UM. CILINDRO DR-520 (ORIGINAL DE FABRICA 100% NOVO) PARA
IMPRESSORA BROTHER MFC 8860D. FABRICANTE: MACAO MILLION

POWER TONER  R$ 143,00 32.890,00

3 15 UM. CILINDRO DR-350 (ORIGINAL DE FABRICA 100% NOVO) PARA
IMPRESSORA BROTHER MFC 7420. FABRICANTE: MACAO MILLION

POWER TONER  R$ 143,00 2.145,00

Valor Total do lote 149.435,00
2ª REGISTRADA: INFOR-SUPRI INFORMÁTICA LTDA ME Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e

consideração.Endereço: Avenida 10 de dezembro, nº 6.463. Jardim Piza
CEP 86.026-220 Conselheiro JOSÉ CARLOS PACHECO
Fone/fax (43) 3375-3414, 3414-3375 e (43) 9956-5229 Presidente
E-mail lívia_powertoner@hotmail.com Lido no Expediente
CNPJ/MF n.º 06.240.727/0001-22 Sessão de 02/03/10
Florianópolis, 18 de fevereiro de 2010 *** X X X ***
Deputado Gelson Merísio - Presidente da ALESC

PORTARIAS*** X X X ***

OFÍCIO
PORTARIA Nº 212, de 1 de março de 2010

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,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício TC/GAP-1008/2010 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,Exmo. Sr.

Deputado GELSON MERÍSIO EXONERAR a servidora MIRELA MARIA VIEIRA, matrícula
nº 3831, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-46, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1 de março
de 2010 (Gab Dep Jailson Lima da Silva).

DD.Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310
88020-900-Florianópolis-S.C Nazarildo Tancredo Knabben

Senhor Presidente, Diretor Geral
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa

Excelência, em conformidade com o disposto o artigo 59, § 4º
da Constituição Estadual, artigo 112, parágrafo único da Lei
Complementar nº 202/2000 e artigo 296 da Resolução Nº TC
06/2001, Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina do quarto Trimestre de 2009,
compreendendo uma resenha do papel de ente fiscalizador,
bem como de centro de competência estatal, abrangendo
Balancetes e Empenhos, Relatório de Auditoria Interna TCE nº
02/2010, Relatório das Diárias e Cópias dos processos
licitatórios referentes ao período de abrangência.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 213, de 1 de março de 2010

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor LUIZ OTAVIO CABRAL, matrícula

nº 4867, do cargo de Assessor de Comissão, código PL/GAC-59, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1 de março
de 2010 (DL - CC - Comissão de Turismo e Meio Ambiente).

Os procedimentos descritos nos documentos em anexo
tendem a demonstrar a política deste Tribunal de disponibilizar,
com transparência e solicitude, todas as informações
necessárias, de modo a fazer cumprir o que determina a
Constituição Estadual.

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 214, de 1 de março de 2010

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,

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência e das
Comissões Legais da nobre Corte Legislativa do Estado para
quaisquer outros esclarecimentos que se mostrarem
necessários.

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

PL/GAB-51, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de março de 2010 (Gab Dep Dirceu Dresch).

NOMEAR LUIZ OTAVIO CABRAL, matrícula nº
4867, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Assessor de Liderança, código PL/GAL-19, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 1 de
março de 2010 (Liderança do PT).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 220, de 2 de março de 2010

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,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

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

PORTARIA Nº 215, de 1 de março de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

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

5807, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Assessor de Comissão Permanente, código PL/GAC-59, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data
de 1 de março de 2010 (DL - CC - Comissão de Turismo e Meio
Ambiente).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor DANIEL SCHWERZ,

matrícula nº 5619, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-36, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de março de 2010 (Gab Dep Dirceu Dresch). Nazarildo Tancredo Knabben
Nazarildo Tancredo Knabben Diretor Geral
Diretor Geral *** X X X ***

*** X X X *** PORTARIA Nº 221, de 2 de março de 2010
PORTARIA Nº 216, de 1 de março de 2010 O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

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

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

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

EXONERAR o servidor LUIZ FERNANDO SILVY,
matrícula nº 5618, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-46, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de março de 2010 (Gab Dep Cesar Souza Júnior).NOMEAR TOME COLETTI, matrícula nº 5212, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar da data de 1 de março de
2010 (Gab Dep Dirceu Dresch).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 222, de 2 de março de 2010

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 217, de 1 de março de 2010 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

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

EXONERAR o servidor IVO SILVESTRE FERREIRA,
matrícula nº 2317, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-60, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de março de 2010 (Gab Dep Cesar Souza Júnior).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor HAMILTON LEONARDO,

matrícula nº 3302, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-01, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de março de 2010 (Gab Dep Joares Ponticelli).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 223, de 2 de março de 2010

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 218, de 1 de março de 2010 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações,

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

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

NOMEAR IVO SILVESTRE FERREIRA, matrícula nº
2317, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 1 de
março de 2010 (Gab Dep Cesar Souza Júnior).NOMEAR GABRIELLA DA SILVA ROSA, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-01, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Joares Ponticelli).

