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P L E N Á R I O

ATA DA 069ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2010
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERÍSIO

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada De Luca - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Antônio Ceron - Chiquinho
Zenatti - Décio Góes - Elizeu Mattos - Gelson
Merísio - Genésio Goulart - Jailson Lima - Jean
Kuhlmann - Joares Ponticelli - Manoel Mota -
Marcos Vieira - Narcizo Parisotto - Renato Hinnig
- Rogério Mendonça - Ronaldo Benedet - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

Explicação Pessoal A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Com a palavra o sr. deputado Jailson
Lima, por até dez minutos.

DEPUTADO ANA PAULA LIMA - Questiona
aplicação de recursos do governo estadual;
reporta-se ao candidato José Serra. O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -

Quero, neste momento, ao falar em nome do
partido, cumprimentar as netas da deputada
Ada De Luca que estão aqui acompanhando a
avó. Catarina e Valentina, um beijão para
vocês! Elas logo que chegaram tiraram fotos
com o nosso Lulinha para levar ao avô Walmor
De Luca.

DEPUTADO DÉCIO GÓES (aparte) - Solidariza-se
com a deputada Ana Paula Lima.
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA - Reporta-se
à Saúde e ao setor rodoviário de SC.

SUMÁRIO DEPUTADO DÉCIO GÓES - Faz uma análise dos
pronunciamentos proferidos na Casa.

Partidos Políticos
O presidente Lula, nosso

companheiro do Partido dos Trabalhadores,
está dizendo ao povo brasileiro que Dilma
Rousseff será presidente da República.

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

DEPUTADO JAILSON LIMA - Defende o governo
federal.
DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Discorre sobre
vários programas criados pelo governo federal. Deputada Ana Paula Lima, ao

olharmos os jornais de hoje verificamos que em
dois anos a miséria será extinta em Santa
Catarina. Quem diria que isso poderia
acontecer em tão pouco tempo!

Solicito ao sr. secretário que proceda
à leitura da ata da sessão anterior.DEPUTADO ELIZEU MATTOS - Reporta-se à BR-

282.
(É lida e aprovada a ata.)

DEPUTADO MARCOS VIEIRA (aparte) -
Solidariza-se com o deputado Elizeu Mattos. Solicito à assessoria que distribua o

expediente aos srs. deputados. Não dá para dizer que isso é
consequência do governo do estado, isso é
consequência do crescimento da economia
brasileira, porque essa miséria está sendo
extinta não apenas em Santa Catarina. Todos
os indicadores sociais do Ipea, que é o índice
de pesquisa em domicílio, mostram que até o
ano de 2016 a miséria deverá ser extinta no
Brasil. Teremos, sim, pobres, mas a miséria

DEPUTADO MANOEL MOTA - Aborda o
problema das obras da BR-101. Passaremos ao horário reservado

aos Partidos Políticos. Hoje, quarta-feira,
os primeiros minutos são destinados ao
PT.

DEPUTADO CHIQUINHO ZENATTI (pela ordem) -
Registra presença de lideranças do município
de Modelo.

Solicito à deputada Ada De Luca que
assuma a condução dos trabalhos para que eu
possa fazer uso da palavra.

DEPUTADO MANOEL MOTA (pela ordem) -
Registra presença do prefeito de Praia Grande.
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absoluta, aquela em que milhares de famílias,
companheiro Samuka, você que está aqui neste
plenário, que trabalha na Assembleia
Legislativa e está sempre acompanhando os
deputados, sabe que a miséria absoluta,
aquela em que o cidadão não tinha um prato de
comida, não vai existir mais a partir de 2016.

Paula Lima, mas hoje nós vemos que não se
fala mais em FMI e que o banco MDS tem sido
a grande instituição financeira que tem
fomentado o crescimento econômico deste
Brasil, criando uma política de crédito, principal-
mente para ações e obras de infraestrutura.

importantes no país, como o Pronaf, o Bolsa
Escola, o Programa de Prevenção à AIDS, que
foi criado quando José Serra foi ministro da
Saúde, deputado Jailson Lima e também
deputada Ana Paula Lima, que fazem parte da
bancada do Partido dos Trabalhadores, não
podemos elogiar no que diz respeito às obras
de Santa Catarina. É verdade!

Então, como deputado do Partido dos
Trabalhadores, deputada Ada De Luca,
deputado Valmir Comin, acho que o nosso
Lulinha fez milagre neste Brasil. Um governo do
Partido dos Trabalhadores, um governo que tem
mostrado que neste Brasil é possível fazer
diferente. Um país que a vida inteira foi
governado por doutores, e eu sou doutor, sou
médico, mas precisou vir este cidadão... E a
Situação dizia que ele não sabia nem
administrar um botequim.

Observamos, deputada Ana Paula
Lima, que o adversário da nossa candidata
Dilma Rousseff esta semana disse nos jornais
que vai ampliar o Bolsa Família. Primeiro temos
que ter claro que até a semana passada ou a
semana retrasada eles criticavam esse
programa de governo, dizendo que era um
programa puramente assistencialista, que era
um programa que acomodava os brasileiros
para que não trabalhassem mais. No entanto, o
Bolsa Família representou o maior programa de
inclusão social, o maior programa de
distribuição de renda para incluir a população
brasileira menos favorecida do mundo.

É verdade que de um milhão de
casas do Programa Minha Casa, Minha Vida... E
quero abrir os microfones de aparte à bancada
do Partido dos Trabalhadores para que possam
vir aqui provar quantas casas efetivamente no
Programa Minha Casa, Minha Vida foram
construídas em Santa Catarina até agora. Eu
desafio! Eu desafio, de um milhão de casas,
quantas casas efetivamente foram construídas
em Santa Catarina? Quase nada! Tudo vai ficar
para o próximo governo. Como vai ficar para o
próximo governo a duplicação da BR-282.

Por isso o Lulinha, deputada Ada De
Luca, está deixando história neste Brasil. E
com certeza quando diz que a ministra Dilma é
a pessoa mais preparada para governar este
país, realmente é porque está preparada, em
condições, domina o país, é uma mulher
fantástica. E também quebraremos neste Brasil
o paradigma, assim como reelegemos esse
operário, o Lulinha, vamos eleger também a
Dilminha como presidente da República.

Deputado Elizeu Mattos, v.exa. é um
deputado que trafega semanalmente duas ou
três vezes no trecho da BR-282, Florianópolis-
Lages, e v.exa. vai tocar nesta questão em
seguida, mas eu quero dizer que temos trechos
intrafegáveis. São acidentes em cima de
acidentes, prejuízos em cima de prejuízos, da
mesma forma como falta o compromisso
cumprido do governo federal para com a
duplicação da BR-470, que passa pela cidade
da deputada Ana Paula Lima. Aliás, eu nunca vi
a deputada Ana Paula Lima ocupar esta tribuna
para defender a duplicação da BR-470, que vai
da BR-101 até o entroncamento com a BR-116
e depois nas proximidades da cidade de
Campos Novos. Eu nunca vi! V.Exa. já viu a
deputada Ana Paula Lima defender a
duplicação da BR-470, nesta tribuna? Eu nunca
vi. Mas v.exa., que não é da cidade de
Blumenau, já defendeu, eu já defendi e outros
parlamentares também já defenderam.

As estatísticas mostram que o cresci-
mento econômico, deputado Marcos Vieira, fará
com que o governo Lula entregue ao seu
sucessor o Brasil gerando mais de 14 milhões
de empregos. Esse crescimento econômico já
tirou mais de 23 milhões de famílias da
miséria, esse mesmo programa econômico cujo
Bolsa Família sustentou este país, deputada
Ada De Luca, durante a crise internacional que
afetou o Brasil, sim, mas que não afetou como
muitos imaginavam. E o candidato da Oposição,
José Serra, diz que vai aumentar o Bolsa
Família. Pode, deputado Elizeu Mattos!?

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputada Ada De

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

O Serra, para aumentar o Bolsa
Família tem uma forma, tem que aumentar a
miséria do Brasil, deputado Valmir Comin. Se o
programa nacional do Bolsa Família e da
inclusão social está retirando várias famílias da
miséria, para arrumar empregos, que voltaram
a trabalhar, como é que ele vai aumentar o
bolsa família? Essa é uma pergunta que
queremos deixar no ar para a população catari-
nense.

Com a palavra o deputado Marcos
Vieira.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Srs. deputados, sras. deputadas,
telespectadores da TVAL e ouvintes da Rádio
Alesc Digital, eu vi e ouvi o discurso do
eminente deputado Jailson Lima, acerca de
alguns assuntos, dentre os quais tratando dos
elogios que fez ao ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Da mesma forma como temos que
fazer com que o governo federal cumpra com o
compromisso de duplicar a BR-280, de assumir
o compromisso de realizar a obra de
recuperação da BR-153, que liga Irani até
General Carneiro, no Paraná, da mesma forma
como a Infraero tem que assumir o controle e a
administração do Aeroporto Serafim Bertaso em
Chapecó, cidade expoente do nosso oeste de
Santa Catarina, uma das nossas principais
cidades, um dos centros financeiros do estado
de Santa Catarina, que não tem um aeroporto
digno da região oeste de Santa Catarina... E
podemos dizer o mesmo com relação ao
Aeroporto Internacional de Florianópolis, tão
desejado, tão almejado, tão importante para o
estado. E lá se vão dez anos de promessas da
Infraero. Com certeza absoluta vão aí mais de
seis a sete anos para o início e conclusão
dessa obra.

Agora, esses números que são
apresentados nesse programa mostram que em
dois anos a miséria em Santa Catarina será
extinta e que, em 2016, no Brasil, mostrarão
que o país caminhou, trilhou o seu caminho de
forma correta, de forma descente, incluindo,
distribuindo renda, sem tirar dos mais ricos.

Deputado Elizeu Mattos, entre os
assuntos pautados pelo deputado Jailson Lima,
eu digo que quando fez referência e elogiou o
presidente Fernando Henrique Cardoso foi
verdadeiro.

Deputado Jailson Lima, quanto ao
Pronaf, por acaso, na sua Memória está vivo
ainda quem criou o Pronaf, o Programa de
Assistência à Agricultura Familiar? Eu lhe dou
um aparte, se v.exa. quiser, no microfone, para
dizer quem criou o Pronaf. Ou seja, parabéns ao
ex-presidente FernandoHenrique Cardoso,
criador do Pronaf. E o atual governo está dando
continuidade; então, parabéns, presidente Lula.
Mas parabéns, sobretudo, para quem teve a
idéia de criar, que foi o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Vimos que muita gente tinha medo do
presidente Lula, mas acabamos dando uma
lição no mundo, pela forma como isso se tem
encaminhado.

São muitos os programas sociais:
ProUni, que só este ano deverá atingir e
atender a 600 mil estudantes que não têm
condições de pagar a prestação de uma vaga
na universidade; Minha Casa, Minha Vida,
programa do presidente Lula, que agora
também incluirá a área rural, por isso que a
construção civil foi um dos grandes pilares,
deputado Genésio Goulart, do desenvolvimento
econômico.

Srs. deputados, sras. deputadas,
lamento dizer que o governo federal não tem
dado a assistência devida a Santa Catarina
proporcionalmente aos impostos e mais
impostos que todos nós, catarinenses,
pagamos ao governo federal. A nossa indústria
está sufocada, a nossa mão de obra está
excessivamente onerada com impostos.
Precisamos desonerar, mas para que isso
aconteça o governo tem que fazer uma série de
reformas importantes, sobretudo, fazer com
que o dinheiro que é arrecadado de todos nós,
catarinenses, venha para o nosso estado. E no
ano passado, quero fazer esse parênteses, nós
arrecadamos mais de R$ 13 bilhões em
impostos e mandamos para Brasília, deputado
Manoel Mota. E o que veio para Santa
Catarina? Quase nada! Está aí a BR-101, trecho
sul, arrastando-se na sua duplicação, a passos
de tartaruga. Nem projetos ainda existem para
alguns trechos críticos da estrada, quanto mais

Parabéns, deputado Jailson Lima,
quando v.exa. elogia o Bolsa Família, porque
enquanto v.exa. faz essa referência é claro que
também está elogiando o ex-presidente
Fernando HenriqueCardoso. É isso ou eu estou
mentindo, deputado Jailson Lima? E por acaso
na sua cabeça v.exa. tem ainda bem claro
quem criou os mais importantes programas
assistenciais no país? Se v.exa. não tem isso
claro, eu vou reavivar a sua memória.

Deputado Genésio Goulart, o Minha
Casa, Minha Vida gerou emprego, chegou a
15% do PIB nacional, estimulando o cresci-
mento da economia, através da construção
civil. E agora o novo programa Minha Casa,
Minha Vida passa a atender à área rural, a
reduzir o êxodo rural, a manter o agricultor no
campo, além do Pronaf, Programa da
Agricultura Familiar, cujos investimentos
permitiram criar crédito para o agricultor,
deputado Genésio Goulart, fazendo que ele
pagasse menos juros, como tinham antes,
porque esses recursos também não tinham.

Deputado Jailson Lima, quem criou o
Bolsa Escola no país? Quem criou o Bolsa Gás,
enfim, os programas assistenciais? Inclusive, o
atual governo juntou todos os programas num
único programa. Então, muito obrigado por
v.exa. estar elogiando o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. Mas se nós temos
condições de elogiar o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, por ter criado programas

Dizia-se que o FMI é que mandava no
Brasil e ditava as suas regras, deputada Ana
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a intenção de executarem a obra. Vão levar
mais seis ou oito anos. E já foram 16 anos
para executarem um pouco mais de 200 ou
300 quilômetros de rodovia.

Alguns amigos meus, por causa
desses piscinões de Ramos, perderam a vida,
porque a BR virou uma verdadeira lagoa. Que
obra é essa? Quem fiscaliza? Onde está o
Ministério Público Federal? Irei chamar o
Ministério Público Federal para ver que tipo de
obra está sendo feita na BR-282. Um ano e
meio de obra, um vai lá e faz, no outro dia um
outro desfaz.

rodovia! São muitas pessoas perdendo a vida
nessa rodovia! Eu já perdi vários amigos nessa
rodovia, vários amigos.

Vou fazer um requerimento, sim, ao
Ministério Público Federal, para que fiscalize o
que está sendo feito, inclusive a sinalização.
Também farei um requerimento ao DNIT, para
saber quanto foi gasto nessa rodovia nos
últimos dois ou três anos, e ao Tribunal de
Contas, para que fiscalize o que está sendo
feito na BR-282.

Este é o governo federal que se faz
presente em Santa Catarina, mas para levar o
dinheiro dos catarinenses, para fazer com que
todos nós, catarinenses, desembolsemos mais
recursos para o governo federal para gastá-lo
com a Venezuela, a Namíbia e outros países
ditatoriais, bem como desperdiçar dinheiro com
a Petrobras e com uma nova empresa pública
de seguros que querem criar, que o nosso
candidato José Serra não é favorável, bem
como também o PSDB não é favorável. Isso
eles sabem fazer!

O Sr. Deputado Marcos Vieira - V.Exa.
me concede um aparte?

O Sr. Deputado Marcos Vieira - V.Exa.
me concede um aparte ?

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -
Pois não.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -
Pois não!

O Sr. Deputado Marcos Vieira - Peço
a v.exa. que faça uma correção: não são um
ano e meio, são quase oito anos de
recuperação da BR-282.

O Sr. Deputado Marcos Vieira - Ainda
bem que nós temos a tribuna do Poder
Legislativo catarinense para alertar a população
sobre o que está acontecendo nas rodovias
federais, porque conforme diz a revista Veja,
desta semana: “Está por vir o monstro do
radicalismo. A fera petista que o Lula domou
agora desafia a candidatura Dilma.” Está aqui
na revista: “A criatura contra-ataca.” Inclusive,
a revista, deputado Elizeu Mattos, fala dos
personagens que querem implantar o
autoritarismo no Brasil, a ditadura. Está aqui o
ministro Franklin Martins para implantar a
censura na imprensa.

Deputado Elizeu Mattos, ficarei
atento ao pronunciamento de v.exa. E se me
permitir, quero aparteá-lo, no sentido de
colaborar, de contribuir e de chamar a atenção
da população catarinense, que, temos certeza,
é desassistida pelo governo federal.

V.Exa. deve estar falando só do que
foi feito há dois anos, porque a cada ano que
passa eles vão recuperando o que fizeram no
ano anterior.

Vejamos: em 2007 eles recuperaram
o que fizeram em 2006; em 2008 eles estão
recuperando o que fizeram em 2007; em 2009
estão recuperando o que fizeram em 2008 e
em 2010 estão recuperando o que fizeram em
2009. Então é dinheiro saindo do DNIT. Quem
está ganhando com isso? É essa dúvida que
temos que deixar no ar. Quem está ganhando
com isso?

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 PMDB.

Com a palavra o deputado Elizeu
Mattos, por até dez minutos. Ainda bem que temos a tribuna da

Assembleia para alertar o povo catarinense,
porque pode ser que nem a imprensa do Brasil
possa mais fazer o alerta à população.

Obra recuperando obra, ano após
ano, e na BR-282 não há uma sinalização
condizente, não há condições de trafegabi-
lidade com neblina, não existe. Todo mundo
sabe que, por exemplo, na serra da Boa Vista
há um dos pontos mais críticos de trafegabi-
lidade. Onde está a sinalização horizontal?
Onde está a sinalização vertical? Quantos
acidentes ocorrem lá? Recentemente, na
segunda-feira, aconteceu um acidente grave,
com vítima. Por que o DNIT não faz a
sinalização? Por quê? Ora, porque deseja
continuar gastando dinheiro, gastando dinheiro.
Quem está ganhando? É isso que o Ministério
Público Federal tem que investigar.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -
Sr. presidente, srs. deputados, ultimamente
tenho feito pouco uso desta tribuna.
Anteriormente, todos os dias estava nesta
tribuna, mas ultimamente tenho falado pouco.

Então, v.exa., com muita propriedade,
faz um discurso belíssimo, brilhante, em favor
dos catarinenses.

Mas o que me traz à tribuna hoje, sr.
presidente, srs. deputados, não é
simplesmente criticar por criticar, mas sim,
para falar do que vejo, deputados Manoel Mota
e Marcos Vieira, semanalmente, na BR-282.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS -
Eu vou continuar, à tarde, falando sobre esse
assunto ou outro dia, porque vou trazer dados
dos locais dos acidentes. Se alguém vier
contestar, tenho o material.

Passo pela BR-282 de duas a três
vezes por semana, porque às vezes vou e volto
de Lages durante a semana, e vejo, deputada
Ana Paula Lima e deputado Jailson Lima, há
praticamente um ano e meio ou dois anos,
deputado Marcos Vieira, obras na BR-282.

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

Lima) - Com a palavra o sr. deputado Manoel
Mota, ainda dentro do horário do PMDB.

Mas v.exa. faz um pronunciamento
apropriado porque a BR-282 é a rodovia de
integração de todos nós, catarinenses.Primeiro, acompanhamos, no ano

passado, obras na BR-282, executada por uma
empresa, que não conseguimos, aliás, ninguém
conseguiu inaugurar a tal dita obra de
recuperação dessa rodovia, deputado Marcos
Vieira, porque na primeira chuva derreteu a tal
dita recuperação. Três meses depois de
concluída já não havia mais obra. Depois de
alguns dias, outra empresa apareceu na BR-
282, outra empresa, não a que estava fazendo
a recuperação, com uma patrola tirando tudo
que haviam feito na BR-282. Isso mesmo,
quatro ou cinco meses depois apareceu uma
patrola removendo todo o asfalto que foi
colocado, e outra empresa começou a fazer a
dita recuperação.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA - Sr.
presidente, srs. deputados, sras. deputadas,
telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio
Alesc Digital, visitantes que nos dão a honra de
prestigiar o Parlamento Catarinense.

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS - O
meu pronunciamento, deputado Marcos Vieira,
é até por indignação. Não quero criticar
ninguém, mas terminamos uma obra há uma
semana, choveu e virou piscina. Olha, é um
perigo andar na BR-282, a sinalização não
existe, deputado Marcos Vieira. Na curva do
viaduto da Boa Vista falta sinalização e de um
ano e meio ou dois anos para cá vi 12 pessoas
mortas na pista. Eu vi 12 pessoas mortas! Eu vi
nesta semana, na segunda-feira, duas pessoas
perderem a vida e mais três ficarem quebradas,
no mesmo local. Quais serão as sequelas que
essas pessoas terão no futuro? Aquela curva
do viaduto precisa de sinalização, e eu já pedi!

Já estou cansado de lutas e de
bandeiras que trago de uma região que espera
há muito tempo. Foram 19 anos de luta sem
parar, em busca de uma solução para a
questão da BR-101.

A BR-101 é palco de milhares e
milhares de acidentes, em que pessoas
perderam a vida. Levantamos essa bandeira
trabalhando e respondendo processo, na
Polícia Federal, por causa dos fechamentos e
por buscar a ordem de serviço para a execução
das obras.

Eu indaguei ao DNIT de Santa
Catarina, eis que eu achava que essa segunda
recuperação, quatro meses depois, iria
solucionar a BR-282, com uma terceira pista
nas subidas, com um bom acostamento,
deputado Marcos Vieira, com pistas na subida
da serra, até para o trânsito fluir mais
facilmente.

Toda semana alguém morre ou há um
acidente, um carro batido, sempre no mesmo
local, e ninguém faz nada. Ali no viaduto da
serra da Boa Vista, deputado Marcos Vieira, há
uma plantação de cruzes, de tantas pessoas
que perderam a vida naquele trecho, além de
pedaços de carros no acostamento da rodovia.

Buscamos a ordem de serviço, as
obras começaram normalmente, tudo dentro da
perspectiva da população. Hoje, depois do
vencimento do contrato, há mais de um ano,
ainda há lotes parados, porque a empresa
desapareceu. Em algumas regiões, uma
tartaruga anda mais depressa do que a
empresa que está tocando a obra.

Isso ocorre toda semana, todos os
dias, naquele local, e ninguém faz nada!
Ninguém faz nada! A única coisa que se faz é
desmanchar o que está feito e refazer o
asfalto, formando esses piscinões.

Deputada Ana Paula Lima, temos que
saber quem é o engenheiro responsável,
porque esta semana, depois de todo o trabalho
feito, deputado Marcos Vieira, choveu e tudo
virou um verdadeiro piscina de Ramos na BR-
282. A obra terminou faz dez dias e está cheio
de piscinões de Ramos na BR-282. Não sei que
obra foi feita novamente nesta rodovia,
desculpem-me.

Existem três gargalos que ainda não
foram definidos: o Morro do Formigão, a Ponte
da Cabeçuda e o Morro dos Cavalos.

Precisamos urgentemente de uma
solução. Vou fazer um requerimento ao
Ministério Público Federal para que fiscalize
essa rodovia. É muita gente morrendo nessa

Então, estamos vivendo um momento
muito difícil. O trecho que compreende a minha
região corresponde ao lote 29, cuja empresa
responsável desapareceu. Acontece que
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quando não há sinalização, os acidentes
acontecem e as mortes também. Só num
sábado, menos de um mês, seis pessoas
perderam a vida. Então, não dá para aceitar
isso de braços cruzados.

(Discurso interrompido pelo término
do horário regimental.)

Comunica, outrossim, que a
comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, de Amparo à Família e à Mulher
apresentou parecer favorável às seguintes
matérias: Ofícios n.s: 0023/2010;
0039/2010; 0049/2010; 0055/2010;
0061/2010; 0073/2010; 0096/2010;
0119/2010; 0123/2010; 0125/2010;
0128/2010; 0132/2010; 0141/2010;
0148/2010; 0159/2010; 0160/2010;
0163/2010; 0164/2010; 0167/2010;
0177/2010; 0196/2010; 0226/2010 e
0231/2010.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Chiquinho Zenatti -

Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente.Eu quero parabenizar a RBS, o jornal
Diário Catarinense, que abraçou essa causa
desde o início e levou milhões de assinaturas
para o presidente, pedindo a duplicação. E
agora está cobrando, sim, uma ação mais
eficaz para resolvermos a questão da
duplicação da BR-101.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Chiquinho Zenatti.

