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P L E N Á R I O

ATA DA 051ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2011
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Angela Albino - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Ciro Roza - Dado Cherem -
Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dóia
Guglielmi - Edison Andrino - Ismael dos Santos -
Jean Kuhlmann - Jorge Teixeira - José Milton
Scheffer - José Nei Ascari - Manoel Mota -
Marcos Vieira - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Reno Caramori -Sargento Amauri
Soares - Silvio Dreveck - Volnei Morastoni.

pública com relação ao combate e à prevenção
das drogas.

função da Fetraf/Brasil; registra várias políticas
públicas do governo federal.

Partidos Políticos DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA -
Aborda o problema dos atingidos por barragens;
solidariza-se com o movimento da Educação.

DEPUTADO NEODI SARETTA - Reporta-se à
visita da presidente Dilma Rousseff a
Blumenau. O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
presente sessão.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS (aparte) -
Justifica a ausência da bancada do PT.
DEPUTADO SILVIO DREVECK - Aborda o
problema da greve da Educação; registra
instalação da Polpatek em São Bento do Sul.

Solicito ao sr. secretário que proceda
à leitura das atas das sessões anteriores.

SUMÁRIO DEPUTADO MANOEL MOTA - Defende o
governo estadual em relação ao pagamento do
piso do Magistério.

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

expediente aos srs. deputados.DEPUTADO SARGENTO AMAURI SOARES -
Comunica realização de audiência pública para
discutir a situação do Hospital Florianópolis;
reporta-se ao movimento dos bombeiros
militares do Rio de Janeiro.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN (aparte) -
Solidariza-se com o deputado Manoel Mota.

Passaremos às Breves
Comunicações.

DEPUTADO EDISON ANDRINO - Tece
comentários sobre a intenção de criar um
município a ser desmembrado de Palhoça.

Inscrito o sr. deputado Sargento
Amauri Soares, a quem concedo a palavra, por
até dez minutos.DEPUTADA ANGELA ALBINO - Manifesta-se

sobre a audiência pública para apurar a
questão do Hospital Florianópolis; informa a
instalação de CPI pela navegação segura e
combate à pedofilia; aborda a questão dos
professores de SC.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Registra
inauguração em Blumenau de unidade de
emergência no Hospital Santa Isabel;
cumprimenta as partes envolvidas no processo
de construção de apartamentos em Blumenau;
registra sua satisfação pela visita da presidente
Dilma Rousseff a Blumenau.

O SR. DEPUTADO SARGENTO
AMAURI SOARES - Sr. presidente, srs. depu-
tados, público que nos acompanha pela
TVAL e pela Rádio Alesc Digital, quero
registrar que realizamos, na noite de ontem,
neste plenário, uma audiência pública da
comissão de Saúde para discutir a situação
do Hospital Florianópolis que está fechado
praticamente há um ano e sem resposta das
autoridades do governo com relação à
perspectiva de abertura.

DEPUTADO NEODI SARETTA - Expressa sua
opinião a respeito da crise da suinocultura
catarinense; pronuncia-se a respeito da
situação do Magistério catarinense.

Explicação Pessoal
DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Critica postura
governamental e externa esperança que a greve
do Magistério chegue a bom termo; destaca a

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS - Aborda a
questão da Educação; relata a audiência

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Vamos, em seguida, juntamente com
o deputado Volnei Morastoni, presidente da
comissão, com a deputada Angela Albino e
talvez outros parlamentares, com vereadores da
capital e também a comunidade fazer uma
visita ao Hospital Florianópolis para ver a
situação das obras, dos serviços, porque, além
de ter vencido todos os prazos para a
conclusão há alguns dias, houve um acidente,
ou seja, foram arrebentadas as torneiras dos
registros e o vazamento de água acabou
estragando parte importante da obra que já
estava pronta.

Portanto, o nosso agradecimento aos
bombeiros do Rio de Janeiro, o nosso apoio
incondicional, a nossa solidariedade, a nossa
fraternidade a todos eles, às suas famílias, às
pessoas que inalaram gás, que foram
agredidas dentro do quartel, que era o seu
quartel. Se alguém invadiu alguma coisa foi o
Bope, porque o quartel é dos bombeiros! É o
seu local de trabalho e até a sua segunda
casa.