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 224, de 02 de março de 2010

Nazarildo Tancredo Knabben 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,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 219, de 2 de março de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

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

RESOLVE: com fundamento no art. 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor ODAIR JOSE DEMARCO,

matrícula nº 5807, do cargo de Secretário Parlamentar, código
INCLUIR na folha de pagamento dos servidores a

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

PORTARIA Nº 227, de 02 de março de 2010
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,

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nº
Concedido Total

Martha Fernandez
Gonzaga Curial

1409 3% 33% 12/01/10 0080/2010
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,

Ana Regina Zilli
Seemann

5204 3% 3% 01/02/10 0139/2010

Nivaldo Jose Tonelli 5267 3% 3% 01/02/10 0140/2010
Giorgia da Silva 5190 3% 3% 01/02/10 0141/2010
Gutieres Baron 5361 3% 3% 01/02/10 0143/2010 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:

Alexandre Silva Brandão 5238 3% 3% 01/02/10 0147/2010
Allan Munhoz Madeira 5160 3% 3% 01/02/10 0148/2010
Alexandre Gonzaga dos
Santos

5253 3% 3% 01/02/10 0149/2010
Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nº

Alexandre Dorta Canella 5171 3% 3% 01/02/10 0150/2010 Concedido Total
Nazarildo Tancredo Knabben MARIA IZABEL MACIEL 1361 3% 33% 14/01/10 081/10
Diretor Geral FERNANDA NETO W. A.

SILVA
5227 3% 3% 01/02/10 186/10

*** X X X ***
PORTARIA Nº 225, de 02 de março de 2010 FLAVIO CARDOSO 5332 3% 3% 01/02/10 187/10

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,

GERALDO PEREIRA
BARBOSA

5278 3% 3% 01/02/10 188/10

LORENE BASTOS
FLORES

5168 3% 3% 01/02/10 189/10

FLORI MATHIAS 5195 3% 3% 01/02/10 190/10RESOLVE: 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,

JEFERSON GERALDO
GARCIA

5260 3% 3% 01/02/10 191/10

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***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:

 PORTARIA Nº 228, de 02 de março de 2010
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,

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nº
Concedido Total 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,

IRINEU WOGINHACK 5380 3% 3% 01/02/10 0163/10
IVAN CARLOS
HILLESHEIM

5239 3% 3% 01/02/10 0164/10

JERUSA S. LEHMKUHL 5198 3% 3% 01/02/10 0165/10
BEATRIZ RAMOS FRAGA 5373 3% 3% 01/02/10 0166/10 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:

JOSE MARCOS NAZARI 5377 3% 3% 01/02/10 0167/10
JONES OURIQUES 5333 3% 3% 01/02/10 0168/10
CATIANA BITTENCOURT 5232 3% 3% 01/02/10 0169/10

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nºNazarildo Tancredo Knabben
Concedido TotalDiretor Geral

Adalberto Jose Olinger 5216 3% 3% 01/02/10 0151/2010*** X X X ***
Sinara Regina Landt 4365 3% 3% 02/02/10 0152/2010 PORTARIA Nº 226, de 02 de março de 2010
Jose Paulo Cascaes 4137 6% 6% 01/01/10 0153/2010O 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,

Alexandre Tumelero 5138 3% 3% 01/02/10 0156/2010
Olavo Turcato 3579 3% 9% 27/01/10 0157/2010
Andrey Wessler 5245 3% 3% 01/02/10 0158/2010
Antonio Vicente Bulcão
Vianna

5196 3% 3% 01/02/10 0159/2010RESOLVE: 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,

Josiane Benevenute 5347 3% 3% 01/02/10 0161/2010
Jorge Acir Cordeiro 5355 3% 3% 01/02/10 0162/2010
Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor GeralINCLUIR 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:

*** X X X ***
PORTARIA Nº 229, de 02 de março de 2010

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,

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nº
Concedido Total

CARMEN MARIA SAVI 5199 3% 3% 01/02/10 170/10 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,

CLAUDIA REGINA
FERREIRA

5167 3% 3% 01/02/10 171/10

CRISTINA S. DA SILVA
NEVES

5191 3% 3% 01/02/10 172/10

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:

GESIANE CAMPOS DA
SILVA

5162 3% 3% 01/02/10 173/10

DAINANE CRISTINA
BORBA

5247 3% 3% 01/02/10 174/10

Nome servidor Matr Percentual Vigência Processo nºGERMANO GRISS NETO 5024 3% 3% 02/02/10 183/10
Concedido TotalELIETE CARVALHO 5311 3% 3% 01/02/10 184/10

Ivone de Fatima
Bonomini de Luna

1705 3% 33% 10/02/10 0067/2010FABIO LUIS FERRI 5159 3% 3% 01/02/10 185/10
Nazarildo Tancredo Knabben

Roberson Dornbusch 1704 3% 33% 10/02/10 0068/2010Diretor Geral
Edison Knapp 1686 3% 33% 05/02/10 0071/2010*** X X X ***
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Ivan de Almeida Vianna 1006 3% 30% 02/02/10 0072/2010 Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
DIRCE LUCIA PIANO, que se encontra em fruição de licença-
prêmio por sessenta dias, a contar de 1º de março de 2010 (DL
- Coordenadoria de Expediente).