O SR. DEPUTADO CHIQUINHO
ZENATTI - Sr. presidente e colegas deputados,
quero dizer que tenho ocupado pouco esta
tribuna. Mas hoje é um dia especial, deputado
Manoel Mota, porque aqui estão meus
conterrâneos que representam o nosso belo
município de Modelo.

Quero registrar e parabenizar o
trabalho da RBS, do Diário Catarinense, que
vêm todos os dias chamando a atenção do
governo. E nós não podemos baixar a cabeça
como um avestruz e deixar que as coisas
aconteçam. Precisamos tomar medidas. E
tenho falado reiteradas vezes: será que
teremos que fechar a BR-101 novamente? Será
que teremos que tomar medidas radicais
porque o governo não está cumprindo com o
seu compromisso de punir as empresas?

Também comunica que a comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público
apresentou parecer favorável às seguintes
matérias: Ofícios n.s: 0030/2010;
0060/2010; 0179/2010; 0198/2010;
0218/2010; 0228/2010; 0260/2010 e
0294/2009.

Quero cumprimentar e registrar a
presença do sr. Roque Bach, auditor fiscal da
Receita Estadual, coordenador do Grupo
Especialista Setorial de Combustíveis e
Lubrificantes, meu amigo e professor, sr.
presidente, quem me ensinou, no segundo
grau, não tudo, mas grande parte do que sei.

Não havendo mais matéria na pauta
da Ordem do Dia, passaremos à Explicação
Pessoal.

As empresas que têm um prazo para
entregar a obra têm que ser punidas. Elas
saem de um trecho e vão para outro e
continuam trabalhando, continuam ganhando
dinheiro. Até quero saber o que estão fazendo
as duas empresas que foram contratadas,
numa licitação internacional, para cuidar das
obras e das empresas executoras? Onde estão
essas empresas?

Quero também cumprimentar o meu
amigo e colega de infância João Pedro,
engenheiro civil, uma pessoa muito querida do
nosso município de Modelo, voluntário há vários
anos, presidente da Sociedade Hospitalar
Beneficente de Modelo.

Com a palavra a sra. deputada Ana
Paula Lima.

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -
Bom-dia, sr. presidente, sr. deputado Décio
Góes, demais parlamentares que se encontram
na Casa, público presente nas galerias,
funcionários desta Casa, telespectadores da
TVAL e ouvintes da Rádio Alesc Digital!

Na cidade de Modelo algumas
pessoas contribuíram, de maneira voluntária,
para que essa sociedade se mantivesse de pé,
porque se dependêssemos dos recursos do
governo federal, com certeza, já estaria
fechada.

Gostaria dizer que se fala muito aqui
dos recursos do governo federal que vêm para
Santa Catarina. Não sei se estão sendo
aplicados pelo governo do estado. Mas eu
quero, deputado Décio Góes, que os deputados
da base governista também falassem do Orça-
mento do estado de Santa Catarina, onde estão
sendo investidos os recursos catarinenses e de
que forma estão sendo investidos. Será que é
só através do Fundo Social, em que os depu-
tados têm uma parcela e fazem as politicagens
que estão fazendo pelo estado? Será que os
recursos são aplicados bem na área da Saúde?
Vejo que não, porque todas às vezes que venho
trabalhar, trafegando pela BR-101, ainda
encontro muitas ambulâncias vindo do interior
trazendo pacientes para se tratar aqui na
capital dos catarinenses.

Por exemplo, se falarmos do trecho
Tubarão/Laguna, é uma vergonha generalizada,
meu caro deputado Genésio Goulart. Aquele
viaduto é uma coisa do outro mundo, não sai
nunca! Não termina nunca, e Tubarão continua
naquela agonia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Deputado Chiquinho Zenatti, temos que
respeitar o horário regimental. Muito obrigado
pela compreensão.Na cidade de Içara a obra já está

baixando. Antes de entregar já baixou. Daqui a
pouco não precisa pagar motorista, basta
colocar uma pedra em cima do acelerador e
seguir o trilho do carro, que se chega ao
destino. Daí é só correr atrás, embarcar e
parar, porque está baixando. A obra não é de
qualidade. E as empresas que ganharam a
licitação só para cuidar da obra e das
empresas o que estão fazendo? Ganhando
dinheiro?

O Sr. Deputado Manoel Mota - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente!

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

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Quero deixar registrado nos anais desta Casa a
presença do prefeito de Praia Grande, Valcir
Daros e seus assessores.

Então, é preciso tomar algumas
medidas. Somos obrigados a tomar algumas
medidas. Se o governo não tomar providências,
nós temos que tomar, porque estamos zelando
por uma obra importante, fundamental, de
qualidade, uma obra do Mercosul, do Brasil,
mas parece que não adianta bater nessa tecla.
E estamos cansados de bater nessa tecla, de
chamar a atenção.

É uma alegria e uma honra termos
ainda no Século XXI prefeitos que tenham a
aprovação de praticamente 80%, pela sua
ação, pela garra, pela determinação e pela
coerência com que vem realizando um dos
grandes governos no extremo sul de Santa
Catarina.

A descentralização do Orçamento
teria que estar mais próxima das pessoas, e
não ser uma descentralização apenas para criar
cargos políticos em diversas secretarias de
Desenvolvimento Regional que estão aí pelo
estado.

Rebatendo alguns deputados que
me antecederam, quero dizer que basta ir ao
Hospital Celso Ramos, ao Hospital Regional
de São José, ao Hospital Infantil Joana de
Gusmão e à Maternidade Carmela Dutra para
ver como se encontram essas instituições
em nosso estado e como são tratados os
funcionários. Sugiro que o deputado Marcos
Vieira visite a Clínica São Lucas, que foi
fechada pelo Ministério Público, e lá ela
abriga adolescentes.

O prefeito Valcir Daros está a serviço
de seu município e vem prestigiar o Parlamento
na manhã de hoje.Eu quero ajudar, quero contribuir,

mas na verdade não dá para ajudar, não dá
para contribuir, porque nada acontece. Por isso, queremos cumprimentá-lo e

deixar registrado nos anais desta Casa.
Uma empresa ganhou a ordem de

serviço para a serra do Faxinal. Fez 50% da
obra, que foi interditada por uma promotora
que concluiu pela preservação das pererecas.
Então, o caso da promotora, referido pela
promotora, atrapalhou o andamento daquela
obra.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson

Lima) - Sejam bem-vindos os companheiros da
cidade de Modelo e da cidade de Praia Grande.

Passaremos à Ordem do Dia. Gostaria de falar sobre o estado de
insegurança que Santa Catarina vive. Basta ver
o que aconteceu na região oeste, em Chapecó,
onde os empresários fecharam as portas pelo
descaso do governo do estado na questão da
segurança pública.

A Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário às seguintes matérias e que
as mesmas terão seu encaminhamento
conforme o Regimento Interno: Projetos de Lei
n.s. 0213 e 0320/2009.

Aí não dá para aceitar! E por que não
colocam aquela empresa, que é boa, para fazer
o trecho de Araranguá/Sombrio? Se for a
mesma empresa que ganhou a licitação e
abandonou a obra, podem ter certeza de que
vão se complicar, porque nós vamos ter que
tomar medidas. O governo tem que ter
responsabilidade, assim como nós, na defesa
do povo.

Na minha cidade, Blumenau, o gover-
nador do estado e o secretário da Segurança
Pública estiveram num presídio fazendo uma
explanação para a imprensa, dizendo que
seriam lotados mais funcionários lá e feita uma
reforma. Na semana passada aconteceu mais
uma fuga!

Esta Presidência comunica ainda que
a comissão de Educação, Cultura e Desporto
apresentou parecer favorável às matérias com
os seguintes n.s: 0011/2010, 0100/2010,
0105/2010, 0116/2010, 0133/2010 e
0154/2010.

Por isso, ao longo de 27 anos de vida
pública, trabalho com determinação e lealdade.
E assim...
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Srs. deputados da base governista,
façam uma pesquisa que vejam o que o povo
catarinense está falando da secretaria da
Segurança Pública. Desde o sul, o oeste, o vale
do Itajaí e o planalto norte é uma insegurança
só! As pessoas estão vivendo inseguras.
Ontem, na cidade de São José, um cachorro
salvou o dono. Pessoas estão entrando durante
o dia nas casas para assaltar! Falta efetivo,
falta qualificação, falta uma melhor
remuneração para os policiais! Será que eles
não enxergam isso? V.Exas. têm que ouvir as
pessoas, deputados!

tados federais, mas eles insistem em desviar o
foco e jogam para todos os lados. E isso não
contribui com o Parlamento catarinense.

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

Lima) - Com a palavra o próximo orador inscrito,
deputado Rogério Mendonça.

Muito obrigado!
A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -

Sem falar, deputado Décio Góes, das
privatizações que o governo do estado de Santa
Catarina também quer fazer.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO
MENDONÇA - Deputado Jailson Lima, que
preside esta sessão, sra. deputada e srs. depu-
tados aqui presentes, ao usar a tribuna, neste
momento, gostaria de fazer referência aos
problemas relacionados à saúde, que temos
enfrentado nas diversas regiões do estado de
Santa Catarina, especificamente no alto vale,
região que represento. E este ano tanto o
Hospital Miguel Couto, em Ibirama, quando o
Hospital Bom Jesus, em Ituporanga, deverão
receber em torno de 25 novos leitos de UTI.
Portanto, isso deverá melhorar muito o atendi-
mento na saúde naquela região e,
consequentemente, em outras regiões de
Santa Catarina que têm, sem dúvida,
deficiência em leitos de UTI.

Ontem esta tribuna foi ocupada pelo
representante do Sindicato dos Trabalhadores
no Comércio Armazenador no Estado de Santa
Catarina, que apresentou a real situação do
porto graneleiro da Cidasc em São Francisco do
Sul. O deputado Marcos Vieira tem que ir lá ver
em que situação ele está! Um porto, há 30
anos da Cidasc, está lá jogado ao léu, inclusive
gerando insegurança àqueles trabalhadores. E
eles vieram fazer essa denúncia aqui na tribuna
da Assembleia Legislativa!

Gostaria de saber também, deputado
Décio Góes, onde estão os recursos.

Ontem, foi realizada uma audiência
pública na Casa, a pedido do deputado Pedro
Uczai, pois nossas universidades não tinham
recebido as parcelas dos arts. 170 e 171, das
bolsas de estudo. Onde estão sendo investidos
os recursos do Orçamento de Santa Catarina? Gostaria de dizer também, deputado

Décio Góes, que realmente o governo do
estado está horrível. Se fizermos uma auditoria,
por exemplo, na SC Parcerias, vamos encontrar
muitas irregularidades lá. A privatização da
merenda das nossas escolas estaduais é outro
exemplo. Quem será que está por trás disso? O
que vai acontecer com a alimentação das
nossas crianças e adolescentes da rede
estadual de ensino e com as nossas
merendeiras que trabalhavam nas escolas?

Para rebater o deputado Marcos
Vieira, queremos dizer que defendemos, sim, o
governo federal, fazemos as audiências,
ouvimos a região de Blumenau sobre a BR-470.
É uma briga nossa, sim, a duplicação dessa
rodovia. Em diversas oportunidades, ouvimos a
comunidade. Realizamos uma reunião com o
Fórum Parlamentar Catarinense para ser
colocada no Orçamento a duplicação da BR-
470, a começar pelo trevo da Mafisa, na região
de Blumenau, e também pelos entroncamentos
em diversas cidades.

Mas, por outro lado, ainda estamos
enfrentando problemas sérios em relação à
“ambulancioterapia”, ou seja, ao deslocamento
diário e permanente de ambulâncias das
diversas regiões de Santa Catarina, principal-
mente para a capital do nosso estado.

Portanto, temos que trabalhar
sempre, e cada vez mais com mais intensidade,
para que as diversas regiões do estado tenham
um atendimento de alta complexidade e
possam, se não solucionar a totalidade dos
seus problemas na área da saúde, resolver a
grande maioria dos seus problemas.

Por isso, srs. parlamentares e povo
catarinense, há muita coisa deste governo para
ser esclarecida.

Quero dizer que uma associação de
biólogos, deputado Jailson Lima, é que fez a
interferência para atrasar essa empreitada,
para fazer um estudo do impacto ambiental, e
que está sendo recorrido. E a BR-470 vai ser
duplicada, sim, porque é um compromisso
deste governo, e vai ser dada a continuidade.

Quero dizer também, referente ao
governo federal da época de Fernando
Henrique, e aqui foram mencionados vários
programas, a exemplo do Pronaf, que criaram
os programas, sim, mas sem dinheiro! Agora
quem está injetando dinheiro é o governo do
presidente Lula! Basta olhar para os
agricultores que estão recebendo.

Nós precisamos, sim, que o Hospital
Regional de Rio do Sul, por exemplo, tenha
condições de atendimento em todos os setores
de alta complexidade, se não na totalidade,
mas na quase totalidade.

O Sr. Deputado Décio Góes - V.Exa.
me concede um aparte? Precisamos, sim, cada vez mais,

investir recursos públicos do estado de Santa
Catarina nas diferentes regiões para que
melhore o atendimento na área da saúde. É
impossível que continue a acontecer o que
estamos vendo diariamente: as pessoas
embarcando em ambulâncias, enfrentando as
estradas esburacadas, vindo de diversos
municípios, enviadas pelas prefeituras, para
serem atendidas em Florianópolis, Curitiba,
Blumenau e assim por diante.

Gostaria de dizer também que um
dos programas que Fernando Henrique fez, e
que envergonhou a todos nós, foi o
desemprego no Brasil. Nós estamos fechando o
governo do presidente Lula com quase 14
milhões de empregos com carteira assinada. É
essa comparação que querem fazer?

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -
Pois não!

O Sr. Deputado Décio Góes - Eu só
queria parabenizá-la pelo seu depoimento,
porque, infelizmente, precisamos trazer à baila
essas notícias ruins do desempenho do estado.

Quero também falar da Petrobras.
Quase que Fernando Henrique privatiza a
Petrobras!

Os deputados da base do governo em
Santa Catarina, que são nossa Oposição no
governo federal, ficam otimizando questões do
governo federal como se fossem verdades, para
esconder essa incompetência do governo.

É necessário que o poder público
invista maciçamente para que isso não
continue ocorrendo no setor da saúde.

E por fim, srs. deputados, vou falar
de José Serra, que foi deputado. E aqui quero
dizer, deputado Jailson Lima, que quando ele
era deputado constituinte não votou pela
garantia do aumento real do salário mínimo! Ele
não votou pelo abono de férias de 1/3 do
salário! Ele não votou para garantir 30 dias de
aviso prévio aos trabalhadores!

Então, todos sabem como a saúde
está sendo tratada no estado. Infelizmente, a
“ambulancioterapia” ainda funciona e todos
dependem da capital do estado. Não há a
efetiva descentralização. Infelizmente, as
escolas públicas do estado estão depredadas e
as condições dos professores são horrorosas.
Eles deram aumento àqueles funcionários que
estão nos prédios administrativos e
esqueceram de quem realmente presta serviços
à população no dia a dia. E assim também é
com a segurança pública, com o art. 170, com
programas sociais tipo ProJovem. Está tudo
atrasado! Os centros sociais urbanos não estão
recebendo os recursos, e as direções desses
órgãos, que são da comunidade, assumiram
compromissos em nome do estado e não
conseguem dar conta. E agora o que vão fazer
com aquela folha?

Precisamos, sim, fortalecer os
nossos hospitais regionais de Rio do Sul e de
São Miguel d’Oeste; precisamos fortalecer os
hospitais em Blumenau, em Lages e nas
diversas regiões de Santa Catarina, para que
tenham condições de atender à sua população
no setor da saúde.

José Serra, quando era deputado,
não votou também pela estabilidade de
dirigente sindical. José Serra, quando era
deputado, não votou pelo direito de greve. José
Serra, quando era deputado, não votou pela
licença-maternidade! José Serra, quando era
deputado, não votou pela nacionalização das
reservas minerais.

Diria mais em relação não só à
Saúde. Gostaria também de fazer referência ao
setor rodoviário do estado de Santa Catarina.

Durante o atual governo do estado,
eu diria que os municípios do alto vale do Itajaí
que não tinham acesso asfáltico já
conseguiram. É o caso do município de Vitor
Meireles, que tem ligação asfáltica feita na
administração de Luiz Henrique da Silveira; é o
caso também do município de José Boiteux e
do município de Leoberto Leal. Vamos
completar agora o acesso asfáltico ao
município de Chapadão do Lageado e vamos
completar a ligação asfáltica também ao
município de Mirim Doce.

Por isso, o deputado constituinte
José Serra, à época, recebeu a nota 3,75 pelo
Diap. É este que nós queremos que governe o
Brasil?

Em sua propaganda, diz que vai
defender os trabalhadores e trabalhadoras?
Mas ele, quando era deputado constituinte,
votou contra os trabalhadores e as
trabalhadoras de todo o nosso país! Por isso,
deputado Marcos Vieira, temos que ver o
passado, e o passado de José Serra é
realmente muito vergonhoso!

Por isto que não há uma grande obra
do estado: porque se ele não dá conta nem do
dia a dia, das coisas pequenas, como é que se
vai lançar numa realização ampla?

Então, eu queria discutir essas
questões do estado de Santa Catarina. Nós
fomos eleitos deputados estaduais e não depu-

Eu diria que até o final deste governo
todos os municípios do vale do Itajaí e a grande
maioria dos municípios de Santa Catarina terão
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ligação asfáltica ou acesso pavimentado, para
que a população tenha condições de
deslocamento e para que se possam
desenvolver.

que tem preocupado muito o setor
empresarial de Santa Catarina,
especialmente o micro e o pequeno
empresário, porque da forma como está
proposta fere a Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa aprovada pelo Congresso
Nacional.

Estamos discutindo dois projetos
importantes para o Brasil e queremos citar
somente dois dados comparativos: no
governo de Fernando Henrique Cardoso
foram criados 800 mil novos postos de
trabalho em oito anos. Já no governo do
presidente Lula 12 milhões de novos
empregos foram gerados, o que possibilitou
que 30 milhões de pessoas saíssem da
pobreza e da miséria e passassem a ter uma
condição melhor de vida. Para mim, só isso
já justifica esse projeto, e é isso que está
em disputa.

Mas avançamos mais e cito como
exemplo a Estrada da Madeira, que foi
concluída neste governo. Mas temos que
avançar também, temos que concluir a
ligação asfáltica de Rio do Sul ao vale norte,
pelo município de Presidente Getúlio. Temos
que ligar com asfalto o alto vale do Itajaí
com o planalto norte; precisamos também
interligar o vale do Itajaí com a BR-282,
através da ligação asfáltica de Petrolândia
até a BR-282; precisamos ligar Rio do Sul,
Rio do Oeste e Taió, através de Passo
Manso, com a BR-116, passando por Santa
Cecília.

Mas quero, sr. presidente, fazer
uma breve análise sobre os comentários
acalorados da tríplice aliança, comentários
que ouvi quando cheguei nesta manhã,
especialmente do PSDB, que trava um
embate eleitoral com o Partido dos
Trabalhadores no projeto nacional. Dizia o
deputado Marcos Vieira, orgulhoso, que o
Bolsa Família e o Pronaf foram criados pelo
seu partido.

A revista Veja, citada pelo
deputado Marcos Vieira, já perdeu muitas
assinaturas neste país porque é uma revista
tucana. Com ela não dá para discutir porque
tem posição, não é neutra como deve ser
uma revista de circulação nacional.

Quero aqui parodiar o povo: não
interessa quem inventou o futebol, o que me
interessa é quem ganhou a Copa. Na
verdade, a idéia teve início no governo do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso, mas
a população atendida pelo Bolsa Família
chegava somente a pouco mais de um
milhão de famílias, ao passo que hoje são
atendidas 12 milhões de famílias, ou seja,
40 milhões de pessoas, pois foram
unificados vários programas.

Temos muito mais a fazer. Eu
defendo a mudança da legislação trabalhista
relativa ao trabalho dos menores de 18
anos. Acho injusto que um jovem de 16 anos
não possa trabalhar. Eu, quando jovem, tive
a oportunidade de trabalhar e isso ajudou a
moldar a minha personalidade. Quero
trabalhar, portanto, na mudança dessa
legislação para que o jovem de 16 a 18 anos
tenha condições de estudar, porque é
necessário, mas também que possa
trabalhar. Isso não vai prejudicar ninguém.

Quero registrar que a senadora
Ideli Salvatti se licenciou do Senado da
República, tendo assumido em seu lugar o
primeiro suplente, Belini Meurer, que é um
professor de Filosofia em Joinville, norte do
estado, que foi vereador naquela cidade.

A senadora Ideli Salvatti já tem
uma agenda inicial para organizar sua
campanha, tendo divido o estado em seis
macrorregiões, com suas respectivas lide-
ranças. Amanhã às 10h, em Criciúma,
ocorrerá um encontro e quero, através da
TVAL, convidar também as lideranças para
participar.

Trata-se de um programa que faz a
diferença na vida das pessoas, porque dá o
mínimo necessário para que elas
sobrevivam, a fim de que possam organizar
sua vida e a vida de seus filhos. Isso tudo é
complementado com programas educativos,
com programas de formação profissional, de
tal forma que as pessoas possam sair da
miséria, da pobreza e alcançar uma situação
melhor de vida.

Eu, como deputado estadual, ao
longo dos meus três mandatos, consegui
avançar em termos de legislação, principal-
mente no que se refere a conquistas para as
regiões que represento, notadamente o vale
do Itajaí. Mas, sem dúvida, espero ter
oportunidades para trabalhar na reforma
política. Não é justo que tenhamos eleições
a cada dois anos. Este país precisa
trabalhar.

Quero também discutir a segunda
suplência ao Senado. O primeiro suplente é
lá do norte, de Joinville, e o segundo,
deputado Jailson Lima, é lá do sul, o nosso
companheiro Luiz Carlos João, que foi líder
do governo durante a nossa administração
em Criciúma, de 2001 a 2004, e que
segurou uma barra, porque a Oposição era
forte naquela época, já que estávamos
mudando a cultura, o jeito de fazer política,
com uma administração extremamente
propositiva.

Então, essa foi a grande
transformação do presidente Lula, ele
ganhou a copa; não inventou o futebol, mas
ganhou a copa do combate à pobreza no
Brasil.

Eu defendo coincidência de
mandatos. A legislação tem que permitir que
as eleições municipais e federal aconteçam
no mesmo período, com mandato de cinco
anos, sem direito à reeleição. Da mesma
forma, defendo a reforma tributária, pois não
é justo o que está acontecendo hoje, quando
os municípios precisam ir a Brasília com o
pires na mão, com o chapéu na mão, pedir
dinheiro para fazer o que a sua comunidade
precisa.

Com relação ao Pronaf, existia um
crédito simbólico para atender a poucos
agricultores familiares do Brasil, pouco mais
de R$ 1 milhão era o crédito disponível. Hoje
há R$ 20 milhões disponíveis e nenhum
crédito foi rejeitado por falta de recursos em
qualquer banco ou cooperativa que opera o
Pronaf. Isso mudou a vida e a perspectiva
dos pequenos agricultores, dos agricultores
familiares.

O então vereador Luiz Carlos João
segurou a liderança do governo e é hoje
diretor da indústria química. Assim,
gostaríamos também de ter o gostinho de
vê-lo, nem que fosse por pouco tempo, no
Senado da República, porque tem um
currículo excelente e representa bem o povo
brasileiro.