A nossa CPI vai chamar o Ministério
Público, outros órgãos do estado que trabalham
com a questão, o Juizado da Infância e
Juventude. Queremos discutir com entidades
governamentais e não governamentais. É
escabroso o que se ouve. Inclusive, tivemos
acesso a relatos de pessoas que atuam na
área, que nos assombram imensamente. Um
deles não era do meu conhecimento, então
quero compartilhar com todos, embora alguns
devam saber dessa informação: o Disque 100
é centralizado em Brasília. E há casos de
pedófilos que ligam para o Disque 100 dizendo
o que estão fazendo, mas que jamais serão
pegos porque, até chegarem onde estão, já não
estarão mais ali.

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

Caramori) - Obrigado, deputado Sargento
Amauri Soares.

Sr. presidente, inscrevi-me para falar,
na manhã de hoje, sobre o movimento dos
bombeiros militares do estado do Rio de
Janeiro. Até fiz um pronunciamento, ontem,
mas às vezes, em meio a tantos problemas,
não conseguimos trazer para esta tribuna o
calor do sentimento, a realidade tal e qual as
pessoas sentem, de forma que gostaria de
continuar esse assunto hoje. Creio que o meu
pronunciamento pode contribuir para que a
população de Santa Catarina que nos
acompanha, através da TVAL ou da Rádio Alesc
Digital, possa ter uma ideia do que é aquele
movimento no estado do Rio de Janeiro.

Com a palavra a próxima oradora
inscrita, deputada Angela Albino, por até dez
minutos.

Queremos com a CPI abrir a pauta
sobre a implementação de um disque-
denúncia regional que seja uma porta de
proteção para as nossas crianças em Santa
Catarina, para que a atuação do estado
nesses assuntos possa ser rápida e
eficiente.

A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO -
Sr. presidente, bom-dia a todos. Gostaria em
primeiro lugar de dizer que ontem fizemos uma
audiência pública para apurar a questão do
Hospital Florianópolis, na comissão de Saúde,
porque havia, anteriormente, uma previsão para
a reabertura desse hospital no ano de 2010 e
agora a previsão é para janeiro de 2012. E a
nossa grande preocupação é que essa previsão
não se concretize, porque vemos o
esvaziamento geral daquele hospital. Inclusive,
ontem recebemos uma denúncia importante de
que a parte já concluída foi depredada, e é um
patrimônio público que está em jogo. Por isso,
dirijo-me, juntamente com outros membros da
comissão de Saúde, àquele hospital.

Queremos também apresentar uma
proposta com o governo do estado para que, a
par de punir exemplarmente os pedófilos, como
deve ser feito, seja instituído um programa de
ressocialização desses pedófilos. Não exclui a
necessidade absoluta de punir esse agressor,
mas precisamos tratar também esse agressor,
porque o perfil que se acumula na experiência
de quem trabalha com o tema ao longo dos
anos é de que repetidamente essa agressão é
punida de alguma forma pelo sistema penal
brasileiro, só que tão logo possa fazer de novo
ele reincide na mesma prática. Por isso
precisamos também tratá-lo.

Vamos, em primeiro lugar, assistir a
um vídeo feito no Rio de Janeiro, com apenas
três minutos, e depois mais dois depoimentos,
para que os deputados, as deputadas e a
sociedade catarinense possam perceber isso.

Solicito à assessoria técnica a
gentileza de colocar no ar primeiro o vídeo,
captado da internet, de forma que a qualidade
não é a melhor, mas é possível acompanhar
um pouco esse movimento no Rio de Janeiro.

Quero aproveitar para cumprimentar a
comissão de Saúde que ontem fez duas
reuniões emergenciais atendendo, em primeiro
lugar, ao problema do Hospital Santa Catarina,
de Criciúma, que é grave. O prefeito mencionou,
explicitamente, que há o risco, inclusive, de ser
fechada aquela unidade de saúde que cumpre
um papel estratégico na região sul de Santa
Catarina e é um corredor importante entre
Florianópolis e o Rio Grande do Sul. Precisamos
nos debruçar sobre esse tema.