Ana Maria de Queiroz
Garcia

2066 3% 27% 01/02/10 0073/2010

Armando Luciano
Carvalho Agostini

1901 3% 27% 22/01/10 0074/2010
Nazarildo Tancredo Knabben

Hilario Carlos Scherner 4010 3% 6% 01/01/10 0075/2010 Diretor Geral
Maria Josefina Minucci
Camargo

4462 3% 3% 19/12/09 0076/2010 *** X X X ***

PROJETOS DE LEIMaria da Graça Brasil
Caldas

2360 3% 21% 02/02/10 0077/2010

Nazarildo Tancredo Knabben PROJETO DE LEI Nº 030/2010Diretor Geral Institui no Calendário Oficial do Estado
de Santa Catarina o Dia da
Paternidade Responsável.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 230, de 02 de março de 2010

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,

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado
de Santa Catarina o Dia da Paternidade Responsável, a ser
comemorado anualmente no dia 17 de agosto.RESOLVE: Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.CONSIDERAR LOTADO na Consultoria Legislativa,

o servidor PAULO RICARDO GWOSZDZ, matrícula nº 2192,
ocupante do cargo de Consultor Legislativo I, código PL/ASI-57,
a contar de 1º de fevereiro de 2010.

Sala das Sessões,
Deputado Elizeu Mattos

Líder do Governo
Nazarildo Tancredo Knabben Lido no Expediente
Diretor Geral Sessão de 02/03/10

*** X X X *** JUSTIFICATIVA
PORTARIA Nº 231, de 02 de março de 2010 O projeto de lei em destaque tem por escopo instituir

no Calendário Oficial do Estado de Santa Catarina o Dia da
Paternidade Responsável, a ser comemorado anualmente no dia
17 de agosto, como forma de homenagear o Instituto
Paternidade Responsável, entidade sem fins econômicos, pelos
relevantes serviços prestados a sociedade catarinense.

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

RESOLVE:
LOTAR a servidora CLEO FATIMA MANFRIN,

matrícula nº 1876, ocupante do cargo de Tecnico Legislativo,
código PL/TEL-54, na DL - Coordenadoria do Orçamento
Estadual.

O Instituto Paternidade Responsável, com sede no
município de Lages, foi criado para dar efetividade a Lei n.
8.560/92 e possibilitar uma alternativa ao tortuoso caminho da
via judicial no reconhecimento da paternidade.Nazarildo Tancredo Knabben

Diretor Geral A referida entidade atua com vistas a viabilizar a
conciliação das partes no tocante ao reconhecimento de
paternidade de quem ainda não a teve reconhecida legalmente,
de modo a evitar que tenham que passar pelos
constrangimentos e dispêndios de uma ação judicial. Este
trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar, formada
por profissionais e voluntários das diversas áreas do conheci-
mento com merecido reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido no estado de Santa Catarina. Com efeito, o
Instituto Paternidade Responsável já viabilizou o registro
paterno de mais de 600 crianças sem processo Judicial.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 232, de 02 de março de 2010

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

RESOLVE:
LOTAR a servidora CLAUDIANE BLEYER REMOR

BORGHEZAN, matrícula nº 1293, ocupante do cargo de Tecnico
Legislativo, código PL/TEL-54, no Gabinete da Deputada Ada De
Luca.
Nazarildo Tancredo Knabben Como resultado, a entidade foi tema de matéria do

Jornal Nacional, em que, por cerca de três minutos, foi
demonstrado em nível nacional a eficiência e importância dos
trabalhos por ela desenvolvidos.

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 233, de 02 de março de 2010
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,

Sendo assim, consideramos de extrema importância a
instituição do Dia da Paternidade Responsável no Calendário
Oficial do Estado de Santa Catarina, razão pela qual esperamos
contar com a aquiescência e o apoio dos nobres pares.RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art.

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

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 031/2010

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde a
servidora abaixo relacionada:

Dispõe sobre a obrigatoriedade de ferros
velhos, empresas de transporte de carga,
lojas de material de construção, borracha-
rias, recauchutadoras e afins a adotarem
medidas para evitar a existência de criado-
res para Aedes aegypti e Aedes albopictus,
e adota outras providências.

Matr Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. nº
0605 Lucia de Fatima Martorano

Vieira Maes
30 22/02/10 0281/10

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

Art. 1º
 
Ficam os ferros velhos, empresas de transporte de

cargas, lojas de material de construção, borracharias,
recauchutadoras e afins localizadas no estado de Santa Catarina
obrigadas a adotar medidas de controle que visem a evitar a
existência de criadouros para o Aedes aegypti e Aedes albopictus.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 234, de 02 de março de 2010

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, Art. 2º Os estabelecimentos referidos no artigo anterior

ficam obrigados a realizar a cobertura e a proteção adequada
de pneus novos, velhos, recauchutados, peças, sucatas,
carcaças e garrafas, bem como de qualquer outro material que
se encontrem no âmbito de suas instalações, evitando a sua
exposição diretamente ao tempo.

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

DESIGNAR a servidora MARI ANGELA PAULI
CUSTODIO, matrícula nº 1592, do Quadro de Pessoal da
Assembléia Legislativa, para exercer, em substituição, a função
de Chefia da Seção de Protocolo e Registro de Proposições,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de

Parágrafo único. Competem aos Programas Municipais
de Controle da Dengue as orientações técnicas e as devidas
providências de como proceder de forma correta em cada caso.
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Art. 3º Os Programas Municipais de Controle de
Dengue deverão realizar ampla campanha educativa dirigida aos
proprietários dos estabelecimentos nominados no art. 1º,
alertando sobre os riscos da manutenção desses criadouros.