Portanto, muita coisa precisa ser
feita e muita coisa vamos fazer. Deus
permita que eu continue a obter meus
mandatos populares e a ter disposição para
trabalhar pela gente do vale do Itajaí, da
região oeste, do vale do rio Tijucas e de
tantas regiões onde tenho tido a possibi-
lidade de ganhar votos, para representá-las
nesta Casa e em outras esferas de poder.

Temos muito orgulho por haver
ajudado a colocar a avicultura e a
suinocultura de Santa Catarina no Pronaf
Mais Alimentos. Inclusive, quando em
visita à região sul do estado, alguns
avicultores e suinocultores me disseram:
“Deputado Décio Góes, se não fosse esse
programa estaríamos pensando em mudar
de vida, em ir para a cidade e buscar
outra alternativa, mas com o Pronaf Mais
Alimentos conseguimos modernizar o
aviário, conseguimos usar tecnologia,
conseguimos facilitar a nossa vida e dar
conta das tarefas na propriedade. E por
isso vamos continuar apostando na
agricultura, que é o que sabemos fazer.”

Sr. presidente, quero agradecer e
desejar um bom-dia a todos os deputados, a
toda a Assembleia Legislativa e a todos os
telespectadores da TVAL.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Muito obrigado! O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jailson Lima) - Muito obrigado, deputado
Décio Góes.

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

Jailson Lima) - Muito obrigado, deputado
Peninha.

Não há mais oradores inscritos.
Livre a palavra a todos os srs.

deputados.Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Décio Góes. (Pausa)

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Sr.
presidente, deputado Peninha, pessoas que
nos visitam nesta na manhã de hoje,
inicialmente, gostaria de justificar a
ausência do deputado Dirceu Dresch, que se
encontra na secretaria da Fazenda repre-
sentando a nossa bancada do Partido dos
Trabalhadores na discussão sobre
substituição tributária. Trata-se de um tema

Não havendo mais oradores
inscritos, esta Presidência, antes de
encerrar a presente sessão, convoca outra,
ordinária, para hoje, às 14h, com a seguinte
Ordem do Dia: matérias em condições
regimentais de serem apreciadas pelo
Plenário.

Além disso, o presidente Lula
está ganhando a copa da criação de
oportunidades para a agricultura familiar,
para os pequenos, para aqueles que
ficaram desassistidos por tanto tempo no
Brasil. Está encerrada a sessão.
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ATA DA 070ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2010
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERÍSIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada De Luca - Antônio Aguiar
- Antônio Ceron - Cesar Souza Júnior -
Chiquinho Zenatti - Dagomar Carneiro - Darci
de Matos - Décio Góes - Dirceu Dresch -
Edison Andrino - Elizeu Mattos - Gelson
Merísio - Genésio Goulart - Gilmar Knaesel -
Jailson Lima - Jean Kuhlmann - Joares
Ponticelli - Kennedy Nunes - Manoel Mota -
Marcos Vieira - Narcizo Parisotto - Nilson
Gonçalves - Pedro Uczai - Professora Odete
de Jesus - Renato Hinnig - Reno Caramori -
Rogério Mendonça - Romildo Titon - Ronaldo
Benedet - Sargento Amauri Soares - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini -
Valmir Comin.

do Ipea com relação a Santa Catarina. tadas, porque fazer uma capa da revista,
deputada Professora Odete de Jesus, cheia
de cabeças de monstros, deputado Décio
Góes, é um pouco forte.

DEPUTADO RONALDO BENEDET - Tece
considerações a respeito da
descentralização.

Alguém precisou domar algum
deputado do PT, do meu partido, aqui
dentro? Alguém precisou domar algum
companheiro do Partido dos Trabalhadores?

Ordem do Dia
DEPUTADO KENNEDY NUNES (pela ordem) -
Faz declaração de voto à emenda ao PL
0030/2010.

O conteúdo dessa matéria
abordada pela Veja é de uma insanidade tão
estrondosa que leva a revista ao ridículo,
porque inclusive mostra figuras, além de
fazer várias referências sobre o Lula, com
relação ao Franklin Martins, ministro da
Comunicação, dizendo que ele é um cara
radical - srs. deputados, se o Franklin é
radical, eu sou ultrarradical -, fala também
que o Marco Aurélio é um cara radical - não
conhece o Marco Aurélio para dizer isso) e
dá a entender que o partido foi conduzido da
forma que foi porque o Lula domou o partido.
Primeiro, a condução do partido foi dada por
um presidente, por uma equipe gestora, uma
equipe de governo, deputado Genésio
Goulart, que tem a nossa ministra Dilma
Rousseff como protagonista, principalmente
desde que assumiu a Casa Civil.

DEPUTADO PEDRO UCZAI (pela ordem) - Faz
declaração de voto à emenda ao PL
0030/2010.
DEPUTADO ELIZEU MATTOS (pela ordem) -
Encaminha a votação de emenda ao PL
0030/2010.
DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS
(pela ordem) - Encaminha votação à Moção
0057/10.

SUMÁRIO
Breves Comunicações

DEPUTADO PEDRO UCZAI (pela ordem) -
Reporta-se à vinda do secretário da Fazenda
à Alesc.

DEPUTADO JAILSON LIMA - Tece
comentários a respeito de reportagem da
revista Veja.

Explicação PessoalDEPUTADO MARCOS VIEIRA (pela ordem) -
Faz observação à bancada do PT. DEPUTADO MANOEL MOTA - Comenta obras

em SC.DEPUTADO SERAFIM VENZON - Reporta-se à
cirurgia bariátrica em SC. DEPUTADO MARCOS VIEIRA (pela ordem) -

Aborda Ofício 0022, que trata da vinda do
secretário da Fazenda à Alesc.

DEPUTADO ROMILDO TITON (pela ordem) -
Registra presença na Casa de lideranças do
município de Fraiburgo.

E aí a revista Veja vem com uma
matéria como esta da Regina Duarte: “Meu
Deus do céu, se o Lula ganhar, eu tenho
medo.”

DEPUTADO DÉCIO GÓES - Agradece pela
votação ao PL 0397/2009.DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -

Justifica a ausência da deputada Ana Paula
Lima.

O povo brasileiro não tem mais
medo do Partido dos Trabalhadores,
deputado Marcos Vieira, tanto que 32% da
nossa gente têm o PT como partido
preferencial, pois reconhece as mudanças
efetivas que aconteceram neste país com o
nosso governo. Logicamente que há alguns
programas do governo anterior, que o nosso
partido, sim, manteve, e o deputado Marcos
Vieira disse que eu ao falar do Pronaf estava
elogiando Fernando Henrique.

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

DEPUTADO JOARES PONTICELLI - Reporta-se
à audiência pública acerca do atraso do
repasse dos recursos dos arts. 170 e 171;
reporta-se ao presídio regional de Tubarão.

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

DEPUTADO SERAFIM VENZON (aparte) -
Esclarece dúvidas do deputado Joares
Ponticelli.

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

o expediente aos srs. deputados.
DEPUTADO PEDRO UCZAI - Refere-se à
audiência pública acerca do atraso do
repasse dos recursos dos arts. 170 e 171.

Passamos às Breves
Comunicações. O Pronaf, no governo anterior,

deputado Décio Góes, era apenas uma sigla,
Programa Nacional da Agricultura Familiar,
porque não havia recurso nenhum. Qual a
linha de crédito que havia para a nossa
agricultura familiar? É só comparar, analisar
a capacidade produtiva que havia na
agricultura familiar antes com a de agora.
Fala também do Bolsa Escola, que foi criado
pelo Cristovam Buarque, em Brasília,
adotado pelo Fernando Henrique, mas não
havia recursos para esse programa.

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Jailson Lima, por até dez
minutos.

Partidos Políticos
DEPUTADO DÉCIO GÓES - Reporta-se ao lote
29 da BR-101.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Sr. presidente Gelson Merísio, companheiros
deputados desta Casa, funcionários da
Assembleia Legislativa, boa-tarde.

DEPUTADO SILVIO DREVECK - Manifesta-se
a respeito do estaleiro da OSX; pede
mudanças na substituição tributária.
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES -
Aborda a segurança pública.

Hoje, na sessão ordinária realizada
pela manhã, o deputado Marcos Vieira - e
v.exa. estava aqui, deputado Genésio Goulart
- fez referências à revista Veja desta
semana. Como eu não tinha lido, dei uma
lida para verificar o conteúdo, porque a
revista Veja que o deputado Marcos Vieira
apresentou neste plenário, deputada Ada De
Luca, fala: “Monstro do radicalismo: A fera
petista que Lula domou agora desafia a
candidatura Dilma”.

DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS -
Reporta-se ao hospital de Caçador. É bom lembrar também o tamanho

da dívida do povo brasileiro com o FMI e que
hoje o nosso governo empresta dinheiro ao
FMI.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Critica governo
federal quanto à duplicação do trecho sul da
BR-101.
DEPUTADO DÉCIO GÓES (pela ordem) -
Defende o governo federal.

Então, é um absurdo essa matéria
dizer que a ministra Dilma Rousseff vai
domar o partido. Primeiro, porque o PT não é
um partido insano que precisa ser domado.
Logicamente que ela será candidata do
Partido dos Trabalhadores tendo ao lado,
deputado Kennedy Nunes, o revolucionário

DEPUTADO DARCI DE MATOS (pela ordem) -
Registra presença na Casa de lideranças do
município de Governador Celso Ramos.

Percebemos que a Veja tem a
preocupação até de fazer uma capa meio
pernóstica, srs. deputados e sras. Depu-DEPUTADA ADA DE LUCA - Analisa pesquisa
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deputado federal Michel Temer, do PMDB,
presidente do Congresso Nacional diversas
vezes.

investimentos na área da agricultura no
estado, na agricultura familiar. V.Exa.
exerceu muito bem o cargo de secretário da
Agricultura neste estado, e é uma referência,
porque sei que é um democrata democrático,
como costumo dizer, é um bom “deminho”.

estômago. Inclusive, existem várias formas
de realizar esse procedimento cirúrgico,
depois do qual o paciente emagrece e passa
a ter um peso corporal compatível com sua
estrutura física e óssea. Faço aqui referência
principalmente ao Hospital Regional de São
José, aos serviços do Hospital Governador
Celso Ramos e aos serviços do Hospital
Universitário.

Então, que história é essa de
domar? Não precisa domar ninguém! O
Partido dos Trabalhadores é que pegou um
país indomável economicamente e domou
este país, principalmente mostrando que
num dos momentos mais importantes da
economia internacional, desde 29, com a
crise internacional do ano passado, a crise
no Brasil foi domada, gerando emprego
mesmo durante o período da crise.

Portanto, deputado Marcos Vieira,
esse monstro não assusta mais o povo
brasileiro. Esse negócio de monstro do
radicalismo é só para boi dormir. E não há
mais quem se assuste com isso, deputado
Marcos Vieira. Isso não é mais nem
imprensa marrom, é imprensa vermelha,
mesmo, deputado Décio Góes, porque até a
capa fizeram aqui. Esses bichinhos não
acordam nem criança, porque o povo
brasileiro sabe que o presidente Lula, o
nosso Lulinha paz e amor, mudou a história
deste país...

No Hospital Universitário temos lá o
nosso sempre professor dr. Ricardo Baratieri,
que aliás já foi até candidato a vice-gover-
nador, foi meu professor e de muitos
médicos de Santa Catarina. E sei que aquele
jeito de tratar as pessoas, aquele jeito de
operar, está impregnado em muitos médicos
e cirurgiões de Santa Catarina. E o Hospital
Universitário, o HU, realiza essas ditas
cirurgias para emagrecer.

Quando o deputado Marcos Vieira
enaltece o programa dizendo que saíram do
governo anterior, quero repetir que eram
apenas siglas, deputado Joares Ponticelli,
porque dinheiro não havia.

Há críticas, e também tenho, sim,
com relação às obras de infraestrutura. Acho
que a BR-101 está demorando demais;
estive andando pela BR-282, na semana
passada, e vi buracos, sim, que no meu
entendimento não poderiam estar lá. Mas
temos que observar como era antes e como
está sendo no momento, com essa
grandiosidade de obras executadas no Brasil.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

No Hospital Celso Ramos, e temos
o credenciamento daquele hospital, temos o
dr. Raul Chatagnier, também meu professor -
sei que foi professor e continua sendo.
Inclusive, mais de 12, 13 mil médicos em
Santa Catarina passaram pelas mãos, pela
cabeça e pela alma desse homem que
ajudou a formar muita gente.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada

De Luca) - Inscrito para falar o sr. deputado
Dirceu Dresch.

(Pausa)
O Sr. Deputado Marcos Vieira - Pela

ordem, sra. presidente.
E de 2003 para cá já foram

realizadas no Hospital Celso Ramos 1.150
cirurgias pelo dr. Raul Chatagnier e por sua
equipe. Dessas 1.150 a grande maioria foi
pelo SUS. Aliás, agora, exclusivamente pelo
SUS, porque antes de uma lei do ministério
aquele hospital podia atender através de
alguns convênios, mas agora atende
exclusivamente pelo SUS. Então, são mais
de 900 cirurgias que já foram executadas
pelo SUS, pela equipe do dr. Raul
Chatagnier, aqui no Hospital Celso Ramos.

Ao mesmo tempo, o deputado
Marcos Vieira falou da carga tributária e o
deputado Silvio Dreveck é um dos que falam
muito da carga tributária, como empresário
que é. Eu também falo sobre a carga
tributária brasileira, deputado Silvio Dreveck,
pois acho que precisamos de uma reforma
dos tributos brasileiros. Mas por que isso
não avançou, deputado Silvio Dreveck?

A SRA. PRESIDEDNTE (Deputada
Ada De Luca) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Sra. presidente, a bancada do PT tem tido o
péssimo costume de, quando a imprensa
fala de forma desfavorável, dizer que é a
imprensa marrom. E quando a imprensa lhes
é favorável, eles elogiam a imprensa.

Temos que lembrar que José Serra,
quando deputado, foi autor de um projeto de
lei através do qual, por exemplo, os impostos
de combustível, de energia elétrica e tantos
outros insumos eram cobrados no consumo.
Portanto, em São Paulo, como o principal
estado consumidor, houve um incremento. E
a reforma tributária não andou, em grande
parte, por causa do estado de São Paulo ou
o de Minas Gerais, deputado Genésio
Goulart, estados que não quiseram abrir mão
de parte daqueles tributos, que, inclusive,
era para estar em Santa Catarina e em todos
os outros estados, a exemplo das questões
dos royalties.

É, tem sido assim, uma incoerência
total dos deputados da bancada do PT nesta
Casa.

Vem agora, deputado Décio Góes,
uma determinação do ministério apresentada
para nós de que dos três serviços vai ficar
um só serviço para fazer aquela cirurgia,
deputado Jailson Lima. Do Hospital Regional,
do Hospital Governador Celso Ramos e do
Hospital Universitário vai ficar um só e vão
passar todas as cirurgias para o Hospital
Universitário. Quem ouve a intenção acha
que é boa, porque vai centralizar o serviço da
cirurgia para emagrecimento, todas, no
Hospital Universitário.

Deputado Serafim Venzon, muito
obrigado!

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Na ausência do sr. deputado
Dirceu Dresch, concedemos a palavra ao sr.
deputado Serafim Venzon, por até dez
minutos.

O SR. DEPUTADO SERAFIM
VENZON - Sra. presidente, sras. deputadas,
srs. deputados, prezados catarinenses que
nos acompanham pela Rádio Alesc Digital e
TVAL.

Vamos falar com o chefe da cirurgia
bariátrica do Hospital Universitário, dr.
Ricardo Baratieri. Se for transferida para ali
toda a cirurgia bariátrica de Santa Catarina o
que vai acontecer? Vai acontecer que o
Hospital Universitário vai continuar fazendo o
mesmo número de cirurgias que faz agora,
ou seja, vai continuar com fila.

Há a questão dos royalties do
petróleo, que estão concentrados em alguns
estados, apenas, e agora o Congresso
tomando a posição de dividir isso com o
país, porque o petróleo não é de um, dois,
ou três estados apenas.

Quero saudar de um forma muito
carinhosa o nosso secretário da Saúde, dr.
Roberto Hess, que em substituição ao
eminente deputado Dado Cherem vem
fazendo um grande esforço para melhorar dia
por dia a atenção, o atendimento e todas as
questões da saúde, quando percebemos que
à medida que as tecnologias avançam, que
nós colocamos à disposição da sociedade as
modernas técnicas para o diagnóstico, para
o tratamento, modernos remédios que
advêm para a cura e a melhora de algumas
doenças, ao mesmo tempo que isso
acontece nós temos o desafio de fazer e de
poder levar essa tecnologia também àqueles
que são atendidos pelo SUS.

Portanto, fica aqui o nosso registro,
e não é uma censura, ao monstro do
radicalismo que está na capa da Veja. O
povo brasileiro não se assusta mais com
isso, deputado Décio Góes. Até botaram
cinco cabecinhas e um monstro de cabeça
vermelha. Poderia haver treze, eu acho que
ficaria melhor, porque esse bicho aqui
também não assusta mais. O povo brasileiro
está tendo emprego e está comendo.

É uma forma de dizer não. Vão
transformar três serviços em um e esse um
não tem capacidade, conforme palavra do
meu professor dr. Ricardo Baratieri, diretor e
professor da Universidade Federal de Santa
Catarina. Não existe como aumentar mais,
não tem como atender mais, não tem como
operar mais pacientes. Isso só vai aumentar
o tamanho da fila, vai ficar que nem aquela
fila do Hospital São José, de Joinville, que
tem uma fila de dez quilômetros com dez mil
pacientes.

O programa Luz Para Todos nunca
iluminou tantas famílias, tantas casas e tem
iluminado este país com as estrelas do PT,
deputado Genésio Goulart. Essa constelação
que lá em cima mudou o cenário deste país,
deputado Antônio Ceron. V.Exa. foi secretário
da Agricultura e sabe o que representam os

E aqui em Santa Catarina nós
temos três serviços que prestam, que fazem
e que realizam a chamada cirurgia bariátrica.
Essa cirurgia faz uma derivação interna do

Então, estou fazendo, sra.
presidente, uma indicação e peço aqui a
aprovação dos nobres pares, para que o dr.
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Roberto Hess de Souza reveja o encaminha-
mento de acabar com dois serviços de
cirurgia bariátrica, que é o serviço do
Hospital Regional, que parece que já estão
sendo feitas muito poucas lá, e principal-
mente não acabar com o serviço de cirurgia
bariátrica do Hospital Governador Celso
Ramos, que de 2005 para cá já operou
1.100 pacientes.

dos vereadores Gabriel Fantin, Gerson de
Matia e Paulo Cesar Oliveira Santos, de
Fraiburgo, que nos visitam no dia de hoje.

questão da prestação de contas das duas
parcelas, de março e abril, elas foram
liberadas juntas e é preciso que se
desconsidere aquela exigência de uma
prestação de contas apenas pendente,
porque não são duas prestações de contas e
sim uma, porque as duas parcelas foram
liberadas num só repasse.

Sejam bem-vindos à Casa do Povo.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada

De Luca) - Esta Presidência também deseja
que os srs. vereadores sejam bem-vindos na
Casa do Povo.

Então, entendo que legalmente não
há nenhuma dificuldade para justificar,
porque se as duas parcelas foram liberadas
de uma só vez, deputado Kennedy Nunes, é
preciso que elas tenham também esse
tratamento unitário. E aí o fato de não existir
ainda as duas prestações de contas, não
pode impedir a liberação das outras três
parcelas, senão nós teremos problemas no
início do segundo semestre, que é daqui a
duas semanas, deputado Serafim Venzon, já
que as aulas reiniciam logo no início do mês
de agosto.

O Sr. Deputado Décio Góes - Peço
a palavra, pela ordem, sra. presidente.

Em 2005, o dr. Raul Chatagnier foi
homenageado pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, pela técnica realizada, pelo
número de atendimentos feitos,
especialmente por esse atendimento social
aos pacientes que não têm carteira para
pagar a sua cirurgia e que vão ao Hospital
Governador Celso Ramos encontrar uma
equipe de almas boas para poder fazer a
cirurgia.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Décio Góes.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Sra. presidente, gostaria apenas de justificar
a ausência da deputada Ana Paula Lima, que
se encontra numa audiência pública sobre
recursos do SUS, financiamento para
pessoas com deficiência mental, autistas e
também sobre as Apaes, lá em Blumenau.
Ela está representando esta Casa, a nossa
bancada e por isso não se encontra neste
plenário.

O dr. Raul Chatagnier me dizia que
tem mais 115 pacientes já com o dia
marcado para a sua cirurgia de agora para
frente. É uma cirurgia grande e não tem
como o cirurgião fazer duas ou três cirurgias
num dia.

Então, trago essa preocupação,
mas fiquei satisfeito com o resultado da
audiência, principalmente porque o governo
nos deixou seguro com relação à questão
financeira, pois disse que não há nenhuma
dificuldade de caixa para efetivar o
pagamento das parcelas. Mas é preciso que
elas sejam feitas ainda neste mês de julho,
senão comprometeremos a rematrícula, e há
vários estudantes inseguros com relação a
essa questão.

Muito obrigado, sra. presidente.
Então, para fazer 150 ou 180

cirurgias, são 180 dias. Isso em dias úteis
de trabalho é quase um ano, mais de meio
ano em dias úteis de trabalho.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - A Presidência registra a
justificativa de ausência da deputada Ana
Paula Lima.

Esses pacientes vão ficar
abandonados ou vão emendar aquela fila
comprida. E aqueles 1.100 pacientes que já
foram operados, que precisam continuar com
o acompanhamento a cada três meses no
primeiro ano de pós-operatório,
acompanhados por uma equipe
multidisciplinar, cirurgiões, psicólogos,
nutricionistas, para orientá-los a seguir uma
dieta para mudar o seu comportamento
alimentar?

Agora, sim, com a palavra ao sr.
deputado Joares Ponticelli, por até dez
minutos. Não sei se há alguma informação

nova, deputado Serafim Venzon.O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sra. presidente, sra. deputada
Odete de Jesus, srs. deputados, catari-
nenses que acompanham a nossa sessão
neste Parlamento, telespectadores da TVAL e
ouvintes da Rádio Alesc Digital.

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

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Pois não!

O Sr. Deputado Serafim Venzon -
Na verdade o art. 170 é pago sempre em
dez parcelas. Cinco parcelas referentes ao
primeiro semestre e cinco parcelas
referentes ao segundo semestre. O dinheiro
referente ao primeiro semestre já está todo
na secretaria da Educação. Então, não
existe, não há por que pagar uma parcela,
pois quem está atrasada no pagamento é a
secretaria, não é a universidade que está
atrasada na prestação de contas. Tem que
pagar as cinco prestações, ou seja, o
primeiro semestre inteiro, justamente porque
as universidades têm compromissos para o
seu funcionamento, e depois o dinheiro já
está disponível. Não há por que buscar mais
uma justificativa e dizer que, burocratica-
mente, não deu para pagar antes, se o
dinheiro já estava aqui. Sim, agora há mais
uma justificativa para deixar o dinheiro
parado, sem render nada, e a universidade
passando trabalho para cumprir o seu
compromisso.

Deputado Décio Góes, em primeiro
lugar, quero trazer a este plenário
informações acerca da audiência pública
sobre a problemática do repasse dos
recursos das bolsas do art. 170 e 171. E
imagino que o deputado Pedro Uczai já se
tenha manifestado nesse sentido.

Ora, isso acontece aqui no Hospital
Governador Celso Ramos, e se acabarmos
com esse serviço, essas 1.100 pessoas vão
ficar órfãs. Aonde elas vão fazer o pós-
operatório?