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

Assim, com essas duas pautas,
abriremos a nossa CPI de Combate à Pedofilia.
É importante que seja casado com a campanha
que a Assembleia Legislativa faz de combate à
pedofilia, no sentido de municiar as nossas
crianças de instrumentos seguros para que
possam estar protegidas. As crianças precisam
saber que em algum lugar deste estado elas
podem encontrar apoio.

Creio que isso é suficiente para
mostrar a realidade. Temos o depoimento de
vários artistas, mas parece-me que não é
necessário reproduzi-los neste momento.

A cidade e o estado do Rio de Janeiro
estão em comoção. É grande o apoio popular
aos bombeiros. Há 439 bombeiros presos,
entre eles cinco oficiais. Naquele estado os
profissionais do Corpo de Bombeiros ganham
muito mal, pior do que em Santa Catarina. Os
praças ganham mal e os oficiais ganham
pessimamente. Um capitão ganha, no Rio de
Janeiro, de R$ 3.600,00 a R$ 3.800,00; e aqui
em Santa Catarina um capitão ganha três vezes
mais!

Quero, também, parabenizar os
integrantes da comissão de Saúde, o deputado
Volnei Morastoni, o deputado Dado Cherem, ex-
secretário da Saúde, que ontem, com as suas
experiências administrativas, além do conheci-
mento na área da Saúde, muito auxiliaram para
que possamos construir soluções tanto no
Hospital Santa Catarina quanto no Hospital
Florianópolis.

Como não poderia deixar de ser,
quero mencionar nos últimos minutos a
questão ainda dos professores do estado de
Santa Catarina. Preocupa-me sobremaneira o
momento que vive hoje a discussão da questão
dos professores. Os professores chegaram
ontem num momento que nos parece bastante
significativo do movimento que fazem. A
sociedade catarinense tem compreendido que o
movimento é justo, legal e encontra amparo
não apenas numa lei federal, mas na
ratificação da constitucionalidade de uma lei
federal como recentemente fez o Supremo
Tribunal Federal.

Como dizia, a população tem
manifestado apoio aos bombeiros por meio de
faixas, buzinaços e concentrações permanentes
na frente da Assembleia Legislativa. Inclusive,
no próximo domingo, pela manhã, haverá uma
grande concentração, que deverá poderá ser
imensa, em Copacabana, em apoio aos
bombeiros.

Mas detenho-me em informar, com
grande alegria, que ontem conseguimos todas
as assinaturas necessárias para abertura da
CPI pela navegação segura e no combate à
pedofilia. Não só conseguimos todas as
assinaturas como passamos do número
necessário de 14 para 16 assinaturas, pois
nenhum parlamentar desta Casa recusou-se a
integrar essa CPI que pretende discutir
amplamente e desvendar esse véu que cobre
essa mazela da sociedade catarinense, que é a
pedofilia.

Temos visto alguns interlocutores do
governo dizer que é preciso mais tempo, que
foram radicais e não estão dando tempo para
discutir. Srs. deputados, esse assunto está em
pauta desde 2008. É importante lembrar que o
governo deste estado foi absolutamente
irresponsável quando propôs a ação direta de
inconstitucionalidade, pois qualquer jurista
recém-saído de qualquer universidade, de
qualquer rincão deste país, sabia que não tinha
a menor chance de vingar. Mas mesmo assim
não construiu um plano “b”; mesmo assim
permitiu o acúmulo de uma dívida, e não
estamos falando de alguém que ganha R$ 30
mil e agora, coitadinho, vai ganhar R$ 20 mil.
Um dos relatos que chegou ao nosso gabinete
é de uma professora que ganha R$ 600,00.
Faltam dois anos para se aposentar e ganha
somente R$ 600,00 líquido, que é o que
importa, porque é com isso que ela paga as
suas contas.

Podemos dizer que a luta dos
bombeiros do Rio de Janeiro é a luta dos
praças do Brasil. Estamos orgulhosos pelos
439 que estão presos, porque esse
sacrifício está servindo para mostrar a
realidade dos praças do Corpo de Bombeiros
e da Polícia Militar de Santa Catarina e do
Brasil, que vivem com salários baixos, sob o
julgo da opressão, sem direito à
manifestação de pensamento.