Art. 8º Esta Lei será regulamentada no prazo de
sessenta dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Parágrafo único. A campanha educativa consistirá em
visitas e supervisões periódicas aos estabelecimentos
mencionados no art. 1º, com distribuição de material explicativo
e orientação quanto aos procedimentos preventivos corretos a
serem adotados.

Sala das Sessões
Deputado Dado Cherem

Lido no Expediente
Sessão de 02/03/10

JUSTIFICATIVA
Art. 4º A recusa ao atendimento das orientações e

determinações sanitárias estabelecidas pela autoridade do
Sistema Único de Saúde - SUS constitui crime de desobediência
e infração sanitária, puníveis, respectivamente, na forma do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, da Lei
federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e da Lei estadual
nº 6.320, de 20 de dezembro de 1983, e todos seus decretos
regulamentadores, sem prejuízo da possibilidade da execução
forçada da determinação, bem como das demais sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.

Submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências o Projeto de Lei em anexo que visa a obrigar ferros
velhos, empresas de transporte de cargas, lojas de material de
construção, borracharias, recauchutadoras e afins adotarem
medidas para evitar a existência de criadores de Aedes aegypti
e Aedes albopictus, e adota outras providências.

Os problemas de saúde do início do século vinte e um
são essencialmente públicos, relevando a crescente
importância das condições ambientais na determinação da
situação de saúde da população.

Parágrafo único. Na apuração da respectiva infração
sanitária serão adotados de forma complementar os procedi-
mentos estabelecidos nesta Lei, sem prejuízo das demais
medidas procedimentais estabelecidas pela vigilância sanitária.

Nesse sentido, não podemos omitir a grave situação
que vivenciamos, quando se trata de problemas de saúde cuja
origem centra-se no caso das moléstias infecciosas
transmitidas por vetores relacionados diretamente com o
processo generalizado de urbanização e da vida social, o que
provoca constante desequilíbrio natural.

Art. 5º Os infratores serão punidos com as seguintes
penalidades, a serem aplicadas progressivamente em caso de
reincidência: O texto constitucional mostra que a saúde é direito

fundamental (art. 6º, da CF/88), e que o Estado é competente
para legislar sobre normas gerais de defesa e proteção da
saúde (art.24, XII e §1º) e para prestar cuidados de saúde
(art.23,II).

I - advertência;
II - interdição para cumprimento das recomendações

sanitárias;
III - suspensão temporária da autorização de funciona-

mento, por 30 (trinta) dias; e Também, não se pode esquecer que o Estado deve
implementar políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doença (art.196) e que o Sistema Único de
Saúde - SUS deve executar as ações de vigilância
epidemiológica que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudanças nos fatores determinantes
e condicionantes de saúde individual e coletiva, com finalidade
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças e sanitárias capazes de intervirem nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens.

IV - cassação da autorização de funcionamento.
Parágrafo único. A reincidência específica de cometer

nova infração do mesmo tipo ou permanecer em infração
continuada, torna o infrator passível de enquadramento na
penalidade máxima e a caracterização da infração como
gravíssima.

Art. 6º Sempre que houver a necessidade de ingresso
forçado em qualquer estabelecimento comercial, a autoridade
sanitária, no exercício da ação de vigilância, lavrará, no local
em que for verificada recusa do proprietário ou impossibilidade
do ingresso por motivos de abandono ou ausência de pessoas,
um auto de infração e ingresso forçado no local da infração ou
na sede da repartição sanitária, contendo:

Assim sendo, a presente proposição interpreta o
mandamento constitucional de proteção de liberdade frente à
exigência, igualmente constitucional, de proteção e defesa da
saúde pública, utiliza-se também, o eventual requerimento de
legislação infraconstitucional específica para a realização do
controle sanitário necessário à redução do risco de contrair a
dengue, bem como a sua forma mais grave que é a dengue
hemorrágica.

I - o nome do infrator e/ou de seu estabelecimento,
endereço e os demais elementos necessários à sua
qualificação civil ou jurídica, quando houver;

II - o local, a data e a hora da lavratura do auto de
infração e ingresso forçado;

III - a descrição do ocorrido, a menção do dispositivo
legal ou regulamentar transgredido e os dizeres: PARA A
PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA REALIZA-SE O INGRESSO
FORÇADO;

Por último, importante destacar que o art.1º da Lei
estadual nº 12.375, de 16 de julho de 2002, que dispõe sobre
a coleta, o recolhimento e o destino final de pneus descartáveis
e adota outras providências, previa a coleta de pneus para
controle da expansão do mosquito aedes aegypti, no entanto
este artigo foi revogado pela Lei nº 14.512/2008.

IV- a pena a que está sujeito o infrator;
V - a declaração do autuado de que está ciente e

responderá pelo fato administrativa e penalmente; Isto posto, solicito aos nobres Pares a aprovação da
presente proposição.VI - a assinatura do autuado ou, no caso de ausência

ou recusa, a de duas testemunhas e a do autuante; e *** X X X ***
VII - o prazo para defesa ou impugnação do auto de

infração e ingresso forçado, quando cabível.
PROJETO DE LEI Nº 032/10

Declara de utilidade pública a
Federação de Futebol Sete Society de
Santa Catarina - Fut7-SC localizado no
município de Florianópolis.