Por isso, sra. presidente, srs. depu-
tados, vamos ler sobre esse assunto agora,
no horário dos Partidos Políticos.

Deputado Serafim Venzon, v.exa.
também participou da audiência pública no
dia de ontem, juntamente com os deputados
Dirceu Dresch, Pedro Uczai e este deputado,
onde também estiveram representantes do
governo do estado, da secretaria da
Educação, da secretaria da Fazenda, do
Sistema Acafe, do Sistema Ampesc e dos
movimentos estudantis.

Deputado Jailson Lima, ouvi dizer
que essa foi uma determinação do
ministério, portanto, preciso do seu apoio e
dos seus colegas deputados do PT, para
continuarmos a manter, pelo menos, além do
Hospital Universitário, o Hospital Governador
Celso Ramos, porque além de possuir um
extraordinário serviço, também tem uma
ótima equipe de professores e atende a um
grande número de pacientes, especialmente
do SUS, aqueles que em outro lugar não
teriam como fazer a cirurgia.

Saí satisfeito da audiência,
deputado Serafim Venzon, mas preocupado
com a efetivação do compromisso que foi
assumido na manhã de ontem, naquela
audiência pública.

É necessário que aquele entendi-
mento seja encaminhado e que seja feito o
pagamento das parcelas em atraso, porque
foi feito o pagamento de duas parcelas e
ainda faltam três para complementar o
primeiro semestre.

Muito obrigado!
Por isso, defendo esse seu

pronunciamento no sentido de que sejam
pagas as cinco prestações que
correspondem ao primeiro semestre de
2010.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada

De Luca) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Joares Ponticelli, por até
dez minutos. Em primeiro lugar, é preciso que

haja o entendimento do governo, já que o
problema não é financeiro, segundo
manifestação do representante da secretaria
da Fazenda, em liberar essas três parcelas
de uma só vez. Se não há problema finan-
ceiro, tem que liberar esses recursos.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Muito bem, deputado Serafim
Venzon, agradeço a manifestação de v.exa. e
incorporo o seu pronunciamento ao meu
porque a preocupação é esta: temos 15 dias
pela frente e é preciso que o governo efetive
o pagamento dessas outras três parcelas,
para que possamos iniciar o segundo

O Sr. Deputado Romildo Titon -
Peço a palavra, pela ordem, sra. presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Romildo Titon.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON -
Sra. presidente, desejo registrar a presença Em segundo lugar, quanto à
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semestre com a tranquilidade que as
universidades e os estudantes precisam para
iniciar o segundo semestre letivo.

do novo prédio. Aquele prédio ali não poderá
funcionar como presídio feminino. Nós temos
posição contrária a isso e precisamos que o
secretário da Regional de Tubarão seja muito
claro nesse posicionamento para impedir a
ocupação com um presídio feminino.

responsabilidade de colocar em dia a parcela
do mês de junho, que já está atrasado.
Também assumiu o compromisso de
repassar a parcela do mês de julho até o dia
30. Assumiu ainda o compromisso de que a
prestação de contas - feita no pagamento de
cada parcela destinada às universidades, e é
responsabilidade do governo e não das
universidades, das instituições particulares,
privadas e comunitárias - seja feita com o
repasse das cinco parcelas, em bloco, às
instituições que prestam contas ao governo
do estado. Essa foi a síntese da nossa
audiência pública.

A segunda preocupação que quero
trazer hoje, deputado Kennedy Nunes e
deputado Genésio Goulart, é com relação a
essa polêmica toda que está na nossa
cidade de Tubarão envolvendo novamente a
questão do Presídio Regional de Tubarão. Na
verdade não é um presídio e sim uma cadeia
do Humaitá que foi transformada no Presídio
Regional de Tubarão, onde há lugar para 60
detentos e está com mais de 300, e o
governo está em processo de construção de
um novo presídio.

Trago, então, essa preocupação.
Não concordamos com isso e vamos
empreender todos os esforços nessa
direção.

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

De Luca) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, o sr. deputado Pedro Uczai, por até
10 minutos.

O governo do estado, através da
secretaria da Educação e da secretaria da
Fazenda, assumiu esse compromisso.
Vamos acompanhar e até o dia 30 a quinta
parcela do art. 170 deverá ser repassada a
todas as instituições de ensino superior de
Santa Catarina.

Mas o que está incomodando e
preocupando a população de Humaitá e de
toda a cidade é a notícia, deputado Genésio
Goulart, que vazou nesta semana, de que o
governo pretende, ou a secretaria, não sei
quem falou isso em nome do governo, mas a
notícia se espalhou pela cidade de que,
depois de concluído o presídio, aquela área
do nosso cadeião vai continuar sendo
utilizada como presídio feminino.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Sr. presidente e srs. deputados, subo a esta
tribuna para relatar um momento importante
para a comissão de Educação Cultura e
Desporto, que foi a realização de uma
audiência pública no dia de ontem, nesta
Casa, que reuniu dirigentes das nossas
universidades, das faculdades do Sistema
Ampesc e do Sistema Acafe, juntamente
com dirigentes do movimento estudantil e
representantes do governo do estado, para
discutir os atrasos do art. 170, das bolsas
de estudo para os nossos estudantes
universitários, e do art. 171.

Parabéns aos representantes da
Ampesc e do Sistema Acafe. Parabéns aos
estudantes, à União Catarinense dos
Estudantes, ao Wendel Pinheiro, presidente,
aos seus diretores e ao DCEs, que estiveram
presentes na audiência pública, juntamente
com os professores e diferentes dirigentes
das nossas faculdades e universidades de
Santa Catarina.

Nós não podemos concordar com
isso, sei que v.exa. tem posição contrária a
isso, deputado Genésio Goulart, porque o
que nós queremos, aliás, a briga que v.exa.,
eu e tantos outros deputados
empreendemos nesta Casa foi exatamente
para construir um novo presídio e tirar esse
cadeião do Humaitá, do centro da cidade, da
frente da maior escola do município. Tanto
que o presídio está indo para o bairro do
Bom Pastor, uma área bem distante da
cidade e da própria comunidade.

Fui o autor do projeto das bolsas
de estudo do art. 170, depois de 11 anos de
luta, estou acompanhando e sei que até
dezembro de 2009 já foram repassados R$
288 milhões para mais de 180 mil bolsas de
estudo do art. 170. Penso que isso não deve
ser problema de governo, mas uma questão
de estado. É uma conquista da sociedade, é
uma conquista dos jovens de Santa Catarina.
Como professor, como educador, há mais de
20 anos atuando em universidades, vi ao
longo desse tempo muitos filhos de
agricultores, muitos filhos de trabalhadores,
deixando de estudar porque não tinham
como pagar a mensalidade.

Desde a semana retrasada que as
universidades começaram a se movimentar,
a Unifebe, de Brusque, a Unoesc, de
Joaçaba e de Chapecó, e outros campi,
porque desde março o governo não
repassava os recursos constitucionais das
bolsas de estudo, um direito dos nossos
estudantes, dos nossos jovens, para
frequentar as nossas universidades.

Agora, o que não podemos é tirar
os detentos dali, levar para um novo presídio
e continuar ocupando aquele prédio como
um presídio feminino, porque aí o problema
não será resolvido. Acho que a construção
de um novo presídio é exatamente por causa
desta preocupação: tirar o presídio do local
onde está, em frente da maior escola do
município, no coração do bairro Humaitá.

Na semana passada, a partir das
mobilizações das nossas universidades, nos
pronunciamos aqui neste plenário,
juntamente com outros parlamentares,
denunciando o atraso, denunciando a
irresponsabilidade do governo com as
nossas universidades e com os nossos
estudantes que frequentam o ensino superior
e que por carência financeira necessitam,
precisam do apoio das bolsas de estudo dos
arts. 170 e 171...

O art. 170 é sagrado, a bolsa de
estudo 170 é sagrada, é um direito dos
nossos jovens e por isso que cumprir o art.
170 e 171 é um preceito constitucional. Há
receita, há lei, há orçamento, e é preciso
somente decisão política.

Eu sei que v.exa, deputado Genésio
Goulart, também é contrário a esse
posicionamento. Hoje, o secretário Haroldo
de Oliveira Silva, o Dura, deu uma resposta
no jornal Diário do Sul, que não foi muito
convincente, porque não fala do assunto de
uma forma definitiva.

Graças a essas mobilizações e
também à audiência pública do dia de
ontem, na noite anterior, o governo do
estado repassou mais duas prestações, ou
seja, três parcelas deste semestre, fruto da
pressão, da mobilização. Ficou claro ontem
na audiência pública, que contou com a
participação do representante da secretaria
do estado, deputada Odete de Jesus, que há
dinheiro, há receita, há orçamento e existe a
lei. O governo disse que houve problema
técnico, que houve problema burocrático, que
foi assinado o convênio em fevereiro e
publicado no mês de julho.

Por isso, toda vez que o governo
atrasar o repasse vamo-nos mobilizar, vamos
pressionar para garantir aos nossos
estudantes o direito à universidade, o direito
ao estudo. Estamos nessa luta para ampliar
escolas técnicas federais em Santa Catarina,
como as de São Carlos, Xanxerê, Chapecó,
Abelardo Luz, Maravilha, Pinhalzinho, São
Miguel d’Oeste e outras cidades como
Fraiburgo, Videira, Caçador. E agora também
Otacílio Costa vai ter sua escola técnica
federal.

Precisamos, deputado Genésio
Goulart, empreender esforços para resolver
esse assunto, e sei que v.exa. comunga
dessa preocupação, pois já conversamos
sobre isso. No momento em que o presídio
estiver concluído precisaremos desocupar
totalmente aquela área e colocar aquele
prédio à disposição da comunidade para
outras atividades e não manter ali um
presídio feminino. Não é isso que Tubarão
quer e não foi por isso que nós brigamos
esse tempo todo, deputado Genésio Goulart.
Precisamos ficar atentos, porque essas
notícias veiculadas de ontem para cá na
nossa cidade, v.exa. sabe, estão
preocupando muito a nossa população.

Lutamos para implantar a
universidade federal pública e gratuita no
oeste de Santa Catarina, para ver os filhos
de trabalhadores, de agricultores, estudantes
de escola pública, ter o direito de estudar em
universidade pública.

É inadmissível que um governo que
está há sete anos, quase oito, à frente da
administração do estado de Santa Catarina,
por problemas técnicos ou burocrático,
atrase cinco meses o repasse das bolsas de
estudo.

Por isso, 91% dos nossos jovens
que frequentam a universidade federal
pública e gratuita, campus Chapecó, vieram
da escola pública. E milhares de jovens de
Santa Catarina estão recebendo do governo

Então, quero desde já deixar
registrado o meu posicionamento, que é o
mesmo de v.exa., deputado Genésio Goulart,
no sentido de tirar dali tudo o que estiver
vinculado ao presídio, depois da inauguração

É assim que se faz, mobilização,
pressão, e essa foi a vitória das três
parcelas, mas o governo assumiu a
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federal, do governo do presidente Lula, a
bolsa do ProUni, que hoje totaliza 690 mil no
Brasil.

uma denúncia que foi iniciada pela Aciva e
que sensibiliza de maneira forte toda a
nossa região.

arte concluídas e mais 39 ainda em
execução. Já foi investido R$ 1,6 bilhão,
dinheiro do governo federal, sem financia-
mento! Como no trecho norte, é dinheiro
federal.

Olha a emoção, srs. deputados,
que vivenciei há pouco tempo, deputada Ada
de Luca, quando soube que uma menina,
que estudou numa escola pública, queria ser
médica, se preparou, fez vestibular e
passou. Que alegria, que festa para os pais.
No outro dia foram à universidade e
perguntaram quanto custaria a mensalidade
e receberam como resposta o valor de quase
R$ 2.500,00. Imaginem os pais voltarem
para a casa e dizer para a filha que ela não
poderia cursar a universidade, que não
realizaria o sonho de ser doutora. Disse a
mãe: “você não vai ser médica, porque nós
não temos como pagar a mensalidade”. É,
de certa forma, admitir o fracasso. E quando
encaminhamos aos pais a bolsa de estudo
ProUni, 100% de bolsa, por cinco anos e
meio, por ela ter estudado em escola
pública, por ter feito o Enem, que alegria,
que festa! E eu até brinquei, dizendo: sim
essa filha de operário vai ser doutora, porque
um operário, que não foi doutor neste país,
virou presidente deste país e está permitindo
que milhares de jovens, filhos de
trabalhadores, filhos de agricultores, filhos
dos pequenos e médios empresários,
tenham o direito de estudar, tenham o direito
de cursar uma universidade. E a melhor
herança que um pai e uma mãe deixam para
seus filhos é uma boa educação.

Foi aberto o edital para fazer
novamente a licitação do lote 29 da BR-101
e duas empresas, a DM Construtora de
Obras Ltda. e a Construtora Triunfo S/A,
inscreveram-se acharam que o preço
compensa. Entretanto, cada uma delas ficou
lá dois anos, enrolou, fez pouca coisa ou
quase nada. A DM desistiu e depois a
Triunfo assumiu, ficou mais dois anos,
enrolou e não fez quase nada. Em suma,
ficaram brincando com a nossa expectativa e
com o desenvolvimento da nossa região;
ficaram atrasando a perspectiva de
investimento na região e atrasando o
conjunto da obra da BR-101; ficaram
brincando com o desenvolvimento do país e
do Mercosul, porque se trata do Corredor do
Mercosul.

Então, isso mostra que não falta
dinheiro e não falta vontade política do
governo. Por incrível que pareça, nunca ouvi
ninguém reclamar da falta de dinheiro, mas a
incompetência do setor empresarial para
tocar uma obra desse porte realmente está
atrasando a obra.

Tenho cobrado muito das empresas
que fiscalizam. Eu, como sou arquiteto,
acabo tendo sensibilidade no ramo das
consultorias. E sei que muitos trechos são
provisórios, que por isso, às vezes, podem
estar cedendo - e certamente ainda vão ser
refeitos -, e que ainda falta a terceira
camada de asfalto.

Então, é uma obra que nos orgulha
e satisfaz bastante. Temos muito a
agradecer ao presidente Lula. No sul não
existe só essa obra. Há um conjunto de
obras para elevar o IDH da nossa região.
Junto com a BR-101 temos investimentos no
porto de Laguna, no porto de Imbituba. Há o
Cefet, a escola técnica federal profissional
em Criciúma e Araranguá; há a Universidade
Federal de Santa Catarina em Araranguá; há
o aeroporto de Jaguaruna; há investimentos
de drenagens, de saneamentos, de
habitação. Enfim, há um conjunto de
investimentos importantes que vão
alavancar, com certeza, o desenvolvimento
da nossa região sul.

Portanto, essas duas empresas
foram extremamente irresponsáveis com a
região sul catarinense. Inclusive, elas ficaram
devendo a vários fornecedores: à empresa
que forneceu comida, à empresa que
forneceu combustível, à empresa que
prestou serviços mecânicos. Enfim, ficaram
devendo por uma série de serviços, e isso é
uma vergonha! E agora, na primeira fase da
licitação, essas empresas se credenciaram
para participar da nova licitação, porque elas
gostaram do preço que foi dado e agora
querem participar novamente.

Por isso, como educador, como
deputado, como presidente da comissão de
Educação, queremos dizer que lutamos aqui
para implantar a bolsa de estudo dos arts.
170 e 171; que lutamos para implantar
escolas técnicas federais, a universidade
federal pública e gratuita para Chapecó e
para o oeste de Santa Catarina. E o novo
desafio é conquistar mais campi, como em
São Miguel d’Oeste e Concórdia, e novas
escolas técnicas federais. Também o ProUni
é uma grande conquista da sociedade
brasileira.

Então, essa questão causou-me
uma indignação muito grande e por isso
estou apresentando uma indicação, para a
qual peço a aprovação dos srs. deputados,
no sentido de que as empresas que
desistiram, que renunciaram ao contrato, que
atrasaram a nossa vida, não possam
participar do próximo certame. Elas precisam
ser impugnadas, porque nós, da região, já as
impugnamos. Nós não queremos essas
empresas lá para atrasar a nossa vida de
novo. Essa é uma questão que nos deixa
muito indignados!

Por isso quero trazer esse
sentimento. Não dá para ficar comparando
com o trecho norte, porque lá era só a BR, e
no sul nós somos um conjunto de
investimentos. No trecho norte são 216km e
no trecho sul são quatrocentos e poucos
quilômetros até Osório e 238km em Santa
Catarina.

Os investimentos estão
acontecendo. É uma maravilha, conforme
podemos ver no telão, sendo que vários
trechos já estão prontos, funcionando,
trazendo qualidade de vida, como
desejamos.

A juventude, que agora está com
direito e política específica na Constituição
Federal, a partir de ontem, vai permitir
resgatar e transformar este Brasil numa
grande nação. Educação tem que ser uma
prioridade para os nossos pais e para os
agentes públicos. Essa é a melhor herança
que deixamos para os nossos jovens.

Queremos fazer esse apelo aos
deputados para nos ajudarem a aprovar essa
indicação, que será enviada ao DNIT, tanto
de Santa Catarina como nacional,
expressando essa nossa indignação. E junto com esse investimento da

BR-101 há todos os outros investimentos
que já falei anteriormente. Nós temos mais é
que agradecer ao presidente Lula por essa
obra e continuar, sim, fazendo esse trabalho
de fiscalização, como já fizemos. Antes do
início da obra deitamos na BR, fizemos
protestos, e agora estamos vigilantes porque
a obra é importante.

Tenho visto baterem muito na
questão das obras da BR-101, e é por conta
de empresas desse tipo que acaba
acontecendo esse atraso que nos angustia.
E eu também me solidarizo com quem está
angustiado, porque sou da região, porque
sou brasileiro, porque sou catarinense, mas
também tenho que compreender a situação.
Não posso deixar transparecer para todo o
estado de Santa Catarina, já que a TVAL
cobre os trabalhos nesta Casa, que a obra
está parada, que não há nada. Também não
posso ser mal-agradecido à nossa região.
Quem quer investir sabe que já existem
vários trechos prontos e que se pode investir
com tranquilidade na região, porque a obra
vai ser concluída em breve.

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

De Luca) - Passaremos ao horário reservado
aos Partidos Políticos. Hoje, quarta-feira, os
primeiros minutos são destinados ao PT.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Com a palavra o sr. deputado Décio
Góes, por até oito minutos. O SR. PRESIDENTE (Deputado

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

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Deputada Ada De Luca, que preside esta
sessão, nobres deputados, público que nos
visita na Assembleia Legislativa, hoje está
aqui um grupo que representa o setor da lan
house, para resolvermos uma questão de
uma tributação que consideramos injusta. E
eu quero fazer a minha saudação a esse
grupo!

Com a palavra o deputado Silvio
Dreveck, por até dez minutos.

(Procede-se à exibição de foto.)
O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK

- Sr. presidente, srs. deputados e sras. depu-
tadas, ontem à noite, por iniciativa do
deputado Edison Andrino, houve mais uma
audiência a respeito das instalações do

V.Exas. podem ver que do total de
238km nós já temos 144km duplicados,
liberados, mais 144km de pistas laterais
também liberadas. Já temos 91 obras deEsta semana, deputado Manoel

Mota, lá no sul do estado, convivemos com
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estaleiro próximo a Florianópolis, na baía
norte, envolvendo Biguaçu, Celso Ramos e a
própria Grande Florianópolis, da empresa
OSX.

presidentes de entidades, como Sérgio
Faraco, como Sérgio Medeiros, e de outros
representantes de entidades que lá
participaram.

Registro, também, que há exatos
20 anos, no dia 14 de julho de 1990, este
parlamentar, juntamente com mais 50 e
tantos praças, formava-se 3º sargento da
Polícia Militar naquele mesmo quartel,
naquele mesmo pátio, sobre aquelas
mesmas pedras. É evidente que sempre dá
saudade retornar aos locais onde
convivemos e trabalhamos na profissão de
policial militar.

Estamos acompanhando há meses
esse problema da questão ambiental: pode
instalar, não pode instalar. Mas quero crer
que ontem foi dado um grande avanço tanto
em Brasília quanto aqui em Florianópolis. Lá
em Brasília, com a participação dos catari-
nenses - e, diga-se de passagem, numa ação
suprapartidária, e é importante destacar -,
por conta do interesse de todas as lide-
ranças catarinenses a respeito desse
empreendimento que está para ser instalado
em Santa Catarina, dependendo da liberação
ou não das licenças ambientais. E lá
participaram vários deputados, deputadas,
inclusive a nossa deputada federal Angela
Amin, e tomou-se uma decisão: que o próprio
ministério do Meio Ambiente, juntamente
com outros órgãos, irá acompanhar esse
processo, com a participação da Fatma, em
Santa Catarina, que tem a incumbência
maior, da Organização Não-Governamental
Chico Mendes, lá de Brasília, e com a
contribuição da sua entidade aqui em nosso
estado, do Ministério Público, e do Ibama.

Na reunião tratou-se da micro e
pequena empresa. A substituição tributária
implantada pelo governo do estado tem
como objetivo facilitar a fiscalização da
sonegação, ou seja, é um instrumento que
visa, segundo a secretaria de estado da
Fazenda, a facilitar a fiscalização e diminuir a
concorrência desleal por parte de quem
sonega, pois isso traz efeitos danosos para
a economia catarinense.

Ainda quero dizer, e evidentemente
é o mais importante, que a data de hoje
marca um acontecimento histórico
importante não só para nós, praças,
policiais, nem só para os brasileiros, mas
para toda a humanidade. Hoje se comemora
o aniversário da Queda da Bastilha. Há 221
anos os franceses se levantaram e jogaram
pelos ares os aparatos do estado repressor,
da monarquia absoluta da França naquele
período.

Nós temos uma posição, deputado
Dirceu Dresch, e v.exa. estava lá
participando também da reunião. Não somos
contra a ST, ou seja, a substituição
tributária. O que nós não concordamos é que
se aumente essa carga tributária para esse
setor tão importante para a economia
brasileira e, em especial de Santa Catarina,
que é a micro e pequena empresa.

Eu tenho falado sobre esse
assunto, nesta data, todos os anos, neste
plenário, desta tribuna, para refletir que
neste estado existe ainda uma crosta, uma
casta, uma forte estrutura aristocrática que
mantém o estado autocrático burguês, que
mantém os monopólios do poder e as
oligarquias do poder e impede o desenvol-
vimento da democracia no seio da sociedade
catarinense e brasileira.

Esperamos que até o dia 30 de
julho tenhamos uma posição a respeito
desse assunto, que está sendo conduzido
pela secretaria de estado da Fazenda, para
que a micro e pequena empresa possa
continuar competindo honestamente, como a
grande maioria, que é recolhedora de
impostos e que também não concorda com
aqueles que estão no mercado informal e
competindo de forma desleal com aqueles
que trabalham honestamente.

Aqui em Santa Catarina, na noite
de ontem, com a participação da Fundação
Certi, da Universidade Federal de Santa
Catarina, fez-se um estudo profundo da
situação. E nós não estamos aqui
deliberando nem “sim” nem “não”, mas
podemos opinar a respeito que, pelo trabalho
técnico realizado, dá para se constatar
claramente que é possível, sim, a sua
instalação, desde que os problemas do
impacto sejam mitigados, sejam diminuídos,
em função, principalmente, do diagnóstico
apresentado do boto branco, que é a maior
preocupação dos ambientalistas e dos
biólogos. Mas, ao mesmo tempo, levantou-se
uma série de questões, deputado Sargento
Amauri Soares, que, na verdade, não têm a
ver com a instalação do empreendimento,
mas que, ao mesmo tempo, são
interessantes para o debate no que diz
respeito à nossa baía norte, deputado Pedro
Uczai. E cito a questão do saneamento, mais
precisamente o esgoto sanitário que está
indo direto, a criação desordenada da
maricultura, os impactos da navegação,
também sem controle, do turismo e assim
por diante. O fato é que ninguém demonstrou
estar contra o empreendimento, inclusive o
Ministério Público, desde que se cumpra a lei
para fazer as instalações.