Muito me perguntaram ontem se é
decorrência desses episódios... E falo com
muita tranquilidade que eles podem até vir
no bojo da discussão, mas não nasceu daí a
nossa preocupação, nasceu muito antes
disso. E hoje a Assembleia Legislativa já
tem uma campanha pronta para ir às ruas no
sentido da conscientização do combate à
pedofilia. Também, de autoria do deputado
Darci de Matos, coautor da CPI, há um
projeto sobre navegação segura. Hoje a
internet, notadamente a lan house, é a
grande porta de entrada para a pedofilia, a
principal via de acesso do pedófilo às
nossas crianças.

Criticam a forma como os militares
fazem os seus movimentos, mas é preciso que
a sociedade entenda, que o Poder Judiciário
entenda, que os governos entendam e que o
Poder Legislativo entenda que é a única forma
possível de os militares se manifestarem. E
quando a coisa explode, explode dessa forma,
e foi justamente o que aconteceu conosco, em
Santa Catarina, em 2008.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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É esse o professor a quem
respeitamos e cantamos em prosa e verso.
Falamos tanto em todas as campanhas que a
educação é importante, que a educação é
transformadora. Em todas as campanhas
comprometemo-nos com a Saúde, a Educação
e a Segurança Pública. Esse é o momento em
que as palavras viram palavras ou viram ação
política.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Sr. presidente, srs. deputados e sras. depu-
tadas, gostaria, nesta manhã, de falar sobre
dois temas que julgo importantes,
especialmente em função do momento em que
vivemos.

Sr. presidente, srs. deputados, outro
assunto que quero levantar, antes que encerre
o tempo que me foi destinado, é a situação da
Educação catarinense, do magistério catari-
nense.

Desde a primeira vez que usamos a
tribuna da Assembleia Legislativa levantamos a
necessidade de discutir o financiamento da
Educação catarinense. Muito antes de os
jornais dizerem que houve desvio de finalidade
na aplicação do Fundeb, já tínhamos
demonstrado isso da tribuna da Assembleia
Legislativa. Muito antes de chegarmos a um
consenso de que são necessários mais
recursos e que determinadas despesas não
podem ser computadas no cálculo dos 25% da
Educação, já tínhamos apresentado emenda
constitucional com o apoio de diversos depu-
tados desta Casa, para corrigir essa distorção
que o governo do estado vem fazendo há
diversos anos, ou seja, a prática de computar,
por exemplo, a despesa do aposentado dentro
dos 25%.

O primeiro diz respeito a uma das
piores crises que a suinocultura catarinense
atravessa neste momento, fruto da alta dos
insumos, como o milho, o farelo de soja, o
premix, do baixo preço pago ao suinocultor e
pelo endividamento do setor que já se arrasta
por alguns anos.

O Tribunal de Contas do Estado tem
alertado há muito tempo que Santa Catarina
não cumpre os percentuais constitucionais da
Saúde e da Educação.

Temos reiterado aqui que, pela forma
como se constituem, por exemplo, os fundos
sociais acabam subsidiando, como constatou a
auditoria especial do Tribunal de Contas do
Estado realizada no Fundo Cultural em 2009.
Foi feito até campeonato de autorama. O
dinheiro que não vai para a Educação e para a
Saúde, no estado de Santa Catarina, vai para
campeonato de autorama e assemelhados.
Qual é o interesse público nisso?

Vivemos uma situação extremamente
desesperadora para esse setor.
Contraditoriamente vivemos uma crise na
suinocultura no momento em que já está
absolutamente pacificada a ideia de que a
carne suína é uma das carnes mais saudáveis,
fruto também de melhoramento genético, uma
vez que empresas, como a Embrapa que é
pública, tiveram e têm um papel importante e
fundamental nesse sentido.

Muitos têm dito, com grande razão,
que os professores precisam voltar às salas,
porque fazem falta. É claro que fazem falta!
Mas eles não podem somente fazer falta na
hora em que não estão nas salas de aulas. Os
professores não podem ser importantes apenas
quando não estão lá. Eles estão reivindicando o
que lhes é de direito, o que o estado
democrático de direito do Brasil lhes assegura.
Eles têm que ser importantes quando estão
dentro das salas de aulas. Eles têm que ser
importantes na definição dos orçamentos. Eles
têm que ser importantes na definição das
políticas que vão nortear o estado de Santa
Catarina.