§ 1º Havendo recusa do infrator em assinar o auto,
será feita, neste, a menção do fato.

§ 2º O fiscal sanitário é responsável pelas declarações
que fizer no auto de infração e ingresso forçado, sendo passível
de punição, por falta grave, em caso de falsidade ou de
omissão dolosa.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Federação
de Futebol Sete Society de Santa Catarina - Fut7-SC, com sede
e foro no Município e Comarca de Florianópolis.

§ 3º Sempre que se mostrar necessário, o agente de
saúde poderá requerer o auxílio à autoridade policial que tiver
jurisdição sobre o local.

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

§ 4º A autoridade policial auxiliará o agente sanitário
no exercício de suas atribuições, devendo, ainda, serem
tomadas as medidas necessárias para a instauração do
competente inquérito penal para apurar o crime cometido,
quando cabível.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembléia Legislativa, até 17 de julho do exercício
subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da
presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, a
serem incluídas no exercício seguinte à publicação.

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos
do inciso II do art. 2º desta Lei;
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II - certidão atualizada do registro da entidade no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; e

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

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembléia Legislativa, até 17 de julho do exercício
subseqüente, para o devido controle, sob pena de revogação da
presente Lei, os seguintes documentos:

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

publicação.
Sala de Sessões,

I - relatório anual de atividades;Deputado Cesar Souza Junior
II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

exigidos para a concessão de declaração de utilidade pública;
Lido no Expediente
Sessão de 02/03/10

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

Submetemos a douta consideração de Vossas
Excelências Projeto de Lei que visa Declarar de Utilidade
Pública a Federação de Futebol Sete Society de Santa Catarina,
com sede no município de Florianópolis.

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

Deputado Renato Hinnig
Diante da relevância dos propósitos a que se destina a

referida entidade, conforme termos instituídos em seu estatuto
e para que a mesma possa usufruir dos direitos e vantagens da
legislação vigente, solicito o acolhimento da presente
proposição pelos respectivos pares.

Lido no Expediente
Sessão de 02/03/10

JUSTIFICATIVA
Trata-se de entidade com relevantes trabalhos sociais e

ambientais no município de Florianópolis/SC, promovendo ações
voltadas a proteção do meio ambiente em Santa Catarina.*** X X X ***

Declarada de Utilidade Pública Municipal em 17/08/2009,
vem requerer a declaração a nível estadual, para que possa usufruir
das benesses outorgadas a entidades e instituídas por Lei.

PROJETO DE LEI Nº 033/2010
Declara de utilidade pública a Liga
Serrana de Bocha e Bolão - LSBB, com
sede no município de Lages. *** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 035/2010
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Serrana

de Bocha e Bolão - LSBB, com sede no município de Lages.
Obriga os hospitais da rede pública e privada,
contratados ou conveniados com o sistema
único de saúde - SUS, a disponibilização de
meios que permitam a presença de
acompanhantes para pacientes com mais de
60 (sessenta) anos de idade quando
internados, e dá outras providencias.

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

Art. 3º - A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembléia Legislativa, até 30 de junho do exercício
subseqüente, para o devido controle, sob pena de revogação da
presente Lei, os seguintes documentos: Art. 1º Torna obrigatória aos hospitais da Rede Pública e Privada,

contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS, a
disponibilização de meios que permitam a presença de acompanhante para
maiores de 60 (sessenta) anos de idade, quando internados.

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

exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;
Parágrafo Único - Não poderá haver redução de leitos a dis-

posição dos usuários deste sistema.
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no

estatuto se houver; e
Art. 2º Os acompanhantes terão direito a acomodação ade-

quada e fornecimentos das principais refeições.IV - balancete contábil.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3º Ficam excetuadas da obrigatoriedade definida nesta lei, as

internações em Unidade de Tratamento Intensivo, ou nas situações clínicas
em que tecnicamente esteja contra-indicada a presença de acompanhante, o
que deverá ser formalmente justificado pelo médico.

Sala das Sessões,
Deputado Elizeu Mattos

Líder do Governo Art. 4º No caso de descumprimento da presente lei aplicar-se-
á multa de 500 (quinhentos reais) e, em caso de reincidência, a multa
será dobrada.

Lido no Expediente
Sessão de 02/03/10

Art. 5º - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por escopo reconhecer a

Utilidade Pública Estadual da entidade em destaque, instituição
sem fins lucrativos, tendo em vista os relevantes serviços
prestados a comunidade, conforme se pode aferir através da
documentação acostada ao presente.

Sala das Sessões,
Kennedy Nunes

Deputado Estadual - PP
Lido no Expediente
Sessão de 02/03/10

Por esta razão, a exemplo do reconhecimento de sua
utilidade pública pelo Poder Público municipal, deve este
Parlamento igualmente reconhecê-la, assegurando à entidade
todos os direitos e benefícios decorrentes da legislação afim.

JUSTIFICATIVA
O Estatuto do Idoso em seu artigo 16 estabelece que ao idoso

internado ou em observação seja assegurado o direito a acompanhante,
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua
permanência em tempo integral, segundo o critério médico, ocorre que nem
sempre esta norma é respeitada, deixando as pessoas idosas sem o devido
cuidado e respeito que a nossa legislação oferece a este segmento da
sociedade.