Portanto, considerando isso, o
estado cada vez mais fortalecido na cabeça,
na cúpula, nas estruturas de poder, nos
aparatos de dominação, precisa ser refletido.
E nós, como sociedade, como trabalhadores,
precisamos entender à necessidade de
continuar a se derrubar bastilhas para
garantir efetivamente a existência do regime
republicano e democrático, porque senão,
cada vez mais, os pobres poderão falar
menos, organizarem-se menos, reivindicarem
menos e alcançar menos direitos. O estado
está fechado de tal forma que só são bem
atendidos justamente os monopólios, a sua
oligarquia econômica.

Obrigado, sr. presidente!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Jailson Lima) - Muito obrigado, deputado
Silvio Dreveck.

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

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

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Muito obrigado, sr.
presidente, deputado Jailson Lima.

A notícia boa de hoje é que neste
mesmo evento, na Trindade, fomos
informados que ainda neste ano serão
realizados os cursos de cabo, de sargento e
de aperfeiçoamento de sargento da Polícia
Militar.

Srs. deputados, sras. deputadas,
público que nos acompanha pela TVAL e pela
Rádio Alesc Digital, servidores e servidoras
da Casa, demais visitantes.

Torcemos para que o número de
vagas seja mais generoso do que nos anos
anteriores, porque tem sido minguado,
porque fortalecer a segurança pública passa
por contratar mais efetivo, evidentemente,
passa por fortalecer as estruturas materiais
a serviço dos servidores e de tecnologia,
mas passa principalmente e de forma muito
especial pela valorização dos atuais policiais
e bombeiros do estado, e nisso o estado
está com muita...

Deputado Jailson Lima, soube há
pouco que durante a audiência pública que
realizamos na noite de segunda-feira, por
solicitação de v.exa., foi assaltado o
CorintHians, do bairro Pantanal.

Eu acredito que, com a
manifestação da ministra lá em Brasília, há
de se avançar nesse projeto que vai ser
importantíssimo para Santa Catarina, no
aspecto econômico, mas também no
aspecto social, principalmente gerando
impostos e emprego e renda, desde que
respeitando as questões ambientais. E
acreditamos que se encaminhou para a
decisão de que esse empreendimento
poderá ser realizado em Santa Catarina.

O presidente do clube e também do
Conselho Comunitário do Pantanal falava-nos
da situação de segurança. Ele esteve aqui há
pouco e informou que naquele exato
momento foi assaltada a sede do Corinthians
do Pantanal, o que nos dá uma mostra de
que a realidade é bastante diversa daquilo
que dizem as estatísticas.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Hoje, pela manhã, houve a

formatura do Curso de Aperfeiçoamento de
Sargento - CAS -, no Centro de Ensino da
Polícia Militar de Santa Catarina, na
Trindade. Eu quero parabenizar os 105
companheiros que se formaram e lamentar
pelos três que infelizmente não puderam
formar-se.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jailson Lima) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próximos
minutos são destinados ao PRB.

Hoje foi realizada outra reunião com
a secretaria da Fazenda para tratar de um
assunto relevante para Santa Catarina,
sendo que se contou com a participação dos
deputados Renato Hinnig, Edison Andrino,
Darci de Matos e Reno Caramori, de

Com a palavra a sra. deputada
Professora Odete de Jesus, por até cinco
minutos.
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA
ODETE DE JESUS - Sr. presidente, deputado
Jailson Lima, demais integrantes da Mesa,
sras. deputadas, srs. deputados, amigos que
nos acompanham, imprensa falada, escrita e
televisada.

para me dirigir mais uma vez aos
telespectadores da TVAL e aos ouvintes da
Rádio Alesc Digital sobre o assunto BR-101,
trecho sul. Trata-se de um assunto
importante, talvez um dos mais importantes
da história recente de Santa Catarina.

“Imbituba deixa de ganhar, pois grandes
investimentos foram vendidos sob a ótica de
que a duplicação ficaria pronta em 2010,
mas não ficou, infelizmente.”

Existem cenas, deputado Manoel
Mota, de agonia da população, na fila,
esperando nos engarrafamentos.O deputado Décio Góes se

manifestou da tribuna hoje, bem como o
deputado Jailson Lima e outros deputados da
bancada do Partido dos Trabalhadores, mas
estão tentando tapar o sol com a peneira.

Sr. presidente, eu venho fazer um
agradecimento todo especial ao secretário de
Saúde, dr. Roberto Hess. No dia 1º de julho,
realizamos uma audiência pública no
município de Caçador, em conjunto com a
comissão de Saúde e a de Legislação
Participativa, e contamos a presença dos
deputados Onofre Santo Agostini, Reno
Caramori e Valdir Cobalchini e ainda do
presidente da Câmara de Vereadores, Darci
Ribeiro dos Santos, com início às 19h30 e
com término às 22h.

Diz a deputada federal Angela
Amin, do PP: “Nenhuma obra com mais
complexidade está sendo feita hoje.
Dificilmente será cumprido o novo prazo. É
um prejuízo para Santa Catarina.”O deputado Décio Góes vem aqui e

estampa lâminas de parte da BR-101, trecho
sul, que está asfaltada, mas não apresentou
as fotos dos trechos ainda não duplicados,
não apresentou as fotos dos locais onde
devem ser construídos os túneis, as pontes,
os viadutos, e não mostrou as fotos de onde
já se precisa fazer a recuperação do que já
foi feito.

Olha o que diz o ex-deputado Hugo
Biehl, também do PP: “Nós, catarinenses,
somos muito tolerantes. Em outras regiões
essas questões são resolvidas mais rápido.”

É verdade, deputado Manoel Mota!
E não sou eu nem v.exa. quem diz, é a dona
Angela Amin e o sr. Hugo Biehl que estão
dizendo.

O secretário da Saúde, dr. Roberto
Hess, não compareceu à audiência pública,
deputada Ada De Luca e deputado Antônio
Aguiar. E ele acatou, deputado Silvio
Dreveck, a decisão das comissões da
Assembleia Legislativa, que foi a seguinte:
não aceitamos, bem como esta deputada, a
policlínica, queremos que o Hospital Jonas
Ramos continue funcionando.

Então, fiz questão de ir ao meu
gabinete e pegar alguns recortes de jornais.
O jornal Estado de S.Paulo, de terça-feira, 25
de maio de 2010, estampa: “PAC - Plano de
Aceleração da Mentira cobre só 13% de
custo para corrigir BRs”. E o deputado Décio
Góes diz que há dinheiro. Mas onde há
dinheiro, deputado Décio Góes?

Olha o que diz o sr. Eduardo
Silveiro Nunes, presidente da Associação
Comercial e Industrial de Tubarão: “Qualquer
prazo que se dê já está ultrapassado”.

Deputado Manoel Mota, lançaram
esta semana aqui em Florianópolis o PAC II.
E onde está o PAC I? Eu questionei hoje a
deputada Ana Paula Lima para que me
dissesse qual foi o dia em que assomou à
tribuna desta Casa para cobrar do governo
federal a duplicação da BR-470, que passa
ao lado da sua cidade, Blumenau.

O prefeito, juntamente com o
secretário, gostaria que houvesse uma
policlínica, mas nós mantivemos o posiciona-
mento de que não queríamos policlínica,
porque policlínica é postinho de saúde sem
centro cirúrgico, sem ala psiquiátrica, sem
maternidade, sem UTI e sem pronto-socorro.

O jornal Diário Catarinense fez uma
série de reportagens há poucos dias, e no
dia 11 de julho, domingo, estampa na página
29: “BR-101 sul, todos pela duplicação”.

É verdade que todos nós somos
favoráveis à duplicação da BR-101 trecho
sul, mas, deputado Décio Góes, vir aqui
elogiar o que foi feito até agora e não cobrar
uma posição do seu governo para terminar a
BR-101, trecho sul, o mais rapidamente
possível é ser incoerente.

Quero saber qual foi o deputado do
PT que veio à tribuna cobrar o apressamento
de qualquer obra do governo federal em
Santa Catarina. Quero ver o PT pedir para
que a Infraero assuma o aeroporto de
Chapecó. Qual foi o dia em que pediram
isso, deputado Gelson Merísio?

E quero dizer a todo o estado de
Santa Catarina que esta Assembleia está de
parabéns, porque eu soube que o secretário,
juntamente com o prefeito, acatou o que
decidimos. E gostaria de dizer ao deputado
Valdir Cobalchini que, com certeza, está no
seu gabinete acompanhando-me, que o
secretário acatou as nossas decisões.

Olha o que diz outra matéria: “O
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) mudou pela terceira vez a
data da conclusão total, prevista inicialmente
para 2008 e agora será em 2013”. Será
mesmo? São trechos interrompidos
bruscamente por longos trajetos inacabados
ou sequer iniciados, viadutos que não
passam de intenções, túneis que só existem
na imaginação dos técnicos, trevos cuja
ausência ajuda a gerar prejuízos e causar
mortes e dor.

O deputado Elizeu Mattos hoje
falou com muita propriedade o que estão
fazendo na BR-282. Fizeram obra de
recuperação em 2007. Em 2008, estão
recuperando o que foi feito em 2007. Em
2009, estão recuperando o que foi feito em
2008 e assim sucessivamente. É dinheiro
gasto às pampas e o povo carecendo da
mão estendida do governo federal.

Ao invés de um hospital regional,
como foi a nossa decisão, porque em um
hospital regional deve constar ala
psiquiátrica, pronto-socorro, maternidade, o
secretário está dizendo que colocará um
hospital de referência. E o que significa
hospital de referência? Significa o Jonas
Ramos novamente, vivo. Quanto ao Minha Casa, Minha Vida,

um milhão de moradias, questionei hoje pela
manhã, deputada Professora Odete de
Jesus, quantas casas foram construídas em
Santa Catarina, porque parece que vai ficar
tudo para o governo seguinte, ou seja, as
obras da BR-101, BR-280, BR-470, BR-282,
o Minha Casa, Minha Vida, enfim, tudo vai
ficar para o governo seguinte. Promessa
feita, promessa não cumprida mais uma vez.

Então, quero agradecer ao
secretário Roberto Hess e ao prefeito, que
fizerem uma reunião às escondidas, no
município de Fraiburgo, mas acataram a
decisão desta Assembleia Legislativa, das
comissões de Saúde e de Legislação
Participativa. Que maravilha!

Entre tantas coisas faltou o DNIT
cobrar - deputado Décio Góes, e não sou eu
que estou dizendo, mas o jornal - das
empresas, das empreiteiras, as execuções
nos prazos previstos. Faltou cobrar e punir as
empreiteiras por não estarem cumprindo com
os deveres de construir a obra. E o jornal
ouviu 40 lideranças políticas, empresariais e
comunitárias, em Santa Catarina, dos mais
diversos partidos.

O hospital terá pronto-socorro,
centro cirúrgico, ala psiquiátrica e
maternidade. E esta deputada sai daqui feliz,
porque quando se pega no pé a coisa
acontece.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O sr. Ademir Bueger, gerente da
empresa Santo Anjo, diz: "O atraso da
duplicação é uma situação bastante
complicada. Isso se reflete na manutenção
dos ônibus e na satisfação dos
passageiros.”

O Sr. Deputado Décio Góes - Pela
ordem, sr. presidente.Muito obrigada!

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

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

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES -
Hoje pela manhã o deputado Marcos Vieira
usou do aparte para fazer o debate que
deveria fazer da tribuna. Tenho a impressão
de que ele tem estado só dentro da
Assembleia. Ele não está andando por toda
Santa Catarina e vendo as pessoas

O sr. José Antônio Tiscoski da
Silva, do PP, prefeito de Sombrio, diz que lá
a comunidade mais prejudicada é a de
Guarida.

Com a palavra o deputado Marcos
Vieira.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Sr. presidente, sras. deputadas e srs. depu-
tados, assomo à tribuna na tarde de hoje

Olha o que diz o prefeito de
Imbituba, José Roberto Martins, do PSDB:
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adquirirem sua moradia através do Minha
Casa, Minha Vida, vendo os investimentos
acontecerem por este estado. Nunca se
investiu tanto em saneamento, em
habitação, em prevenção de cheias, em
rodovias, ferrovias, enfim, este estado nunca
teve um governo federal tão parceiro.

Em entrevista ao jornal A Notícia, do
dia de hoje, um economista do Dieese
destacou que um fator que beneficia Santa
Catarina é o fato de não termos grandes
metrópoles e de a economia estar bem
distribuída entre as várias regiões do nosso
estado.

O SR. DEPUTADO RONALDO
BENEDET - Deputada Ada De Luca, muito
obrigado, mantemos o tempo da nossa
bancada para caminharmos na mesma linha
de raciocínio do pronunciamento de v.exa.

Nem sempre as notícias, as
manchetes, são ruins, e a manchete de hoje
do Diário Catarinense orgulha-nos bastante e
dá-nos a certeza do dever encaminhado para
ser cumprido. Nunca nos podemos conformar
com o nosso trabalho, cada vez temos que
lutar por mais, procurarmos cada vez mais
melhorias para a sociedade catarinense e
brasileira.

Pergunto ao deputado Jailson Lima o
que é isso senão resultado de um governo que
sempre desenvolveu suas ações por toda Santa
Catarina?

E aí, como ele quer insistir em fazer
oposição e como defende outro projeto, é
natural que venha aqui desqualificar um
governo em que, para ele, nada presta,
enquanto 85% do povo aprovam a
administração do presidente Lula.

As nossas características locais
foram certamente impulsionadas pela política
descentralizadora implantada pelo ex-gover-
nador Luiz Henrique da Silveira, nosso futuro
senador da República.

O Sr. Deputado Darci de Matos -
Pela ordem, sr. presidente. Diz o jornal Diário Catarinense de

hoje: “Em dois anos a miséria deve ser
extinta em Santa Catarina”. Isso é um
orgulho para nós, catarinenses, que
buscamos um estado de qualidade, um
estado desenvolvido, um estado no qual
temos que colocar a qualidade de vida do ser
humano acima de tudo.

Temos que fazer justiça ao nosso
ex-governador, eleito pelo povo catarinense
por dois mandatos consecutivos, que
administrou Santa Catarina com o
compromisso de levar desenvolvimento a
todos os municípios, principalmente aos
menores, que nunca haviam recebido
atenção de governos anteriores.

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

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS
- Sr. presidente, desejo registrar com grande
satisfação a presença neste plenário do sr.
Ivo da Silva, presidente da Federação dos
Pescadores do Estado de Santa Catarina,
amigo íntimo, e do Manequinha, sr. Manoel
Gerino dos Santos, presidente da Colônia de
Pescadores de Governador Celso Ramos.

Essa projeção do Ipea de que em
dois anos a miséria deve ser extinta em
Santa Catarina é exatamente na linha do que
o governador Luiz Henrique pregou em 2002
na sua campanha e passou a executar a
partir de 2003 em Santa Catarina, que foi a
descentralização administrativa. Aliás, a
única proposta política de gestão diferente
em todo o Brasil. Obviamente criticada por
alguns, aderida mesmo por aqueles que a
criticavam, entendido que era, vendo a
realidade acontecer, o estado se
transformar, o interior de Santa Catarina
vendo obras que nunca viu, a
descentralização se operando exatamente
para mudar a vida das pessoas.

Foi um período de transformação
do estado, de implantação de um novo
padrão de gestão no serviço público, com a
descentralização administrativa e a
desconcentração do poder. Tínhamos, sim, o
poder concentrado aqui na capital, e a
descentralização veio para ficar, para
aperfeiçoar, ficar para sempre, aperfeiçoar,
sim, cada vez mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merísio) - Concedo a palavra à sra.
deputada Ada De Luca, que será fiscalizada
pela sua filha e pelas três netas. Hoje ou
fala bonito ou vai ter problemas em casa,
deputada Ada De Luca. V.Exa. tem a palavra
por até 19 minutos, dentro do tempo
destinado ao PMDB no horário dos Partidos
Políticos.

São novos tempos, em que muitos
catarinenses, que não tinham nem a
oportunidade de sair e retornar de seus
municípios por estradas asfaltadas, puderam
testemunhar importantes obras serem
implementadas e - que é melhor - usufruir
dessa fase de desenvolvimento.

A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA -
Eminente presidente deputado Gelson
Merísio, srs. deputados, públicos que nos
acompanha pela TVAL e pela Rádio Alesc
Digital, realmente, sr. presidente, quero
iniciar registrando a presença das minhas
três netas, Valentina, Catarina e Paola, que
de férias vieram aqui, pela primeira vez, fazer
uma visita à avó, na Assembleia Legislativa.

Sr. presidente e srs. deputados, é
com satisfação que podemos observar, abrir
o jornal catarinense e dizer: tenho orgulho
deste estado! E a aprovação dos trabalhos,
das pesquisas que foram feitas, também
nesse jornal aqui comentadas pelo jornalista
Moacir Pereira, dizendo que o trabalho do
governador Luiz Henrique/Eduardo Moreira e
Luiz Henrique/Leonel Pavan, a
descentralização, deu e está dando certo.
Precisa se aprofundar a descentralização,
obviamente trabalhando na linha de
melhorias.

As obras iniciaram e foram
concluídas pelo atual governo! São tempos
de investimento também na saúde e na
educação, no saneamento e na segurança
pública, para citar somente algumas áreas.

Para os catarinenses que tiveram
acesso aos seus municípios pavimentados,
que acompanharam a construção dos
centros multiuso, que puderam ver seus
filhos estudando em novas escolas -
principalmente aqueles lá do interiorzão do
nosso estado -, a participação do governo do
estado na redução dos índices de pobreza é
evidente. Prova disso é que 74% dos catari-
nenses aprovam a descentralização - marca
deixada pelo governo Luiz Henrique.

(Passa a ler.)
“Ocupo esta tribuna hoje para falar

sobre a pesquisa, srs. deputados, do Ipea -
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
divulgada pelos jornais desta quarta-feira,
que indica que Santa Catarina vem
registrando queda nos índices de pobreza
nos últimos anos e que será um dos
primeiros estados do país a erradicar
totalmente a miséria.

Eu quero ver nesta eleição,
inclusive, candidatos dizerem que vão acabar
com a descentralização, porque estarão na
contramão da história, da vontade do
cidadão catarinense, que aprova, que quer
melhorias, que quer que avance. Os
cidadãos querem que a descentralização
melhore ainda mais, porque receberam
benefícios no interior do estado que nunca
receberam na história. Foram benefícios
planejados.

Em Santa Catarina, a taxa de
pobreza absoluta será zero, em 2012, quatro
anos antes de todos os outros estados. Isso
é um orgulho para nós, catarinenses. É o
Ipea que fala.

Antes de encerrar quero
cumprimentar a Cooperativa de Eletrificação
Rural de Morro da Fumaça - presidida pelo
meu amigo Armando Biff, mais conhecido
como Tinto -, que hoje recebe a certificação
ISO 9001 do Sistema de Gestão de
Qualidade. O certificado garante a qualidade
dos serviços prestados pela Cermoful,
diminuindo os custos e tornando a
cooperativa mais competitiva.

Ao contrário do que disse o
deputado Jailson Lima, na sessão de hoje
pela manhã, esses índices positivos podem,
sim, ser atribuídos ao governo do estado. Por
que não, deputado Jailson Lima? Como
também acham que o desenvolvimento do
Brasil é atribuído ao governo federal.
Portanto, não é bem assim.

O que há de mais forte e que
precisa ser aprofundado é o aprofundamento
da democracia, são os conselhos de
desenvolvimento regional. Os conselhos de
desenvolvimento regional são conselhos
compostos por pessoas com pensamentos
pluripartidários, vereadores, presidentes de
Câmaras, representantes da sociedade,
prefeitos. E aí os prefeitos são de todos os
partidos que compõem a Assembleia
Legislativa principalmente e mesmo daqueles
que não compõem. Aqueles que têm a sua
sigla comandando uma prefeitura, porque

Parabéns a todos os cooperados
pela certificação!

Muito obrigada!Segundo o próprio Ipea, o nosso
estado tem características específicas que
fazem os catarinenses aproveitar melhor os
momentos de crescimento econômico e
serem menos atingidos em períodos de
crise.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Gelson Merísio) - Com a palavra, nos minutos
restantes destinados ao PMDB, o deputado
Ronaldo Benedet.
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todos os prefeitos e presidentes de Câmara
de Vereadores compõem os conselhos de
desenvolvimento regional, é um embrião,
ainda, sim.

humana, prepará-la para ser um verdadeiro
cidadão. Em vez de ele ficar num período
ocioso, sem formação, sem princípios, levá-lo
para dentro de uma escola. E deve ser o
município, o estado ou a União a preparar esse
cidadão, transformando a pessoa.

levar desenvolvimento, através dos
investimentos públicos do governo do estado,
para o interior de Santa Catarina. Por isso, o
nosso orgulho de ser catarinense, o nosso
orgulho de ter servido a um governo tão
importante para o desenvolvimento e para
essas conquistas como foi o governo da
descentralização.

A nossa democracia é muito jovem,
no Brasil. Mas precisamos rumar para o
desenvolvimento. E o que nós apresentamos
aqui nos deixa muito alegres, porque o prazo é
em até 2012 acabar com a miséria em Santa
Catarina.

É isso que nós procuramos fazer já
com a descentralização. Agora, é preciso
aprofundar essa descentralização, localizá-la
principalmente nas cidades que nós temos
maior número de criminalidade. Pegar bairros
que o Geocrime aponta e aí investir
maciçamente em ação, em educação, em
crianças pobres, em crianças de risco social,
em ação social nas famílias de risco social e
construirmos uma sociedade de paz. Em vez de
deixarmos irem para as drogas e
transformarem-se em criminosas, vamos formá-
las e prepará-las como cidadãs. E aí vamos
construir o país que nós queremos.

Cidadãos catarinenses que nos
ouvem, nosso líder de bancada, deputado
Antônio Aguiar, orgulho-me de ser, de defender
o governo da descentralização em Santa...Tenho dito que sou do MDB antigo e

que me sinto realizado como político, porque
todos os nossos sonhos, os nossos planos, as
nossas propostas políticas de
redemocratização, de anistia, de 25% para a
Educação, as proposta de desenvolvimento no
Brasil, através da redemocratização no nosso
país e acreditando que a democracia
aprofundada para o desenvolvimento... E assim
são os países mais desenvolvidos do mundo.
Mas nesse aspecto nós nos realizamos.

(Discurso interrompido por término do
horário regimental)

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

Lima) - Após a conclusão do discurso do
deputado Ronaldo Benedet, vamos suspender a
sessão por dez minutos, a pedido do deputado
Joares Ponticelli, para que seja procedido ao
sorteio das escolas que representarão as
regiões da Grande Florianópolis, regiões
nordeste e oeste, da 11ª edição do Parlamento
Jovem.

Tendo saúde, nós vamos ter um
cidadão preparado para ter uma vida longa com
felicidade, um bom cidadão produtivo para o
país.

Nós, os peemedebistas, os
emedebistas, realizamo-nos na Constituição de
1988, quando tínhamos a maioria no
Congresso Nacional e ali consolidamos todas
as nossas propostas, deputado Elizeu Mattos.
E, aí, então, agora o meu sonho como político é
ver no Brasil um país desenvolvido, deputado
Genésio Goulart.