No entanto, o produtor não consegue
usufruir em forma de lucro esse ganho de
qualidade no seu produto final, que é a carne.
Muito embora saibamos que a suinocultura tem
historicamente passado por ciclos altos e
baixos, tendo momentos de maior e de menor
lucratividade, não tenho dúvida nenhuma de
que este é um momento dramático para o
setor.

Então, há uma negociação em curso,
e esperamos que o mais breve possível chegue-
se a um acordo. Agora, findo esse acordo,
continuará a discussão, e vamos continuar
usando a tribuna da Assembleia Legislativa
para discutir o financiamento da Educação,
para discutir a melhoria salarial do magistério,
a melhoria do plano de cargos e salários, sem
achatamentos, e a formação continuada dos
professores, além da democracia nas escolas.É claro que talvez não haja uma única

ação que possa resolver essa situação, mas
algumas medidas importantes devem e
precisam ser tomadas com urgência. Sob o
ponto de vista do consumo poderíamos
estimular e apelar para que as grandes redes
supermercadistas possam fazer promoções da
carne suína, e já houve em alguns momentos
isso, estimulando o consumidor através de
preço, é claro, para baixar esses estoques.

Não dá para admitir mais que um
diretor seja nomeado por indicação política.
Vivenciei essa experiência, deputado Ismael
dos Santos, como prefeito de Concórdia, e
desde o início de nossa gestão fizemos
eleições diretas para diretores. Assim, posso
dizer que foi uma das grandes medidas que
tomamos. Cheguei a conviver com uma diretora
que era membro da executiva municipal do
principal partido de oposição ao meu governo. E
nossa convivência foi democrática.

O governo legitimamente eleito - como o
governo de Raimundo Colombo, e é bom que não
nos esqueçamos que foi eleito em primeiro turno
pelo povo catarinense - tem todo direito e
autonomia política para desenvolver a sua
compreensão de estado da forma que lhe melhor
aprouver. Mas não pode jamais se afastar do
cumprimento da legalidade.

Os governos municipais podem
promover a discussão da inclusão da carne
suína no cardápio das escolas e da
alimentação escolar. O governo do estado e o
governo federal também precisam estudar
medidas que auxiliem esse setor. E para se ter
uma ideia, hoje, a Embrapa, uma das empresas
mais respeitadas do mundo nessa área de
pesquisas, inclusive com a unidade Embrapa
Suínos e Aves, tem levantamento, deputados
Ismael dos Santos, Jorge Teixeira, Silvio
Dreveck e Dirce Heiderscheidt, de que o custo
de produção é de R$ 2,65 por quilo. Hoje o
produtor está recebendo na faixa de R$ 30,00,
melhor dizer na faixa de R$ 2,00. Os R$ 30,00
são o que o produtor está pagando, de R$
30,00 a R$ 32,00, pelo milho.

Portanto, não há por que ter medo do
contraditório, do democrático, dentro de uma
escola. Não há por que ter medo que
eventualmente uma professora de outro partido
seja coordenadora ou diretora de escola, até
porque na escola ela terá também que estar
integrada à idéia do professorado como um
todo, à linha pedagógica estabelecida e
coordenada pela secretaria municipal da
Educação.

Os professores não estão
radicalizando, não criaram o impasse, apenas
buscam o que o Supremo Tribunal Federal
deste país disse que lhes era devido, e assim
já havia dito uma Lei Federal de pleno conheci-
mento do estado de Santa Catarina. Portanto,
preciso dizer que agiu irresponsavelmente na
hora em que, entrando com a Adin, não
construiu um plano “b”. É claro que agora a nossa prioridade

e expectativa é esperar que haja definitiva-
mente uma proposta do governo que seja
aceitável pelo magistério catarinense, a fim de
vermos essa questão solucionada.

Quem de nós poderia ter feito isso?
Quem de nós pode se eximir de cumprir uma
dívida legal, reconhecida por um Tribunal,
dizendo: “Eu não tenho dinheiro para isso,
porque quero construir uma nova ponte, um
hospital em algum lugar, pois vai ser mais
bacana para a próxima eleição”. Nenhum de
nós pode fazer isso! E o governo precisa dizer:
“Eu tenho um profundo apego pela legislação
deste país e um profundo respeito pelo nosso
sistema jurídico”.