Para fins de instrução da presente proposição, segue
anexa a documentação exigida pela legislação estadual, nos
termos da Lei 14.182, de 1º de novembro de 2007.

*** X X X ***
A presente medida tem como finalidade oferecer condições

decentes às pessoas que acompanham seus entes queridos em momentos
tão delicados, trazendo condições ideais para a recuperação dos doentes.

PROJETO DE LEI Nº 034/2010
Declara de utilidade pública o Instituto
Eco&Ação, com sede no município de
Florianópolis/SC.

 Como se verifica, a presente medida trará grandes benefícios
para a população de nosso Estado.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública o Instituto
Eco&Ação, com sede no município de Florianópolis/SC.

*** X X X ***

RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1/2/2010 À 28/2/2010
Quantidade Material Fornecedor Valor Un. Valor Total

1 PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE PREGÃO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E
IMPRESSÕES OFICIAIS

R$ 292,00 R$ 292,00

4,3 APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DAILHA COM. E COLOCAÇÃO DE PELICULAS ME
LTDA.(APLICARFILM)

R$ 35,00 R$ 150,50
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41,06 PELICULA JATEADA DAILHA COM. E COLOCAÇÃO DE PELICULAS ME
LTDA.(APLICARFILM)

R$ 30,00 R$ 1.231,80

1 LICENÇA DE SOFTWARE FULL CONVERT
ENTERPRISE

ALEX PATO HOFFMANN (SILICONACTION -
LICENÇA)

R$ 595,50 R$ 595,50

1 SERVIÇO DE TORNEARIA TORNOTEK VENDAS CONSERTO E LOCAÇAO DE
EQUIP. LTDA

R$ 120,00 R$ 120,00

120 LOCAÇÃO DE CAPAS DE CADEIRA DIAS & DIAS DE FESTAS LTDA-ME. R$ 1,50 R$ 180,00
120 LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO DIAS & DIAS DE FESTAS LTDA-ME. R$ 1,00 R$ 120,00

1 CONSERTO DE MOTOR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDINO
LTDA -ME

R$ 380,00 R$ 380,00

300 CAFÉ TORRADO E MOIDO QUALID. TRADICIONAL
EMB. A VACUO PRENSADO 500G

ATACADO FLORIPA LTDA EPP R$ 10,49 R$ 3.147,00

1 CONSERTO DE APARELHO DE FAX BROTHER -
PATRIMÔNIO 23.497.

OFICINA SCHLEMPER LTDA. R$ 98,00 R$ 98,00

7 BOMBA DE DRENAGEM PARA SPLIT AS MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADOS.(TECNOKLIMA)

R$ 470,00 R$ 3.290,00

7 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA
DE DRENAGEM

AS MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADOS.(TECNOKLIMA)

R$ 130,00 R$ 910,00

1 PLACA DA FONTE DA COPIADORA KONICA 7022 MILSUL COM. IMP. EXP. LTDA. R$ 3.098,18 R$ 3.098,18
1 DISJUNTOR TRIFASICO 125 A. 220/380V SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. R$ 244,50 R$ 244,50
1 CAPACITOR DE 50UF, 250VAC. CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL

LTDA.
R$ 42,00 R$ 42,00

1 FRAGMENTADORA/PICOTADEIRA DE PAPEIS
ELETRICA

FERNANDES E SOUZA LTDA EPP. R$ 253,90 R$ 253,90

1 LOCAÇÃO DE BOMBA SAPO ELÉTRICA DOMITEK COM. E ASSIST. TEC. LTDA EPP R$ 50,00 R$ 50,00
1 TELEVISOR DE LCD HDI 42” COM CONVERSOR

DIGITAL
LOJAS UNILAR LTDA R$ 3.499,00 R$ 3.499,00

28 BATERIA DE ACUMULADOR DE 12 VOLTS SPY INFORMÁTICA LTDA. R$ 158,00 R$ 4.424,00
2 TORNEIRA ELETRICA MOVEL PARA PIA GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 138,00 R$ 276,00
1 BULE INOX CAP. 2¹/² GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 186,00 R$ 186,00
6 JARRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE PARA 2

LITROS
GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 28,00 R$ 168,00

12 PANO DE COPA EM TECIDO FELPUDO,MEDINDO
0,45 X 0,70M,COR BRANCA

GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 2,10 R$ 25,20

12 PASTA EM COURINO COM TRES DOBRAS, PARA
DOCUMENTOS

KMK INDUSTRIA E COM. ARTEFATOS DE COURO
LTDA-ME.

R$ 30,00 R$ 360,00

12 RENOVAÇAO DE ASSINATURA JORNAL DE
SANTA CATARINA

RBS ZERO HORA ED. JORNALIST. S/A (J.S.C.) R$ 471,00 R$ 5.652,00

82 RENOVAÇAO DE ASSINATURA JORNAL DIARIO
CATARINENSE

RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
(D.C.)