Quanto à infraestrutura, que foi
falada hoje, da BR-101, é preciso terminá-la. É
preciso encaminhar os nossos portos aos
nossos grandes investimentos. Nós não
podemos mais ter estorvos para o crescimento,
porque a sociedade no futuro não vai nos
perdoar como parlamentares estaduais,
federais, municipais. Os governantes não serão
perdoados pelas gerações enquanto não
tivermos produção de riquezas em nosso
estado. A riqueza tem que ser produzida, se
quisermos alcançar e extinguir a miséria. Não
se divide pobreza, mas se divide riqueza, então,
só se produz riqueza com investimentos fortes,
com infraestrutura em portos, aeroportos, em
grandes indústrias, geração de energia elétrica,
ferrovia. E precisamos fazer a ferrovia litorânea
de Imbituba até Joinville, para se integrar com a
rede ferroviária nacional.

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

Merísio) - (Faz soar a campainha.)
Esta reaberta a sessão.

O Brasil desenvolvido é um país com
a economia sustentável, um país que não tenha
miséria, um país que não tenha sofrimento das
pessoas. E que possamos ter qualidade de vida
para o cidadão viver bem, com a economia
forte. E para termos uma economia forte
precisamos aproveitar o momento de desenvol-
vimento do Brasil; para sermos um país
desenvolvido precisamos ter uma economia
sustentável. E essa economia sustentável só
vai haver se fizermos o dever de casa,
trabalhando em três pontos fundamentais,
capital humano, infraestrutura e tecnologia para
a competitividade. Se nós desenvolvermos o
nosso capital humano com saúde e com
educação, para trabalharmos na criança em
situação de risco social, vamos priorizar. Mas
não dá para fazermos tudo de uma só vez.

Passaremos à Ordem do Dia.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.
0018/2010, de origem governamental, que
institui o Fundo Rotativo da Penitenciária Sul e
estabelece outras providencias.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação, e de Segurança Pública.

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

encerramos sua discussão.Um terceiro ponto é a tecnologia para
a competitividade. A China forma, deputado
Genésio Goulart, 400 mil engenheiros por ano,
mas o Brasil apenas 30 mil. A China tem o seu
plano plurianual para os próximos dez anos,
2010 a 2020, com a formação de 180 milhões
de cientistas. O cientista é aquele que
transforma a ciência aplicada, a indústria e a
tecnologia. O cientista precisa ser incentivado e
aí são técnicos, são engenheiros, são biólogos,
são químicos, estudiosos, que se vão
transformar em cientistas que o Brasil precisa
formar, para que o nosso país não fique atrás
da China, para não ficar hegemônico no plano
da tecnologia, no plano da industrialização de
baixos custos.

Em votação.
Solicito a abertura do painel

eletrônico.
Coloco isso porque fui secretário da

Segurança Pública, deputado Pedro Uczai, por
quase seis anos e muitas vezes a visão burguesa
da sociedade é que vamos resolver os problemas
da segurança com polícia e com cadeia.

Votando “sim” os srs. deputados
aprovam o projeto, votando “não” rejeitam-no.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA DE LUCA
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADA ANGELA ALBINO
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR sim
DEPUTADO CHIQUINHO ZENATTI sim
DEPUTADO DADO CHEREM
DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADO DÉCIO GÓES sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim
DEPUTADO EDISON ANDRINO
DEPUTADO ELIZEU MATTOS sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GILMAR KNAESEL
DEPUTADO JAILSON LIMA sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO PEDRO UCZAI sim

Nós investimos muito. Ninguém
investiu mais do que este governo, do que o
governador Luiz Henrique da Silveira e Eduardo
Pinho Moreira, Luiz Henrique da Silveira e
Leonel Pavan. Ninguém investiu mais na
segurança pública, na contratação de policiais,
em aumentos salariais. Mais do que dobramos
as vaga no sistema prisional. Tínhamos seis mil
presos e passamos para 14 mil presos. Só que
isso não resolve. Não é isso que vai resolver o
problema da segurança pública, se quisermos
resolver com esse método antigo. Também
precisa reforçar, modernizar, continuar
modernizando, como fizemos na Segurança
Pública.

Não podemos viver só do nosso
agronegócio e só da nossa exportação de
minérios. Nós precisamos fortalecer e
enriquecer o nosso país, principalmente
investindo no capital humano, na infraestrutura
e na tecnologia. E tecnologia é algo que o
Brasil precisa para nós, em Santa Catarina,
continuarmos sendo líder do nosso país em
praticamente quase todos os índices.

Agora, precisamos investir nas
crianças em situação de risco social. Pegarmos
crianças pobres e colocá-las em escola integral.
Não se pode prender crianças de uma família
porque achamos que vai para a droga e vai virar
criminoso. Não se pode ir lá prender. Não, isso
seria desumano. A nossa sociedade é
democrática, humana, cristã. Nós precisamos
sim, transformar o ser humano. E aí é intervir,
sim, como colocar criança na escola, de
manhã, no ensino regular, de tarde, na
formação de cidadania, ensinando-lhe
condições de convivência, regras de convivência

Falava-se aqui em segurança, com todas
as críticas, mas Santa Catarina é líder de melhor
segurança pública do Brasil. E é preciso fazer mais.
Os limites estão sendo ultrapassados. Então, é
preciso investir mais em educação, investir mais
no social. É preciso cada vez mais gerar bons
cidadãos, investir em saúde, em geração de
riquezas e geração de oportunidades de trabalho,
para que não tenhamos um estado que ao invés
de melhorar diminua.

O nosso estado foi o estado que
mais avançou em distribuição de renda, porque
a descentralização foi a grande responsável por
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DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO RENATO HINNIG sim
DEPUTADO RENO CARAMORI sim
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO RONALDO BENEDET
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN

Está encerrada a votação. Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0201/2009, de
autoria do deputado Nilson Gonçalves, que
dispõe sobre a obrigatoriedade das agências de
bancos públicos e privados, no estado de Santa
Catarina, a oferecerem guarda-volumes aos
clientes.

Votaram 22 deputados.
Temos 21 votos “sim” e um voto

“não”.
Aprovada a matéria em segundo

turno
Com relação ao Projeto de Lei n.

0018/2010 fica consignado também o voto
favorável do deputado Sargento Amauri Soares
porque o equipamento falhou na hora do
registro do seu voto. Assim como o voto do
deputado Ronaldo Benedet, ex-secretário de
Segurança Pública.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Segurança Pública e de Direitos e Garantias
Fundamentais, de Amparo à Família e à Mulher.

Está encerrada a votação.
Votaram 23 srs. deputados, porque o

23º voto foi do deputado Marcos Vieira. Em discussão.
Discussão e votação em segundo turno

do Projeto de Lei Complementar n. 0031/2010, de
autoria do deputado Serafim Venzon, que
acrescenta dispositivo à Lei Complementar n. 281,
de 20 de janeiro de 2005 (bolsa de estudos e
bolsa de pesquisa - art.170).

Temos 23 votos “sim” e nenhum voto
“não”. (Pausa)

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.Está aprovada a matéria.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei Complementar n.
0022/2010, de autoria do deputado Rogério
Mendonça, que exclui o item 20 do anexo único
da Lei Complementar n. 288, de 2005, que
transforma cargos previstos na Lei n. 1.139, de
1992, e estabelece outras providências.

Em votação.
Os srs. deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e
Desporto.

Aprovada.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0207/2008, de
autoria do deputado Gelson Merísio, que dispõe
sobre o controle de cães e gatos no território
catarinense, com a colocação de microchip e
adota outras providências.

Em discussão.Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Cultura e Desporto.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

enceramos sua discussão.Em discussão.
Em votação no painel eletrônico. Ao presente projeto foram apresen-

tadas uma emenda substitutiva global, uma
emenda modificativa e uma supressiva.

(Pausa)
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças e Tributação.

Em votação.
DEPUTADA ADA DE LUCA
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADA ANGELA ALBINO
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR sim
DEPUTADO CHIQUINHO ZENATTI sim
DEPUTADO DADO CHEREM
DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO
DEPUTADO DARCI DE MATOS
DEPUTADO DÉCIO GÓES sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim
DEPUTADO EDISON ANDRINO
DEPUTADO ELIZEU MATTOS sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GILMAR KNAESEL
DEPUTADO JAILSON LIMA sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO PEDRO UCZAI
DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO RENATO HINNIG sim
DEPUTADO RENO CARAMORI sim
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO RONALDO BENEDET sim
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN

Solicito a abertura do painel
eletrônico. Em discussão.

Votando “sim” aprovam o projeto,
votando “não” rejeitam-no. (Pausa)

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)
Em votação.DEPUTADA ADA DE LUCA

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADA ANGELA ALBINO
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR sim
DEPUTADO CHIQUINHO ZENATTI sim
DEPUTADO DADO CHEREM
DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADO DÉCIO GÓES
DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim
DEPUTADO EDISON ANDRINO
DEPUTADO ELIZEU MATTOS sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GILMAR KNAESEL
DEPUTADO JAILSON LIMA não
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO PEDRO UCZAI
DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO RENATO HINNIG sim
DEPUTADO RENO CARAMORI sim
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO RONALDO BENEDET
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN

Os srs. deputados que aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0109/2010, de
autoria do deputado Pedro Uczai, que autoriza o
Poder Executivo a participar da composição
acionária da Ferrovia de Integração do Sul -
Ferrosul S/A.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Transportes e
Desenvolvimento Urbano.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em segundo turno

do Projeto de Lei n. 0144/2008, de autoria do
deputado Darci de Matos, que torna obrigatória a
implantação, pelas empresas de coleta de lixo do
estado de Santa Catarina, de sistema de
segurança para os garis que transitam na parte
posterior dos caminhões de lixo.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.

Está encerrada a votação.
Votaram 23 srs. deputados.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes e Desenvolvimento Urbano e de
Direitos e Garantias Fundamentais, de Amparo
à Família e à Mulher.

Temos 23 votos “sim”, nenhum voto
“não” e nenhuma abstenção.

Está aprovada a matéria em segundo
turno.
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Em discussão. Em discussão. (Pausa)
(Pausa) (Pausa) Não havendo quem o queira discutir,

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

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Em votação.

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

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

permaneçam como se encontram. Aprovado.
Aprovado por unanimidade. Aprovado. Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0154/2010, de autoria do
deputado Antônio Aguiar, que declara de
utilidade pública a Associação de Assistência e
Promoção Social Ari Milis, de Porto União.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0148/2010, de
autoria da deputada Angela Albino, que institui
o Dia Estadual e a Semana Comemorativa da
Capoeira.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0080/2010, de origem
governamental, que autoriza a doação de
imóvel no município de Atalanta (Ginásio de
Esportes Manuel Inácio Antunes. Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Cultura e Desporto.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Em discussão.
Em discussão. (Pausa)

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

encerramos sua discussão. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0161/2010, de autoria do
deputado Ronaldo Benedet, que declara de
utilidade pública a Associação Esportiva
Recreativa e Cultural Fundos, de Biguaçu.

Aprovado.Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0397/2009, de
autoria do deputado Décio Góes, que denomina
Estrada Parque Brigadeiro Silva Paes o trecho
da SC-410, iniciando no Km-4 da rodovia até a
confluência com a avenida Nézio João Miranda,
no Km-17 da mesma rodovia.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0599/2010, de origem
governamental, que autoriza o Poder Executivo
a alienar imóveis no município de Florianópolis
(Cidasc).

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa.Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Em discussão.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

(Pausa)
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Em discussão. Em discussão.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa) (Pausa)

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0185/2010, de autoria do
deputado Elizeu Mattos, que declara de
utilidade pública o Clube Caça e Tiro 1º de
Julho, com sede no município de Lages.

Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Os srs. deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada por unanimidade. Aprovado.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0411/2009, de
autoria do deputado Círio Vandresen, que altera
o art. 1º da Lei n. 12.282, de 2002, que dispõe
sobre o fornecimento de alimentos orgânicos
na merenda escolar nas unidades educacionais
do estado de Santa Catarina.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0152/2010, de autoria do
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a doação
do imóvel que especifica e adota outras
providências (Casa de Cidadania de São Miguel
d’Oeste).

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

encerramos sua discussão.Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão. Em discussão.
Aprovado.(Pausa) (Pausa)
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0391/2009, de autoria do
deputado Elizeu Mattos, que declara de
utilidade pública a Associação Orquidófila -
Assoc -, com sede no município de Chapecó.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

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

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

permaneçam como se encontram. Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Aprovado por unanimidade. Aprovado.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0562/2007, de
autoria do deputado Cesar Souza Júnior, que
autoriza o Poder Executivo a instituir o
Programa de Prevenção e Tratamento da
Obesidade Infantil nas instituições de ensino
público e privada do estado de Santa Catarina.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0149/2010, de autoria do
deputado Romildo Titon, que declara de
utilidade pública a Associação Grupo Teatral
Paixão, de Fraiburgo.

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

encerramos sua discussão.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Em votação.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça, de Saúde
e de Educação, Cultura e Desporto.

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

Aprovado.
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Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0030/2010, de
autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que
cria cargos no Quadro de Pessoal do Poder
Judiciário, com requerimento deste deputado
subscrito por vários srs. deputados com a
seguinte emenda modificativa:

aplica porque a função específica não é
necessariamente para assessor jurídico, pode
ser para questões administrativas, posto que
uma pessoa formada em Administração pode
perfeitamente exercer.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Hoje
se permitiu em todo o estado de Santa Catarina
muitas universidades e faculdades de ensino
superior formarem muitos profissionais na área
de Direito especificamente.

Não está dito no processo que a
assessoria é somente jurídica, para um
magistrado, desembargador ou dessa ordem.
Uma pessoa formada em Administração, por
exemplo, pode ser um assessor para tratar das
questões administrativas. São questões bem
distintas, e por isso a palavra
“preferencialmente”. Se uma pessoa for lotada
para uma atribuição eminentemente jurídica, é
evidente, há que ser “preferencialmente”, mas
não é o caso. Se a vaga for para um assessor
administrativo, ela pode ser formada em
Administração, Contabilidade ou em outra área.
Eu só gostaria de esclarecer, sem querer
influenciar na sua decisão.

Essa sua emenda, num outro
contexto, como, por exemplo, da outra vez que
fui deputado estadual, acho que seria possível,
mas hoje, com muita formação na área de
Direito e a assessoria de gabinete presente no
espaço de desembargador, penso que temos
que valorizar a formação do curso de Direito.

(Passa a ler.)
“Acrescenta o inciso III do § 1º do

art. 1º do Projeto de Lei Complementar n. PL
0030/2010, que passa a ter a seguinte
redação:

Então me manifesto nessa direção,
na atual situação, porque temos muitos
profissionais que atuam e operam no Direito
em Santa Catarina, dentro e fora dessas
instituições, que têm condições de
compreender e operar a área do Direito e
assessorar desembargadores, mesmo que a
função exija também a função administrativa.

Art. 1º[...]
III - Assessor de Gabinete: portador

de diploma de curso superior,
preferencialmente em Direito, ocupante de
cargo efetivo do Poder Judiciário.”[sic]

Apenas acrescenta a palavra
“preferencialmente” para que não se restrinja a
participação de outras categorias em funções
que são administrativas.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Sr. presidente, é como disse, não sabia quem
era o autor e não sei qual é a estrutura de um
gabinete de desembargador, o que me chamou
a atenção é que eu não sei se lá dentro dessa
estrutura de um gabinete de desembargador
existem essas divisões.

O Sr. Deputado Kennedy Nunes -
Peço a palavra, sr. presidente, pela ordem,
para declaração de voto.Esse é o destaque que está em

discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Com a palavra, pela ordem, para
declaração de voto, o sr. deputado Kennedy
Nunes.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público. Se por acaso a sua emenda está

designada dessa forma, que seja, é
complicado! Eu não conheço a lei, por isso a
minha preocupação com relação a essa
questão.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES - Sr.
presidente, até para que eu não cometa nenhuma
injustiça, quero dizer que busquei, lá ao fundo do
plenário, o presidente da Associação dos
Magistrados Catarinenses, outros magistrados e
outros juízes para saber mais sobre essa questão.
E a colocação foi que essas vagas são para
assistente de juiz. Ou seja, o bom é ser especifica-
mente formado em Direito.

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

encerramos sua discussão. Há, por exemplo, outro artigo na lei
em que consta que para uma pessoa ser lotada
como assistente jurídico ela deve ser formada
em Direito? Porque senão, se não houver essa
especificidade, essa sua emenda pode ser para
todos do gabinete, daí quero um pouco mais de
informação.

Em votação.
O Sr. Deputado Kennedy Nunes -

Peço a palavra, sr. presidente, pela ordem,
para declaração de voto. Então, por isso, peço vênia a v.exa.

para continuar com a mesma preocupação. A
minha preocupação é única: dar abertura para
que, daqui a pouco, outra pessoa... Os nossos
juízes estão abarrotados de processos. Então,
eu me sinto um juiz nessa hora e voto como um
juiz. Eu, como um juiz, gostaria de ter um
assistente que, no mínimo, conheça de
legislação para me ajudar num parecer ou
alguma coisa assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Com a palavra, pela ordem, para
declaração de voto, o sr. deputado Kennedy
Nunes.

Concordo com a emenda se houver
no gabinete de desembargador a parte
administrativa, a parte de contabilidade, enfim,
aí consigo entender a sua visão, deputado
Gelson Merísio, de dar a oportunidade, não
necessariamente, a um advogado trabalhar na
parte administrativa. Entendo perfeitamente. Se
houver essa condição, muito bem, porque se
não houver a necessidade de um assistente
jurídico ser formado em Direito, daqui a pouco
eles vão contratar alguém que não seja da área
para cuidar das outras assistências.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Sr. presidente, apenas gostaria de me
manifestar que por ser tratar do Tribunal de
Justiça e trabalhar com a área do Direito, esta
palavra “preferencialmente” pode dar possibi-
lidade, por exemplo, a alguém que já cursou ou
que esteja cursando Medicina Veterinária ser
assistente de um desembargador e trabalhar
com a Justiça, com a lei.

Perguntei a eles se haveria essa
condição, como v.exa. falou, mas eles disseram
que não há essa repartição. Abrindo isso daí é
especificamente para o juiz. Portanto, eu
mantenho a minha posição aqui.O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merísio) - Só para esclarecimento, se o
deputado Pedro Uczai me permitir, até para
evoluirmos no debate, vou ler o que diz o
projeto.

O meu voto é contrário a essa
emenda porque esta palavra
“preferencialmente” vai dar abertura a pessoas
não ligadas à área fazer assessoria. Como é
que um desembargador ter, no seu gabinete,
um assistente que não é formado em Direito?
Eu, por exemplo, sou formado em Jornalismo,
posso trabalhar como assistente de um
desembargador? Não há como!

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merísio) - Continua em votação o destaque.
O Sr. Deputado Elizeu Mattos - Peço a

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

(Passa a ler.)
“I - Assessor Jurídico da

Coordenadoria de Magistrados: portador de
diploma de curso superior em Direito;

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

Portanto, peço vênia aos nobres
deputados, para que possamos ter muita
atenção no que iremos votar, porque não vejo
como é que um assistente de médico pode não
ser médico. Como é que um assistente de
desembargador, deputado Reno Caramori, não
vai ser formado especificamente em Direito?
Então a palavra “preferencialmente”, que
consta nessa emenda que estamos votando,
pode causar esse tipo de abertura, de alguém
que não é da área do Direito trabalhar como
assistente de um desembargador.

II - Assessor para Assuntos da
Coordenadoria de Magistrados: portador de
diploma de curso superior em Direito, ocupante
de cargo efetivo do Poder Judiciário; e

O SR. DEPUTADO ELIZEU MATTOS - Eu
tenho o maior apreço por v.exa. Inclusive, fui
relator dessa matéria. E quando recebi a emenda,
no início a minha intenção era acatá-la. Mas
quando fui visitado pelo pessoal do Tribunal de
Justiça, por juízes, por desembargadores, quando
me foi esclarecido - e na lei não ficou claro isso,
mas depois foi esclarecido que essas vagas são
para o gabinete do juiz, para assistente jurídico -,
eu não acatei a emenda.

III - Assessor de Gabinete: portador
de diploma de curso superior em Direito,
ocupante de cargo efetivo do Poder
Judiciário.”[sic]

Quando se fala em assessor de
gabinete, é um cargo para exercer a função de
assessor de gabinete. E pode ser um chefe de
gabinete para cuidar da questão administrativa
do gabinete. Inclusive, já existem várias
funções no tribunal há mais de 15 anos.

Portanto, acho isso ruim e voto
contra, não sei quem é o autor dessa emenda,
sr. presidente, mas a palavra
“preferencialmente” não me agrada.

Pelo apreço que tenho por v.exa., eu
gostaria de dar aqui um voto favorável ao
destaque, mas, como eu fiz na relatoria, vou
votar contra o destaque, sr. presidente.O Sr. Deputado Pedro Uczai - Peço a

palavra, pela ordem, para declaração de voto.O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Gostaria de esclarecer ao deputado
Kennedy Nunes, até porque somos o autor da
emenda, que a palavra “preferencialmente” se

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

Merísio) - Com a palavra, pela ordem, para
declaração de voto, o sr. deputado Pedro Uczai. Em votação nominal.
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Os srs. deputados que votarem “sim”
aprovam a emenda e os que votarem “não”
rejeitam-na.

DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

que altera o dispositivo da Lei n. 10.977, de
1998 (isenção do pagamento de custas e
emolumentos).

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA DE LUCA
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR sim
DEPUTADO CHIQUINHO ZENATTI
DEPUTADO DADO CHEREM
DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADO DÉCIO GÓES não
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO EDISON ANDRINO
DEPUTADO ELIZEU MATTOS não
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART não
DEPUTADO GILMAR KNAESEL
DEPUTADO JAILSON LIMA
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
DEPUTADO JOARES PONTICELLI
DEPUTADO JORGINHO MELLO
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA
DEPUTADO MANOEL MOTA não
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

DEPUTADO PEDRO UCZAI
DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO RENATO HINNIG sim
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO RONALDO BENEDET sim
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Resolução n. 0003/2010, de
autoria do deputado Cesar Souza Júnior, que
institui a Semana de Valorização dos Artesãos.

Votaram 23 srs. deputados.
Está encerrada a votação.
Temos 23 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção. Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.Está aprovada a matéria em primeiro

turno.
Em discussão.

Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei n. 0176/2010, de autoria do
deputado Rogério Mendonça, que institui o Dia da
Ave no estado de Santa Catarina.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovado por unanimidade.DEPUTADO PEDRO UCZAI não

DEPUTADA PROFESSORA ODETE DE JESUS sim
DEPUTADO RENATO HINNIG não
DEPUTADO RENO CARAMORI
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA
DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO RONALDO BENEDET não
DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES não
DEPUTADO SERAFIM VENZON não
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VALMIR COMIN

Votaram 21 srs. deputados.

(Pausa) Esta Presidência comunica que serão
enviadas aos destinatários as Indicações n.s:
0404/2010, de autoria do deputado Reno
Caramori; 0405/2010, de autoria do deputado
Renato Hinnig; 0406/2010, 0407/2010,
0411/2010 e 0412/2010, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 0408/2010 e
0409/2010, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann; 0410/2010, 0416/2010 e
0417/2010, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 0413/2010, de autoria do deputado
Antônio Aguiar; 0414/2010 e 0415/2010, de
autoria do deputado Marcos Vieira; e
0418/2010, de autoria do deputado Serafim
Venzon e outros, conforme determina o art.
206 do Regimento Interno.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0180/2010, de
autoria do deputado Darci de Matos, que
institui o Dia Estadual do Ferramenteiro.

Está encerrada a votação. Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Temos 14 votos “não”, sete votos “sim” e
nenhuma abstenção.