Então, temos uma situação
extremamente preocupante e dramática
desse setor importante e vital para Santa
Catarina; vital para Santa Catarina pela
economia, pela geração de recursos, mas
também pela geração de empregos. Muitas
famílias, especialmente na região oeste de
Santa Catarina, dependem sobremaneira da
suinocultura, uma atividade que produz
alimentos. E sempre defendemos a possibi-
lidade da produção de alimentos para o povo
brasileiro, para o povo catarinense e
também para o mundo, já que exportamos
os produtos catarinenses para diversos
países do mundo.

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

Caramori) - Muito obrigado, deputado.
Esta Presidência, consternada,

registra o falecimento do fundador do Corpo de
Bombeiros Voluntários do município de
Caçador, sr. Milton Cachoeira, aos 73 anos. Era
um grande lutador pelos Bombeiros Voluntários
de Caçador e de toda a região, era padrinho de
várias corporações criadas após a instalação
da unidade de Caçador. E fazia tudo isso com
dedicação, conhecimento e responsabilidade,
durante mais de 30 anos.

Parabéns, professores! Não
esmoreçam!

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

Caramori) -Quero anunciar a presença dos
alunos da Escola Estadual Básica João
Winckler e da professora Delma, que vêm de
Xanxerê, no oeste catarinense. Com a palavra o deputado Ismael dos

Santos, por até dez minutos, ainda em Breves
Comunicações.

Também quero registrar a presença
dos professores comandados pela professora
Edite, de Guarujá do Sul, onde tenho grandes
amigos e parentes.

Então, sr. presidente e srs. depu-
tados, eu gostaria de deixar registrada essa
manifestação. Até apelamos para todos que
são envolvidos com a cadeia produtiva no
sentido de que pensem em medidas que
amenizem essa grave crise que vive a
suinocultura catarinense.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Sr. presidente, srs. deputados, sra.
deputada, professoras do Magistério de
Xanxerê que se fazem presentes nesta Casa,
telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio

Sejam bem-vindos!
Com a palavra o sr. deputado Neodi

Saretta, por até dez minutos.
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Alesc Digital, quero fazer um cumprimento
especial ao reverendo Ivonei Galvani, de Braço
do Norte, que nos está visitando esta manhã,
ao empresário Ronaldo Alano, de Sangão, e ao
Dalton, de Araranguá. Sejam bem-vindos a esta
Casa de todos nós, catarinenses.

Por falar em drogas, tenho sido muito
cobrado, deputado Neodi Saretta, pelas redes
sociais, Orkut, Twitter, Facebook, e-mails, sobre
a questão das drogas, em especial, a tal da
descriminalização da maconha. Entrei,
inclusive, com uma medida cautelar que
debatemos nesta Casa, com respeito à Marcha
da Maconha que ocorreu em Florianópolis há
cerca de dez dias, e a juíza, naquele momento,
entendeu que qualquer impedimento a essa
marcha seria uma nostalgia da ditadura. Não a
entendi, com todo o respeito, e ela indeferiu o
meu pedido. Mas o debate continua.

dúvida, é a porta de entrada para drogas
pesadas.

Por fim, a revista Veja conclui
dizendo: “O ponto central nessa discussão à
maconha é uma droga que vicia e faz mal à
saúde, e não há droga boa, cada entorpecente
causa prazer e dependência em certo grupo de
usuário.”

Sr. presidente, quero me reportar,
aqui, rapidamente, à proposta que eu e o
deputado Neodi Sareta levantávamos sobre a
educação. Quero dizer aos professores e às
professoras que temos acompanhado muito de
perto toda essa questão, até porque faço parte
da comissão de Educação desta Casa, e
entendemos mais do que legítima a
reivindicação dos professores. Estamos
torcendo, deputado Jorge Teixeira, para que
haja bom senso, acho que essa é a palavra de
ordem neste momento, do governo de
aprofundar o diálogo.

Em suma, quem fuma maconha está
ajudando a movimentar a roda do crime. Não
sou eu que estou dizendo, são especialistas no
assunto consultados pela revista Veja.