R$ 615,00 R$ 50.430,00

3 ETIQUETA AUTO ADESIVA CAIXA COM 100
FOLHA TAMANHO A4 COM 96 ETIQUETAS, POR
FOLHA

FERNANDES E SOUZA LTDA EPP. R$ 34,60 R$ 103,80

1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE C A ZONATO FANTE-ME R$ 4.060,91 R$ 4.060,91
1 ESCADA METALICA EM ALUMINIO COM 6

DEGRAUS
GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 112,00 R$ 112,00

1 ESCADA METALICA EM ALUMINIO COM 5
DEGRAUS

GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 96,00 R$ 96,00

1 ESCADA METALICA EM ALUNIMIO, COM 4
DEGRAUS

GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 79,80 R$ 79,80

26,88 LAVAÇÃO DE ROUPAS LAVANDERIA GOTINHA D’ÁGUA LTDA. R$ 7,00 R$ 188,16
2 TELEFONE DIGITAL MODELO DIALOG 223 DAMOVO DO BRASIL S/A. R$ 1.390,00 R$ 2.780,00

180 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO
GAROPABA/FLORIANÓPOLIS

PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA R$ 15,45 R$ 2.781,00

36 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO
PAULO LOPES/FLORIANÓPOLIS

PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA R$ 9,70 R$ 349,20

36 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO
GAMBOA/FLORIANÓPOLIS

PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA R$ 11,80 R$ 424,80

12 ESCULTURA EM FERRO SERGIO CANALE R$ 300,00 R$ 3.600,00
36 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO

PALHOÇA/FLORIANÓPOLIS
AUTO VIAÇÃO IMPERATRIZ LTDA. R$ 3,55 R$ 127,80

36 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/FLORIANÓPOLIS

RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA. R$ 4,40 R$ 158,40

12 AGENDA PARA MARCAR CONSULTA E
COMPROMISSOS

MEPAS DISTR. DE MAT. DE ESC. E SUP. DE
INFORMÁTICA LTDA

R$ 11,00 R$ 132,00

3 AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 PRAIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. (SANTA
APOLONIA)

R$ 16,00 R$ 48,00

3 AGULHA DESCARTAVEL 25X06 PRAIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. (SANTA
APOLONIA)

R$ 32,00 R$ 96,00

1 BANNER VERTICAL, IMPRESSÃO DIGITAL,
MEDINDO 2,00 X 1,00 M.

MARIO DE SOUZA E CIA LTDA (MULTIART) R$ 135,00 R$ 135,00

1 VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DIVERSOS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
URBANO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

R$ 1.963,80 R$ 1.963,80

17,25 APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DAILHA COM. E COLOCAÇÃO DE PELICULAS ME
LTDA.(APLICARFILM)

R$ 30,00 R$ 517,50

1 CONSERTO DE APARELHO DE FAX BROTHER
PATRIMÔNIO 30.979.

OFICINA SCHLEMPER LTDA. R$ 97,00 R$ 97,00

1 CERTIFICAÇÃO DIGITAL - VISITA TÉCNICA SERASA S/A R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
3 LAVAÇÃO DE TAPETE LAVANDERIA GOTINHA D’ÁGUA LTDA. R$ 683,50 R$ 2.050,50

30 LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO DIAS & DIAS DE FESTAS LTDA-ME. R$ 1,00 R$ 30,00
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6 PAINEL DE DIVISÓRIA NA COR AREIA JUNDIAI
(PADRÃO).

DIVIPISO DIVISÓRIAS E PISOS. R$ 65,00 R$ 390,00

13 CERTIFICADO DIGITAL E CPF - ICP - BRASIL SERASA S/A R$ 380,00 R$ 4.940,00
1 HOTEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM BAIA NORTE PALACE HOTEL LTDA R$ 666,70 R$ 666,70
1 PEN DRIVE CAPACIDADE DE 4.0 GB LOLA NOVIDADES LTDA - ME (MARY) R$ 37,00 R$ 37,00
3 DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES

FARMACÊUTICAS 09/10
LIVRARIAS CURITIBA LTDA (ATACADO DE
LIVROS)

R$ 52,80 R$ 158,40

1 ROLO DE MANTA SINTÉTICA CONTENDO 30
METROS COM 2,20 M DE LARGURA E 3 CM DE
ESPESSURA.

SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E
SERVIÇOS LTDA

R$ 415,00 R$ 415,00

2 ALCOOL 73,4 GEL PARA HIGIENIZAÇÃO (GALÃO
5 LITROS)

GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 31,00 R$ 62,00

7,25 LAVAÇÃO DE ROUPAS LAVANDERIA GOTINHA D’ÁGUA LTDA. R$ 7,50 R$ 54,38
12 COPO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE PARA

AGUA, TAMANHO GRANDE
GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 2,30 R$ 27,60

1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE SERGIO CORDIOLI R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
160 REFEICAO COFFE BREAK ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA ALESC - AFALESC R$ 10,20 R$ 1.632,00
10 SERVIÇO TÉCNICO DE RAMAIS -TRANSFERÊNCIA

DE RAMAIS
JE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME R$ 25,00 R$ 250,00

63 SERVIÇO TÉCNICO DE RAMAIS -CONSERTO DE
RAMAIS

JE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME R$ 28,00 R$ 1.764,00

1 SERVIÇO TÉCNICO DE RAMAIS - INSTALAÇÃO DE
RAMAIS

JE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME R$ 60,00 R$ 60,00

10 CAFÉ EM GRÃO IGUAÇU METALVENDING COMERCIO MAQUINAS LTDA R$ 21,00 R$ 210,00
1 SINALIZADOR GIROFLEX 12V CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL

LTDA.
R$ 215,00 R$ 215,00

19 LAVAÇÃO DE CADEIRAS. LAVANDERIA GOTINHA D’ÁGUA LTDA. R$ 70,00 R$ 1.330,00
1 RETIRADA DE PELÍCULA DAILHA COM. E COLOCAÇÃO DE PELICULAS ME

LTDA.(APLICARFILM)
R$ 45,20 R$ 45,20

2 SACOS P/ LIXO TAM. 15CM X 21CM X 0,06CM GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 12,90 R$ 25,80
6,6 RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL WHITE MARTINS GASES IND. LTDA. R$ 20,00 R$ 132,00
1 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ METALVENDING COMERCIO MAQUINAS LTDA R$ 495,00 R$ 495,00

34 RENOVAÇAO DE ASSINATURA JORNAL FOLHA
DE SAO PAULO

EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A (FOLHA DE
SÃO PAULO)

R$ 955,30 R$ 32.480,20

1 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ METALVENDING COMERCIO MAQUINAS LTDA R$ 495,00 R$ 495,00
1 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ METALVENDING COMERCIO MAQUINAS LTDA R$ 495,00 R$ 495,00
1 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ METALVENDING COMERCIO MAQUINAS LTDA R$ 200,00 R$ 200,00
5 CONSERTO DE PERSIANAS ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS R$ 45,00 R$ 225,00
1 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ METALVENDING COMERCIO MAQUINAS LTDA R$ 495,00 R$ 495,00
1 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMINIO 42 x

60 CM PARA FIXAR EM PAREDE
EDEMIR PERIM VOLPATO. (ARTEVIDROS) R$ 56,00 R$ 56,00

2 LIXEIRA EM INOX PARA BANHEIRO, COM PEDAL EDEMIR PERIM VOLPATO. (ARTEVIDROS) R$ 89,00 R$ 178,00
2 LIXEIRA EM INOX PARA BANHEIRO, COM PEDAL GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 89,00 R$ 178,00
1 CESTO DE PLASTICO 45 x 58 CM EDEMIR PERIM VOLPATO. (ARTEVIDROS) R$ 23,80 R$ 23,80
1 CESTO DE PLASTICO 45 x 58 CM GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 23,80 R$ 23,80
1 LIXEIRA DE PLASTICO CAPACIDADE DE 100

LITROS
GERMANO CÉSAR GARCIA EPP. (CATARINENSE) R$ 52,00 R$ 52,00

20 PAPEL OFF SET AZUL 50X66 180GM² DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. R$ 25,90 R$ 518,00
20 PAPEL OFF SET AMARELO 50X66 180GM² DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. R$ 25,90 R$ 518,00
2 TORNEIRA CROMADA BICA ALTA,TIPO DE MESA

PARA COZINHA,
RM.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA R$ 78,00 R$ 156,00

3 AGENDA PARA MARCAR NUMEROS
TELEFONICOS

MEPAS DISTR. DE MAT. DE ESC. E SUP. DE
INFORMÁTICA LTDA

R$ 13,00 R$ 39,00

10 FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR,
ELETRONICA OLIVETE LOGOS 662 CARRETEL
DUPLO

MEPAS DISTR. DE MAT. DE ESC. E SUP. DE
INFORMÁTICA LTDA

R$ 2,30 R$ 23,00

16 ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DE CRICIÚMA  JORNAL ASSOCIADOS DE CRICIÚMA LTDA R$ 295,00 R$ 4.720,00
1 ESCADA METLICA COM 2 DEGRAUS. PRAIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. (SANTA
APOLONIA)

R$ 74,00 R$ 74,00

3 ÓLEO DE SEMENTE DE UVA 1000ML VITA ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO R$ 30,00 R$ 90,00
12 LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR, EM PAPEL

TECIDO BRANCO TAM. 0,7X50M
VITAL COMERCIO PROD. HOSPITALARES. R$ 8,50 R$ 102,00

1 CARRINHO AUXILIAR DE AÇO INOX COM 3
PRATELEIRAS

COMPENSADOS FERNANDES LTDA - FILIAL
BARREIROS

R$ 372,00 R$ 372,00

8 ARGAMASSA MEDIA FINA GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 5,20 R$ 41,60
6 REGUA(DE MADEIRA) MEDINDO 2CM X

10CMx250CM.
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 8,00 R$ 48,00

100 REATOR ELETRONICO 1 X 20W CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL
LTDA.

R$ 12,20 R$ 1.220,00

100 REATOR ELETRONICO 1 X 16 W CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL
LTDA.

R$ 15,20 R$ 1.520,00

40 REATOR CONVENCIONAL 1 X 26 W CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL
LTDA.

R$ 18,20 R$ 728,00

1 CABO DE AUDIO RCA ESTERIO TREZ VIAS CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL
LTDA.

R$ 4,30 R$ 4,30

1200 BRINDE ARTESANAL MEISE OFICINA DE ARTE E LOJA R$ 4,50 R$ 5.400,00
1 PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE PREGÃO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E

IMPRESSÕES OFICIAIS
R$ 400,00 R$ 400,00

*** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Processo Informatizado de Editoração