Está rejeitada a emenda. Em discussão. Esta Presidência comunica também
que defere de plano os Requerimentos n.s:
0918/2010, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 0919/2010 e 0944/2010, de autoria
da deputada Ana Paula Lima; 0925/2010 e
0942/2010, de autoria da deputada Ada De
Luca; 0926/2010, de autoria do deputado
Reno Caramori; 0927/2010, de autoria do
deputado Kennedy Nunes; 0929/2010,
0930/2010, 0940/2010 e 0941/2010, de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
0931/2010 e 0934/2010, de autoria do
deputado Pedro Uczai; 0935/2010,
0936/2010, 0937/2010 e 0938/2010, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini; e
0939/2010, de autoria do deputado Dado
Cherem.

Em votação nominal o projeto, sem a
emenda.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.Os srs. deputados que votarem “sim”
são a favor do projeto e os que votarem “não”
são contra a matéria. Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)
Aprovado por unanimidade.DEPUTADA ADA DE LUCA

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO ANTÔNIO CERON sim
DEPUTADO CESAR SOUZA JÚNIOR sim
DEPUTADO CHIQUINHO ZENATTI sim
DEPUTADO DADO CHEREM
DEPUTADO DAGOMAR CARNEIRO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADO DÉCIO GÓES sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim
DEPUTADO EDISON ANDRINO
DEPUTADO ELIZEU MATTOS sim
DEPUTADO GELSON MERÍSIO sim
DEPUTADO GENÉSIO GOULART sim
DEPUTADO GILMAR KNAESEL
DEPUTADO JAILSON LIMA
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
DEPUTADO JOARES PONTICELLI sim
DEPUTADO JORGINHO MELLO
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA

Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0181/2010, de
autoria do deputado Jorginho Mello, que altera
dispositivo da Lei n. 13.721, de 2006, que
autoriza o Poder Executivo a delegar serviços
públicos na área de trânsito.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça. Requerimento n. 0920/2010, de

autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da OI, pedindo a ampliação da rede de
internet ADSL no município de Água Doce.

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

encerramos sua discussão.
Em discussão.

Em votação.
(Pausa)

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Não havendo quem o queria discutir,

encerramos sua discussão.
Aprovado por unanimidade.

Em votação.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0585/2009, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera,

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
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Aprovado por unanimidade. Requerimento n. 0932/2010, de
autoria do deputado Jean Kuhlmann, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da empresa de telefone móvel TIM,
pedindo a melhoria na rede de telefonia móvel,
no município de Mirim Doce.

parlamentares para o ensino de 8 horas à
criança em escola, recebendo a merenda três
vezes ao dia e tendo o conteúdo programático
normal.

Requerimento n. 0921/2010, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da OI, pedindo a instalação de telefone
público na comunidade de Três Pinheiros, no
município de Água Doce.

Quanto às aulas extracurriculares,
seriam de dança e futebol, porque sabemos
que o Brasil é um país altamente esportivo.
Temos atletas de renome que ingressaram nas
escolhinha de esporte.

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

encerramos sua discussão. Então, a criança teria aulas de
pintura em tela, pintura em tecido, para as
meninas, assim como corte e costura e balé.
Enfim, haveria outras atividades que ocupariam
a criança na escola as 8 horas. E a criança não
estaria, sr. presidente, com horas ociosas.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Em votação.

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

permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Tenho certeza de que terei o apoio de

v.exas. A PEC está tramitando na Câmara
Federal e somos favoráveis que ela seja apro-
vada.

Aprovado por unanimidade. Requerimento n. 0933/2010, de
autoria do deputado Jean Kuhlmann, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor presidente da empresa de telefonia OI,
no estado de Santa Catarina, pedindo a
instalação de telefones públicos no bairro
Pioneiros e na rua Sebastião Frotuoso, na
localidade da margem esquerda, no município
de Lontras.

Requerimento n. 0922/2010, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da OI, pedindo a instalação de telefone
público no distrito de Herciliópolis, no município
de Água Doce.

Agradeço a atenção de todos!
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merísio) - Em votação.Em discussão.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
(Pausa) Em discussão.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
(Pausa) Aprovada.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão. Moção n. 0058/2010, de autoria do
deputado Dirceu Dresch, a ser enviada à
ministra da Casa Civil, ao ministro do Meio
Ambiente, ao secretário especial de Portos, ao
presidente e ao superintendente do Ibama em
Santa Catarina, apelando pela não liberação de
licenças que visem a instalação de qualquer
porto privado na baia da Babitonga, no
município de São Francisco do Sul.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.Aprovado por unanimidade.
Requerimento n. 0923/2010, de

autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da Vivo, pedindo a instalação de antena
de telefonia móvel no distrito de Herciliópolis,
no município de Água Doce.

Aprovado por unanimidade.
Requerimento n. 0943/2010, de

autoria do deputado Décio Góes, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao presidente
do Tribunal de Contas da União, ao diretor-geral
e ao superintendente regional do DNIT, pedindo
providências no sentido de desclassificar as
empresas que participaram do antigo processo
licitatório no qual foram vencedoras e
abandonaram as obras da BR-101/sul.

Em discussão.
(Pausa)

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

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão.Em votação.
(Pausa)Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada por unanimidade.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Moção n. 0059/2010, de autoria do

deputado Dirceu Dresch, a ser enviada à
ministra-chefe da Casa Civil, ao ministro dos
Transportes e ao superintendente do DNIT em
Santa Catarina, apelando pela implantação do
trevo, em forma de rotatória, no Km-616,8, na
BR-282, que dá acesso ao município de
Iraceminha.

Aprovado.
Em votação.Requerimento n. 0924/2010, de

autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da Vivo, pedindo a instalação de antena
de telefonia móvel na comunidade de Três
Pinheiros, no município de Água Doce.

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

Aprovado por unanimidade.
Moção n. 0057/2010, de autoria da

deputada Professora Odete de Jesus, a ser
enviada ao presidente e ao vice-presidente da
República, ao ministro da Educação, aos
presidentes do Senado e da Câmara dos Depu-
tados e ao coordenador do Fórum Parlamentar
Catarinense, pedindo apoio na aprovação da
PEC n. 0134, de 2007.

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

encerramos sua discussão.
Não havendo quem o queira discutir,

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

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa) Aprovada por unanimidade.Aprovado por unanimidade.
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão. Pedido de Informação n. 0100/2010,
de autoria da deputada Ana Paula Lima, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações sobre os motivos que levaram este
governo a sucatear o Terminal Graneleiro da
Cidasc, localizado no município de São
Francisco do Sul.

Requerimento n. 0928/2010, de
autoria do deputado Kennedy Nunes, que
solicita o envio de mensagem telegráfica ao
diretor da Brasil Telecom/OI, pedindo a
instalação de telefone público no bairro
Brasília, no município de Gravatal.

Em votação.
A Sra. Deputada Professora Odete de

Jesus - Pela ordem, para encaminhamento de
votação, sr. presidente.

Em discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, a sra. deputada
Professora Odete de Jesus.

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

encerramos sua discussão. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.A SRA. DEPUTADA PROFESSORA

ODETE DE JESUS - Sr. presidente, tenho
defendido essa PEC pelo apelo de muitas
famílias catarinenses, e tenho certeza de que
terei o apoio de todos os meus colegas

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

permaneçam como se encontram. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Aprovado por unanimidade.
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Aprovado por unanimidade. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - A participação do secretário da
Fazenda dá-se sempre na comissão de
Finanças, conforme o nosso Regimento.

obra, esbarra-se na questão do meio ambiente,
na questão da licença ambiental do Ibama.Pedido de Informação n. 0101/2010,

de autoria do deputado Pedro Uczai, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações sobre o pagamento da
remuneração salarial referente aos meses de
fevereiro e março de 2009 de todos os
professores contratados sob o regime ACT.

Então, a verdade é que o governador
Luiz Henrique disse assim: “Peçam por escrito
o que vocês querem. Querem que eu faça uma
proteção para os animais não passarem? Eu
faço! Querem que eu faça uma tubulação por
baixo para os animais passarem? Eu faço!
Peçam que eu faço para que, finalmente,
tenhamos a obra”! E ela vai diminuir em 200km
o trecho de quem vai para Canela, Gramado,
Caxias do Sul. Será uma obra fundamental para
desenvolver a região turística. E aí não se
consegue a licença ambiental.

Por isso, consulto o deputado Marcos
Vieira, presidente da comissão de Finanças,
para saber se já houve esse comparecimento.
Caso contrário, que se faça a convocação para
que o secretário esteja na comissão de
Finanças, cumprindo o Regimento.

Em discussão.
(Pausa)

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Sr. presidente há que se ressaltar duas coisas.
Em primeiro lugar, que o secretário marcou dia
e hora para vir à comissão, mas, em razão de
excesso de pauta na comissão de Finanças,
solicitamos que fosse transferida a data. E o
secretário já marcou a segunda data para
quarta-feira da semana que vem, na reunião
ordinária normal.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Então, não dá! Não dá para engolir! Não

dá, fica encalhado na garganta. Não dá para
engolir de graça. É uma obra turística importante
que já existe. E não vamos abrir tudo, não. A
estrada já existe, já existe tráfego, só que os
buracos ficam esperando a vez para poder entrar
na estrada. Não há vaga para buraco. Então, meu
Deus do céu, é preciso criar uma comissão neste
Parlamento, ir a Brasília, envolver o Fórum
Parlamentar de Brasília. Não é preciso nem
envolver políticos, mas o nosso fórum, a repre-
sentação de Santa Catarina, para que tenhamos
essa obra assegurada.

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

Aprovado por unanimidade.
O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -

Pela ordem, sr. presidente. Então, o secretário Cleverson Siewert
- e o seu gabinete deve ter recebido a
comunicação - já nos comunicou que estará na
quarta-feira da semana que vem na Casa,
conforme determina a legislação vigente.

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

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. presidente, com relação ao
pedido anterior, de autoria da deputada Ana
Paula Lima, gostaria de coassinar aquela
solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Não há mais matéria na pauta da
Ordem do Dia. Outra obra importante é a BR-285, a

serra da Rocinha, que vai ligar os municípios de
- e eu posso dizer que nos 26 anos de vida
pública estou lutando por ela - Araranguá,
Ermo, Turvo, Timbé, São José dos Ausentes,
Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo
Fundo, Erechim, Carazinho e São Borja, e
depois a Argentina. Em todos esses municípios
eu já fiz reunião, só falta a serra.

Passaremos à Explicação Pessoal.
(A deputada Ana Paula Lima

aquiesce.)
Com a palavra o deputado Manoel

Mota, por até dez minutos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merísio) - Com a concordância da deputada,
assim será feito.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA - Sr.
presidente, srs. deputados, sras. deputadas,
telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio
Alesc Digital, visitante que nos dão a honra de
prestigiar o Parlamento catarinense na tarde de
hoje, quero dizer que esta Casa tem feito
história e buscado para si o sentimento de toda
a sociedade. E essa é a nossa obrigação
porque fomos eleitos como deputados para
legislar nesta Casa na esperança de melhores
momentos e de melhores dias.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Tenho bastante interesse de
saber por que está tão mal aquele local da
Cidasc, no porto. Já tomamos conhecimento
que a situação realmente não é boa. Acho que
a informação é necessária não só para mim e
para a deputada Ana Paula Lima. Ela deveria
ser dada a todos os deputados para terem uma
ideia, mais ou menos, de como estão as coisas
por lá.

Conseguimos, no ano retrasado,
colocar a obra no orçamento da União para
poder licitar, mas não conseguimos fazê-lo em
razão da licença ambiental. Foi então
contratada a Universidade Federal do Paraná,
que fez todo um estudo de impacto ambiental,
deixou tudo certinho para que saísse a licença
ambiental. Já passou mais um ano, e a licença
ambiental até agora não saiu.

Eu abracei a causa de uma obra
importante para a minha região, ou seja, a
serra do Faxinal, Cidade dos Cânions. A região
turística mais linda do mundo é Itaimbezinho,
Cidade dos Cânions. Não existe no mundo uma
beleza natural tão linda quanto a da Cidade dos
Cânions, lá em Itaimbezinho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merísio) - Está feito o registro, deputado Nilson
Gonçalves.

Então, não dá para engolir que no
Brasil é tudo trancado. A região norte do Rio
Grande do Sul vai mandar toda a soja para
Santa Catarina, porque é mais perto 250km. E
há o retorno da cerâmica vermelha. Quer dizer,
no porto do Rio Grande do Sul não há retorno e
aqui há, então já decidiram que virá.

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

Mas depois de praticamente 19 anos
de luta, o povo, que é bondoso comigo, elegeu-
me tantas vezes para eu continuar com a
bandeira em busca do resultado. Conseguimos
a ordem de serviço, a licitação e começamos a
obra que está pela metade, porque uma
promotora pública federal entrou com uma
ação, tendo em vista a questão das pererecas.
E até o próprio presidente já fez um pronuncia-
mento sobre o problema da perereca.

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

norte do estado do Rio Grande do Sul e o
extremo sul do estado de Santa Catarina, só
que a licença não sai. Na questão da BR-101
nós fomos “n” vezes ao Ibama, tivemos que
abrir o Ibama empurrando a porta na marra. Faz
dois anos que o problema está lá, mas o diretor
disse que não tinha conhecimento. Dois anos,
e ele não sabia! Aí trouxemos uma licença
furada. Voltamos a Brasília para pegar a licença
original, e hoje a estrada está saindo, em
alguns lugares a 100km/h, em outros a
50km/h, a 10km/h e em outros não está
saindo, mas a obra está sendo feita.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Sr.
presidente, pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, o secretário da Fazenda, a cada quatro
meses, precisa vir a este Parlamento prestar
contas do relatório financeiro do governo do
estado.

Pela nossa percepção, salvo melhor
juízo, o secretário ainda não veio, e já faz seis
meses que passou o ano contábil, financeiro e
legal aqui em Santa Catarina. Tenho a
impressão de que isso incorre em crime de
responsabilidade do secretário da Fazenda do
estado de Santa Catarina.

Então, levamos muito tempo para
poder, no Supremo Tribunal, derrubar essa
ação da perereca. E aí fica difícil não falar,
porque acabou envolvendo todo mundo. E a
perereca referida pela promotora atrapalhou a
nossa obra lá na serra do Faxinal.

Então, o que acontece? Luta-se uma
vida toda para defender a sociedade; luta-se
uma vida toda para valorizar o turismo; e depois
as ações são lentas, morosas e deixam-nos
impacientes e nervosos. E agora conseguimos,
no Supremo Tribunal, derrubar aquela ação, só
que não conseguimos a licença ambiental. Aí o
Ibama disse assim: “Contratem uma
universidade federal para fazer o pacto
ambiental, porque daí sairá a licença”. O pacto
ambiental já está pronto, mas a licença e a
obra não saem! Daí começamos a ficar
indignados, porque lutamos uma vida toda para
conquistar e, quando estão na nossa frente
aproximadamente R$ 22 bilhões para fazer a

Agora, o que não podemos aceitar é o
Ibama impedir o desenvolvimento de uma região
que é turística. Não vai agredir o meio ambiente,
vai trazer desenvolvimento, vai gerar emprego e
renda, porque turismo é isso. Vai melhorar a
qualidade de vida do povo e também da região.

Fazemos isso de forma pública e
aberta para que v.exa. tome conhecimento. E,
se for necessário, formalizaremos isso por
escrito para que se tome providências.

E não é iniciativa de um parlamentar
individualmente, mas é um preceito legal da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei
complementar, a necessidade de o secretário
da Fazenda, de quatro em quatro meses, estar
aqui no Parlamento prestando contas. Salvo
melhor juízo, eu não fui convidado e, se o
secretário aqui esteve, ele ainda não prestou
contas para este deputado e para a sua
bancada.

Por isso, quero neste instante pedir a
criação de uma comissão neste Parlamento,
para irmos a Brasília e, junto com o Fórum
Parlamentar, resolver a questão da licença
ambiental de duas obras, sem limites, porque
se leva uma vida toda para conquistar, mas
depois de conquistada pode escapar pelo meio
dos dedos.
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Podemos dizer que a região sul está
preparada para esse salto de qualidade do
turismo. Já foi licitado o acesso ao aeroporto. A
segunda etapa do aeroporto está sendo
concluída e o acesso também. Teremos então
um dos melhores aeroportos do sul do Brasil,
assim como o porto de Imbituba vai alavancar o
desenvolvimento da região.

assinado no dia 5 de julho e foi recebido na
secretaria da Fazenda no dia 6 de julho.

“A Estrada Parque é denominação
dada a uma estrada que passa dentro de uma
área de preservação ambiental, no caso a APA
de Anhatomirim. Silva Paes foi o nosso primeiro
governador e residiu na Fortaleza de
Anhatomirim. A proposta do presente projeto de
lei é associar o patrimônio ambiental ao
patrimônio cultural, além é claro de
homenagear o Brigadeiro Silva Paes e eternizá-
lo junto à sua principal obra que erigiu em
Santa Catarina - a Fortaleza de Anhatomirim.
Esta certamente será uma justa homenagem ao
ilustre personagem da história catari-
nense.”[sic]

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson

Lima) - Esse ofício chegará às mãos do
deputado Pedro Uczai.

Com a palavra o deputado Décio
Góes.Precisamos da conclusão da BR-101,

porque essas obras são fundamentais.
Precisamos da licença ambiental para poder
licitar e tocar essas obras. Então, é importante
que haja essa consideração, esse respeito por
Santa Catarina, porque não estamos pedindo
nada demais, apenas aquilo que é fundamental
para desenvolver a região no extremo sul do
estado, que era a segunda região mais pobre
de Santa Catarina e que se prepara para esse
salto de qualidade, mas infelizmente o Ibama
vem travando a obra e não a deixa sair.

O SR. DEPUTADO DÉCIO GÓES - Sr.
presidente, srs. deputados, eu volto a assomar
a esta tribuna, depois desse processo de
votação intenso que tivemos na tarde de hoje,
para agradecer aos srs. deputados pela
votação do Projeto de Lei n. 0397/2009. Também o primeiro governador à

época planejou o Palácio Cruz e Sousa. Ele
implantou o Regimento Barriga Verde, que é a
base da Polícia Militar, deputado Sargento
Amauri Soares.

(Passa a ler.)
“Trata-se do projeto de lei que visa

denominar ‘Rodovia Estrada Parque Brigadeiro
Silva Paes’ o trecho da rodovia estadual SC-
410, iniciando no Km 04, contornando parte da
orla do município, passando em meio à Área de
Preservação Ambiental - APA - de Anhatomirim e
pelas localidades da Caieira, Praia do Antenor,
acesso à Fortaleza de Santa Cruz de
Anhatomirim, Costeira da Armação, até a
confluência com a Avenida Nézio João Miranda,
no Km 17 da rodovia.

Então, foi também fundador da
cidade de Rio Grande, onde há uma estátua
que o homenageia, e aqui em Santa Catarina
não havia nada até então que pudesse fazer
referência a esse brigadeiro, que segundo
dados históricos fornecidos pela
Universidade Federal de Santa Catarina,
através do meu colega arquiteto Roberto
Tonera, prestou relevantes serviços pres-
tados ao estado de Santa Catarina.

O Sr. Deputado Reno Caramori -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Pois não!

O Sr. Deputado Reno Caramori - Nós
conhecemos esse trecho e já conversamos
sobre isso. V.Exa. tem toda razão, a integração
do Rio Grande do Sul com Santa Catarina
depende muito dessa obra.

A presente proposição é uma
iniciativa do senhor Arilson Savi, conhecido
como Savinho, morador de Ganchos, ex-
funcionário da UFSC, e tem o apoio institucional
do professor Carlos Alberto Justo da Silva,
reitor em exercício da UFSC, quando foi
protocolado o projeto, do Joi Cletison Alves,
coordenador do Projeto Fortalezas da Ilha de
Santa Catarina, do coordenador do Núcleo de
Estudos Açorianos da UFSC, do arquiteto
Roberto Tonera, coordenador do Projeto
Fortalezas Miltimídias da UFSC (que nos
ofereceu e forneceu todas as informações
históricas sobre esse processo), do Carlos
Humberto P. Corrêa, presidente do Instituto
Histórico Geográfico de Santa Catarina, do
general de brigada Manoel Luiz Narvaz
Pafiadache, comandante da 14ª Brigada
Infantaria Motorizada, do Fabiano Teixeira dos
Santos, chefe da divisão técnica 11ª
SR/IPHAN/SC, e da senhora Anita Pires,
presidente da Fundação Catarinense de
Cultura, conforme documento acostado a este
e subscrito por todos os nominados.”

Então, eu quero agradecer e
registrar a aprovação dessa lei e agradecer
o trabalho do Arilson Savi, que na verdade
foi o coordenador dessa batalha de buscar
as 400 assinaturas que referendaram o
projeto e que me deram a certeza de que era
uma homenagem justa, porque eu não moro
lá naquela região, eu fui apenas o agente,
para que esse projeto pudesse chegar a
esta Casa. Mas diante desses estudos
realizados pela Universidade Federal, por
todos os departamentos que lidam com a
questão da fortaleza naquela região e por
todo esse referendo popular, eu não tive
dúvida em apresentar este projeto.

Eu quero dar a sugestão de fazermos
uma moção, através da comissão de
Transportes desta Casa, da qual v.exa.
participa, a ser enviada ao Fórum Parlamentar
Catarinense em Brasília, no sentido de dar uma
força maior. Eu tenho certeza de que v.exa.
obterá êxito nisso aí.

(Discurso interrompido por término do
horário regimental.)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Marcos Vieira - Pela

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

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

Então, estou agradecendo e quero
deixar aqui registrada a homenagem do
Parlamento catarinense ao primeiro governador
do estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA
- Vou passar às mãos de v.exa., para que
entregue ao gabinete do deputado Pedro
Uczai, o Ofício n. 022, da comissão de
Finanças e Tributação, tratando da vinda
do secretário Cleverson Siewert, no dia
21, às 9h, na sala das comissões,
conforme determina o § 4º do art. 9º da
Lei Complementar n. 101, de 4 de maio
de 2000. Com relação ao questionamento
do deputado Pedro Uczai, confirmei no
microfone de apartes, que o secretário
Cleverson já confirmou sua presença no
dia 21.

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

Lima) - Não há mais oradores inscritos.
Esse deve ter sido o primeiro projeto,

presidente Jailson Lima, que denomina uma via
catarinense, que chega a esta Casa com cerca
de 400 assinaturas num abaixo-assinado
organizado e explicando um por um dos os
objetivos do mesmo, a denominação da
rodovia. E assinaram também oito vereadores
do mandato atual, dois suplentes, dez ex-
vereadores, quatro ex-prefeitos da região.
Então, é extremamente referendado pela
sociedade.

Livre a palavra a todos os srs. depu-
tados.

(Pausa)
Não havendo mais quem queira

fazer uso da palavra, esta Presidência, antes
de encerrar a presente sessão, convoca
outra, ordinária, para amanhã, no horário
regimental.Vou fazer chegar às mãos de v.exa. o

ofício dirigido ao secretário da Fazenda,
marcando a data do dia 21. O ofício foi

Está encerrada a presente sessão.(Continua lendo.)

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATRIBUIR ao servidor IVAN JOSE KRIEGER, matrícula nº

0762, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de Especialização, no valor
correspondente ao índice 1,8658, estabelecido no Anexo X, da Resolução nº
002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos a contar de 29 de junho de 2010.ATO DA MESA Nº 408, de 15 de julho de 2010 Deputado GELSON MERÍSIO - PresidenteA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1350/10,

Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Valmir Comin - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 409, de 15 de julho de 2010RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução

nº 002, de 11 de janeiro de 2006, A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
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e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0836/10,

Legislativa, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diferença do
valor do código de seu cargo efetivo e do código do cargo em comissão,
PL/DAS-6, do Grupo de Atividades de Direção e Assessoramento Superior,
com eficácia financeira a contar de 07 de julho de 2010.

RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006,

Deputado GELSON MERÍSIO - PresidenteCONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao servidor José
Alberto Braunsperger, matrícula nº 1566, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL-46, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, correspondente a 80% (oitenta por cento) da diferença do valor
do código de seu cargo efetivo e do código do cargo em comissão, PL/DAS-
7, do Grupo de Atividades de Direção e Assessoramento Superior, com
eficácia financeira a contar de 10 de maio de 2010.

Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Valmir Comin - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 411, de 15 de julho de 2010
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1427/10,

Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 6º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003,

Deputado Valmir Comin - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 410, de 15 de julho de 2010
CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, ao servidor ADO STEINER, matrícula nº 1278, no cargo de
Consultor Legislativo II, código PL/ASI-62, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos na forma da lei, com eficácia a
contar de 12 de julho de 2010.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1430/10,

RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, Deputado GELSON MERÍSIO - Presidente

CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao servidor Eradio
Manoel Gonçalves, matrícula nº 0929, ocupante do cargo de Consultor
Legislativo II, código PL/ASI-62, do Quadro do Pessoal da Assembleia

Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Valmir Comin - Secretário

*** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÃO PERMANENTE
OF./0240.0/2010, OF./0248.8/2010, todos com parecer pelo
diligenciamento, que após discussão foram votados e aprovados por
unanimidade dos presentes. Da mesma forma o presidente passou a
relatar os ofícios: OF./0116.8/2010, OF./0105.5/2010,
OF./0011.0/2010, OF./0154.3/2010, OF./0133.9/2010,
OF./0062.4/2010, todos com parecer pela aprovação, o que após
discussão foi aprovados por todos os presentes. Em seguida a palavra
foi passada ao deputado Serafim Venzon, que relatou o
PL./0411.5/2010, com parecer favorável que colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Na seqüência a palavra foi
passada ao senhor deputado Valdir Cobalchini, que passou a relatar as
seguintes matérias: PL./0089.4/2010, com parecer pela aprovação,
que colocado em discussão e votação foi aprovado por todos os
presentes, PL./0125.2/2010, com parecer favorável, colocado em
discussão foi solicitado vistas em gabinete, pelo deputado Pedro Uczai,
PLC./022.2/2010, com parecer favorável, que colocado em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade, PL./0062.4/2010, com
parecer favorável, que colocado em discussão e votação foi aprovado
por todos. Em seguida o presidente passou a relatar as seguintes
matérias: PLC./0031.3/2010, com parecer favorável, que colocado em
discussão, foi solicitado vistas em mesa pelos deputados Lício Mauro
da Silveira e Valdir Cobalchini, e na seqüência foi a voto e foi aprovado
por unanimidade dos presentes. Também relatou o PLC./0016.4/2010
com parecer favorável, que teve a aprovação de todos os senhores
deputados, PL./0562.8/2007 cujo parecer original, do Deputado
Jorginho Mello foi pela aprovação, estava em vistas com deputado
Pedro Uczai, que o devolveu sem manifestação, colocado em discussão
e votação o parecer do Deputado Jorginho Mello, foi aprovado por
unanimidade. Também apresentou requerimento para realizar audiência
pública para promover o debate sobre a situação dos convênios e dos
repasses financeiros referentes aos artigos 170 e 171 da Constituição
Estadual. O que foi aprovado por todos, também colocou em apreciação
o requerimento do Deputado Ângela Albino solicitando audiência pública
para tratar da situação das escolas públicas estaduais da Grande
Florianópolis, que também foi aprovado por todos. Ato continuo a
palavra foi passada ao Deputado Licio Mauro da Silveira, que relatou o
PL./0148.9/2010 com parecer favorável, que após discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Lício cobrou ainda a
realização da audiência pública por ele solicitado e já aprovado, então o
presidente cobrou da assessoria, e ficou definido que o Deputado Lício
definiria a data em conjunto com os funcionários da comissão. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu aos Deputados pela
presença, aos funcionários, e deu por encerrado os trabalhos desta
reunião, da qual eu, Ivelise Sell Maciel, Chefe de Secretaria, lavrei a
presente ata, que após ser lida e aprovada por todos os membros, será
assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário
da Assembleia Legislativa.

Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da 8ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada em 13
de julho 2010.
Às 18h00min do dia 13 de junho do ano de 2010, na sala de reuniões
das comissões número 02, da assembléia legislativa, sob a Presidência
do Deputado Pedro Uczai, amparado no § 1º do art. 123 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da reunião ordinária da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Foi
registrada a presença dos seguintes senhores Deputados: Deputado
Lício Mauro da Silveira, Deputado Serafim Venzon, Deputado Cesar
Souza Junior, deputado Edison Andrino, e, Deputado Valdir Cobalchini.
O Presidente leu a ata da reunião anterior, e, colocou em apreciação, a
qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na continuidade
comunicou a todos que até o momento a comissão não havia escolhido
o seu vice presidente, e, por isto mesmo era preciso elegê-lo, para que
assuma a presidência, na sua impossibilidade. Para isto estava abrindo
a inscrição para os deputados que pretendem assumir esta condição.
Havendo uma única inscrição, a do Deputado Valdir Cobalchini, o
presidente colocou em votação, o que foi aprovado por todos, passando
então o Deputado Valdir Cobalchini a assumir o cargo de vice
presidente da Comissão de Educação Cultura e Desporto da ALESC.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu aos Deputados
pela presença, aos funcionários pelo apoio, e, deu por encerrado os
trabalhos desta reunião, da qual eu, Ivelise Sell Maciel, Chefe de
Secretaria, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada por
todos os membros, será assinada pelo senhor Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia Legislativa.
Sala das Comissões, em 13 de Julho de 2010.

Deputado Pedro Uczai
Presidente da CECD

*** X X X ***
Ata da 7ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada em 06
de julho 2010.
Às 17h00min do dia 06 de julho do ano de 2010, na sala de reuniões
das comissões número 02, da assembléia legislativa, sob a Presidência
do Deputado Pedro Uczai, amparado no § 1º do art. 123 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da reunião ordinária da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Foi
registrada a presença dos seguintes senhores Deputados: Deputado
Lício Mauro da Silveira, Deputado Serafim Venzon e, Deputado Valdir
Cobalchini. O Presidente leu a ata da reunião e colocou em apreciação,
a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente
avocou para ler os relatórios das seguintes matérias:
OF./0130.6/2010, OF./0169.0/2010, OF./0170.3/2010,
OF./0171.4/2010, OF./0172.5/2010, OF./0191.8/2010,
OF./0195.1/2010, OF./0199.5/2010, OF./0210.5/2010,
OF./0212.7/2010, OF./0215.0/2010, OF./0235.3/2010,

Sala das Comissões, em 07 de Julho de 2010.
Deputado Pedro Uczai
Presidente da CECD

*** X X X ***
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AVISO DE LICITAÇÃO
Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo - nos.
Atenciosamente,

LAURO BOCKOR
Presidente da APAEAVISO DE LICITAÇÃO Lido no ExpedienteA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Sessão de 15/07/10
*** X X X ***

OFÍCIO Nº 354/10
Pia União de Santo AntônioPREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2010 Ofício nº 0136/2010 Canoinhas, 10 de julho de 2010OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS
BANHEIROS DA ALESC.

Exmo Sr
Deputado Gelson Merísio
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina

DATA: 28/07/2010 - HORA: 09:00 horas Rua: Doutor Jorge Luz Fontes, 310, Centro, Gabinete da Presidência,
sala 106 - 88020-900 Florianópolis - SCENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte

documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 28 de julho de
2010. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, sala nº 032, no Anexo da ALESC e no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br).

Excelentísimo Senhor
Atendendo ás exigência prevista na lei Estadual 15.125/2010, seguem
documentos para o fim de manter o reconhecimento de utilidade
pública da Pia União de Santo Antonio, CNPJ 83.193.813/0001-72,
com endereço para correspondência na rua Bernardo Olsen, 1586, alto
da tijuca, Canoinhas, entidade esta já declarada de utilidade pública
pela lei Estadual de nº 1.858.

Florianópolis, 15 de julho de 2010.
Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações Pede deferimento
*** X X X *** Arlete Maria Voigt

AVISO DE RESULTADO Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 15/07/10

*** X X X ***AVISO DE RESULTADO
OFÍCIO Nº 355/10O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

designada pela Portaria n.º 985/2010, comunica que, atendidas as
especificações constantes do edital próprio, a licitação modalidade
Pregão nº 027/2010, obteve o seguinte resultado:

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Mantenedora da Escola Especial Novos Horizontes

Ofício n. 11/10 Itá, 12 de julho de 2010.
À Assembléia LegislativaLOTE 1 - RESTOU DESERTO.
Exma Sra. DudaLOTE 2 -
Chefe de Secretaria de Comissão de Direitos da ALESCEMPRESA VENCEDORA: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Prezada Senhora,Valor Total Anual do Último Lance: R$ 57.000,00

Cumprimentando-a cordialmente, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ITÁ - SC, vem através deste,
encaminhar os documentos para a Prestação de Contas da Utilidade
Pública Estadual, em anexo:

Florianópolis, 15 de julho de 2010
VALTER EUCLIDES DAMASCO

PREGOEIRO
*** X X X ***

- Relatório anual de atividades do exercício anterior;
LEI - Atestado de funcionamento atualizado, nos termos do inciso

III do art. 2º desta Lei;
- Certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas: eLEI Nº 15.215, de 17 de junho de 2010
Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida pela

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina do Projeto de
Conversão em Lei nº 170/2010 que foi convertido na Lei nº 15.215, de
17 de junho de 2010, que “Fixa o subsídio mensal dos membros da
carreira de Procurador do Estado, a que se refere o art. 37, incisos X e XI e §
11, o art. 39, § 4º, e art. 135, da Constituição Federal, e art. 104-A, da
Constituição do Estado, e adota outras providências”.

- Balancete contábil.
Atenciosamente,

Gilmar Bergamaschi
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 15/07/10

*** X X X ***“Art. 1................................................................................. OFÍCIO Nº 356/10
.......................................................................................... Ofício nº 01/2010BaIneário Barra do Sul, 09 de julho de 2010.
Art. 3º Fica concedida aos servidores lotados na

Procuradoria-Geral do Estado a gratificação de Retribuição pelo
Êxito Judicial e pelo Incremento Efetivo da Cobrança da Dívida Ativa
do Estado, e para a Secretaria de Estado da Administração e o
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina a gratificação
Retribuição pela Redução do Custeio Estadual, pelo Incremento
Efetivo da Arrecadação dos Fundos e pela Arrecadação
Previdenciária, nos mesmos termos, critérios e especificações
previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 443, de 13 de maio de
2009 e decretos regulatórios inerentes.

Exmo.Sr.
Deputado Gelson Merisio
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Excelentíssimo Senhor,

Atendendo ás exigências da lei Estadual 15.125/2010,
seguem documentos para fim de manter o reconhecimento de utilidade
pública da ASSOCIAÇÃO BARRASULENSE DA TERCEIRA IDADE, CNPJ:
03.372.822/0001-91, com endereço para carrespondência na Rua:
Francisco P. de Souza 18, Centro, BaIneário Barra do Sul - SC.

Pede Deferimento........................................................................................ " OLIVIA NEITSCHPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 14 de julho de 2010
PresidenteDeputado Jorginho Mello

Lido no Expediente1º Vice-Presidente
Sessão de 15/07/10

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

OFÍCIOS OFÍCIO Nº 357/10
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GELSON MERISIO - M.D
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.OFICIO Nº 353/10

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TRÊS
BARRAS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob n.º
02.122.913/0001-06, declarada de Utilidade Pública Municipal e
Estadual pelas Leis n.º 3.796 de 04 de dezembro de 1997, 10.739 de
07 de maio de 1998, igualmente declarada de Utilidade Pública
Municipal e Estadual, igualmente declarada de Utilidade Pública Federal
pela Portaria n.º 1.570 de 09 de julho de 2004, Entidade de Fins
Filantrópicos, mantenedora do Hospital Regional Lenoir Vargas Ferreira,
integrante patrimônio público do ESTADO DE SANTA CATARINA, com

Ofício nº 146/2010 Três Barras/SC, 09 de julho de 2010.
Exmo Sr.
JORGINHO MELLO
MD Presidente Assembléia Legislativa

Cumprimentando-o cordialmente vimos por meio deste,
encaminhar a documentação para de contas de APAE de Três
Barras referente ao Titulo de Utilidade Pública Estadual, conforme
dispõe a Lei 15.125 de 19 de janeiro de 2010.
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registro no Conselho Nacional de Assistência Social sob o n.º
44.006.001846/2002-52, com sede na Rua Florianópolis nº 1448E,
bairro Santa Maria, nesta cidade de Chapecó SC, neste ato repre-
sentado pelo seu Diretor Presidente da Diretoria Executiva, Senhor
SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, Brasileiro, Casado, Farmacêutico
Bioquímico, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.195.520-34, residente e
domiciliado na Rua 14 de agosto n.º 102 D, Bairro Maria Goretti, nesta
cidade de Chapecó - SC, vem a presença de V.Ex.a. em conformidade
com o previsto no artigo 5º da Lei Estadual n.º 15.125 de 19 de janeiro
de 2010 requerer a alteração da sua denominação social na Lei
Estadual nº 10.739 de 07 de maio de 1998 que reconheceu nossa
Entidade como de Utilidade Pública Estadual, para tanto, em
conformidade com o previsto no parágrafo único do mesmo artigo 5º da
Lei 15.125 de 19 de janeiro de 2.010, apresenta Cópia da Ata, do
Estatuto Social Consolidado, com o registro da alteração, bem como,
da Lei Municipal e da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ atualizado, que alterou a denominação social de Consórcio Regional de
Saúde do Hospital Lenoir Vargas Ferreira para ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
LENOIR VARGAS FERREIRA (documentação em anexo).

DESIGNAR o servidor JUSSIE SEDREZ CHAVES,
matrícula nº 6313, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Chefia da Seção de
Programação, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, IVAN
ALTHOFF DE MEDEIROS, que se encontra em licença para tratamento
de saúde por 30 dias, a contar de 01 de julho de 2010 (Diretoria de
Comunicação Social)
Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1053, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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,Nestes Termos,

NOMEAR CICERO MARTINS TEIXEIRA GIL, matrícula nº
5603, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jailson Lima da Silva).

Pede Deferimento.
Chapecó (SC), 08 de Julho de 2.010.
SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

Presidente da Diretoria Executiva
Nazarildo Tancredo KnabbenAssociação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira

Lido no Expediente Diretor Geral
Sessão de 15/07/10 *** X X X ***

*** X X X *** PORTARIA Nº 1054, de 15 de julho de 2010OFÍCIO Nº 358/10
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

CRUZ AZUL NO BRASIL
Blumenau, 12 de junho de 2010
Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS e RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE
RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA RESOLVE:
Excelentíssimo Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina LOTAR na CGP-Coordenadoria de Eventos MAURO

TADEU DAVID BEAL, Analista Técnico em Gestão Pública, nível-GESTOR-
9-A, matrícula nº 239.372-7-01, servidor do Poder Executivo - PGE,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa pelo Ato nº 1354, de
1º de julho de 2010, sob a égide do Termo de Convênio nº
08088/2003-8.

Rua Jorge Luz Fontes, 310
88.020 - 900 - Florianópolis - SC
Senhor Presidente,
Atendendo disposto na Lei nº 15.125, em seu Art. 3º, encaminhamos em
anexo, a documentação referente à prestação de contas desta Entidade,
para apreciação e posterior renovação da Certidão de Reconhecimento de
Utilidade Pública junto ao Estado de Santa Catarina.

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor GeralA Concessão da referida Certidão a esta Entidade é fundamental à sua

qualificação, credibilidade e do reconhecimento dos seus serviços no
meio em que atua.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1055, de 15 de julho de 2010

Salietamos que a Renovação do Atestado de Funcionamento, em
caráter provisório, até 31 de dezembro de 2010, deve-se a necessidade
de adequação às disposições previstas na Lei nº 12.107 de 27 de
novembro de 2009 que trata da certificação das entidades
beneficentes de assistência social e de outros procedimentos.

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

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

Na expectativa de havermos suprido ao disposto legal através dos
documentos apresentados, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos ou providências que ainda se façam necessárias.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 030/2010.

Atenciosamente
EGON SCHLÜTER

Matr Nome do Servidor FunçãoCoordenador Administrativo e de Projetos
Lido no Expediente

1877 Antonio Henrique Costa Bulcão Viana PregoeiroSessão de 15/07/10
*** X X X *** 1332 Hélio Estefano Becker Filho Pregoeiro substituto

OFÍCIO Nº 359/10
2543 Juçara Helena RebelatoRio do Sul, 09 de julho de 2010.
2169 Sinara Lucia Valar Dal Grande Equipe de apoioA

PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

0775 Adriana Lauth Gualberto

0947 Valter Euclides DamascoPrezados Senhores:
Estamos encaminhando os documentos necessários à Prestação

de Contas da Utilidade Pública Estadual em nome de Fundação Osny José
Gonçalves - Televisão Bela Aliança referente o exercício de 2009.

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
Atenciosamente, PORTARIA Nº 1056, de 15 de julho de 2010

RUBENS GONÇALVES
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES - TV BELA ALIANÇA
Lido no Expediente
Sessão de 15/07/10

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

*** X X X ***

PORTARIAS PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde do
servidor abaixo relacionado:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nºPORTARIA Nº 1052, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, 1987 Carlos Roberto de Souza 90 04/07/10 1509/10

Nazarildo Tancredo KnabbenRESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38, da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor Geral

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1057, de 15 de julho de 2010 PORTARIA Nº 1062, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

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

EXONERAR o servidor OSORIO BERNARDO SCHMITZ,
matrícula nº 5244, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
50, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de
julho de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao
servidor abaixo relacionado:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº
Nazarildo Tancredo Knabben

1117 Tania Maria Nowakowski 30 12/07/10 1508/10 Diretor Geral
*** X X X ***Nazarildo Tancredo Knabben

PORTARIA Nº 1063, de 15 de julho de 2010Diretor Geral
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1058, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, NOMEAR LIDVINA SCHMITZ, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-50,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de
sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann).

EXONERAR o servidor USSIEL CUNDINHO FERNADES
DIAS, matrícula nº 5500, do cargo de Assessor de Liderança, código
PL/GAL-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 15 de julho de 2010 (Liderança do PMDB). Nazarildo Tancredo Knabben

Diretor GeralNazarildo Tancredo Knabben
*** X X X ***

Diretor Geral PORTARIA Nº 1064, de 15 de julho de 2010
*** X X X *** O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

PORTARIA Nº 1059, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

EXONERAR o servidor RENATO CHAGAS NETO,
matrícula nº 6127, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
35, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de
julho de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

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, Nazarildo Tancredo Knabben

NOMEAR ADO STEINER, matrícula nº 1278, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Liderança,
código PL/GAL-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Liderança do PMDB).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1065, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1060, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

NOMEAR JOSE RENATO CHAGAS, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
35, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data
de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann).

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

Nazarildo Tancredo KnabbenEXONERAR o servidor CARLOS EDUARDO BORBA,
matrícula nº 5222, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
35, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de
julho de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1066, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,PORTARIA Nº 1061, de 15 de julho de 2010

EXONERAR a servidora BENTINHA AMORIM, matrícula
nº 6029, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-35, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de julho
de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1067, de 15 de julho de 2010

NOMEAR BRUNA VICTÓRIA BORBA, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-35, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
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NOMEAR MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-35, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann).

NOMEAR ORIVAL ZANELLA, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-30, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de sua posse
(Gab Dep Jean Kuhlmann).
Nazarildo Tancredo KnabbenNazarildo Tancredo Knabben
Diretor GeralDiretor Geral

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 1074, de 15 de julho de 2010PORTARIA Nº 1068, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

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

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

EXONERAR a servidora MARIA JOSÉ BERNARDES DE
ANDRADE, matrícula nº 6125, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-29, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15
de julho de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

EXONERAR o servidor IVAN CARLOS HILLESHEIM,
matrícula nº 5239, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de julho de
2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

Nazarildo Tancredo KnabbenNazarildo Tancredo Knabben
Diretor GeralDiretor Geral

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 1075, de 15 de julho de 2010PORTARIA Nº 1069, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

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

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

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-29, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann).

NOMEAR PAULO SERGIO HILLESHEIM, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann). Nazarildo Tancredo Knabben
Nazarildo Tancredo Knabben Diretor Geral
Diretor Geral

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

PROJETO DE LEIPORTARIA Nº 1070, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, PROJETO DE LEI Nº 241/10

Dispõe sobre a estadualização da rodovia
municipal, que liga os municípios de Ipumirim
e Xavantina, e dá outras providências

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

EXONERAR a servidora LUANA CLEMENS
NASCIMENTO, matrícula nº 6030, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-30, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 15 de julho de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

Art. 1º Fica o Governo do Estado autorizado a estadualizar a
estrada que liga os municípios de Ipumirim e Xavantina.

Art. 2º A estrada de que trata o artigo anterior terá uma
extensão de 30 (trinta) quilômetros. Nazarildo Tancredo Knabben

Diretor Geral Art. 3º Fica ainda autorizado o Governo do Estado a realizar todas
as obras necessárias para a sua restauração, pavimentação e conclusão.*** X X X ***

PORTARIA Nº 1071, de 15 de julho de 2010 Art. 4º A estrada de que trata o art. 1º terá a classificação de
“Rodovia SC”.O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Dirceu DreschRESOLVE: 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,

Lido no Expediente
Sessão de 15/07/10

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,NOMEAR TERESINHA CLEMENS DO NASCIMENTO,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-30, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann).

Senhoras e Senhores Deputados,
A referida estrada tem início/fim na localidade hoje conhecida

como Linha das Palmeiras e passa pelas Vilas São Rafael e Bom
Sucesso com uma extensão aproximada de 30 (trinta) quilômetros,
diminuindo desta forma a distância entre os Municípios de Irani, Lindóia
do Sul, Vargeão, Xanxerê, Xaxim, Faxinal dos Guedes e Chapecó.

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
Os Municípios por si só não dispõem de recursos próprios

para a manutenção e conservação da estrada o que ressalta a
reivindicação da população para a sua estadualização o que contribuirá
para o progresso dos municípios, além de facilitar o traslado da
população agrícola dentre outras atividades realizadas.

PORTARIA Nº 1072, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA 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, Vale ressaltar que a Rodovia dá acesso a centenas de

propriedades rurais, todo movimento agropecuário, escoamento da
produção de leite, suinocultura, avicultura e agricultura, e ainda cabe
mencionar a beleza exuberante daquela importante área turística de
nosso Estado catarinense, o que por si só justifica qualquer
investimento em virtude do seu alto índice de produção.

EXONERAR o servidor EVANDRO ZANELLA, matrícula
nº 6354, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-30, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de julho
de 2010 (Gab Dep Jean Kuhlmann).
Nazarildo Tancredo Knabben

Portanto, entendemos que a estadualização da estrada
proporcionará um fluxo mais ativo de cargas e passageiros naquela
localidade, barateando o frete e aumentando a competitividade dos
produtos ali produzidos, gerando mais riquezas para o nosso Estado,
bem como, implicará em ganho de qualidade de vida para a população
das comunidades que por ali trafegam.

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1073, de 15 de julho de 2010
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Tendo em vista o alcance benéfico deste Projeto de Lei e do relevante
caráter social, submeto à elevada consideração e apreciação de Vossas
Excelências, esperando ao final o acolhimento e a aprovação da matéria.

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