Eu concluo, sr. presidente, dizendo o
seguinte: não sou leitor de Paulo Coelho, acho
a sua literatura é um pouco distante dos
padrões que tenho estabelecido para o meu
gosto, mas o que ele diz sobre toda essa
proposta do documentário rompendo tabu é
interessante e leva-nos a refletir.

A revista Veja desta semana traz uma
matéria muito interessante: A Utopia de
Desfazer o Nó, em que traça algumas análises
sobre o documentário Quebrando o Tabu, que
foi lançado pelo ex-presidente da República
Fernando Henrique Cardoso.

Acredito, deputado Silvio Dreveck,
que houve alguns avanços, mas é preciso não
somente, como já foi dito nesta manhã, que
seja honrado o piso nacional, como que haja
também essa despressurização da carreira do
magistério, no sentido de que venhamos a
valorizar aqueles que investiram na sua
carreira, na pós-graduação, no mestrado e até
em doutorado.

Eu já escolhi o meu lado. Nesse
debate, eu já escolhi o meu lado. Sou contrário!
Estou aberto ao debate, estou aberto à
discussão, mas não posso, em momento
algum, aprovar a descriminalização da
maconha, e tenho minhas razões.

(Passa a ler.)
“O grande perigo da droga é que ela

mata a coisa mais importante que você vai
precisar na vida, que é o poder de decidir. A
única coisa que você tem na vida é o seu poder
de decisão. Realmente a droga pode ser
fantástica, você até pode gostar, mas cuidado,
porque você não vai decidir mais nada”.

Já declinei nesta Casa a esse
respeito, mas quero trazer ao público algumas
considerações feitas pela revista Veja, que
analisou detalhadamente o documentário. Não
tive tempo de acessar esse documentário, que
está chegando agora ao mercado, mas a
revista Veja fez uma análise com vários
especialistas na área e teceu algumas
considerações. E farei rapidamente a leitura de
alguns pontos da revista.

Eu acho que foi muito feliz Paulo
Coelho nessa sua colocação.Por tudo isso, esperamos, nesta

quinta-feira, quando o Sinte, mais uma vez,
estará reunido com o secretário de estado da
Educação ainda hoje, receber notícias
alvissareiras, positivas, para que os nossos
professores, satisfeitos, retornem à sala de
aula, para que os nossos alunos retomem à
normalidade e Santa Catarina possa avançar
nessa questão da educação.

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

Caramori) - Passaremos ao horário reservado
aos Partidos Políticos. Hoje, quinta-feira, os
primeiros minutos são destinados ao PT.

“A descriminalização deixaria a
descoberto uma questão essencial. Veja-se o
caso da Holanda...” Eu estive na Holanda há
20 anos e vi de perto os parques em que
adolescentes e jovens usavam livremente, na
época, a maconha. Depois, foram construídos
os coffes, enfim, locais para a venda de varejo
da maconha, shoppings, inclusive, onde estava
sendo aceita a regulamentação e a venda no
atacado, por assim dizer.

Com a palavra o sr. deputado Neodi
Saretta, por até 11 minutos.

Preciso, sr. presidente e srs. depu-
tados, fazer um agradecimento especial, nesta
manhã, à comunidade do oeste catarinense.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Sr. presidente, sra. deputada e srs. deputados,
já ocupamos a tribuna anteriormente, mas em
função de diversas atividades da nossa
bancada, como a estamos representando neste
momento, vamos utilizar o horário do partido.

Na última sexta-feira, foi realizada
uma audiência pública. E eu, que tenho
participado durante muitos anos de audiências,
12 anos, como vereador em Blumenau e agora
como deputado estadual, como suplente,
nunca tinha visto uma plateia tão seleta para o
tema que foi abordado. Cinquenta e dois
municípios, deputado Neodi Saretta, do oeste
catarinense estavam presentes nessa
audiência, prefeitos, vereadores, professores,
profissionais da área da segurança pública,
policiais civis, militares, Judiciário, Promotoria.
Enfim, foi uma audiência pública muito
produtiva, com depoimentos que nos
emocionaram muito e com propostas bastante
positivas no que dizem respeito ao combate à
prevenção das drogas.

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

Mais adiante, está na revista Veja:
“Como a droga segue abastecendo o comércio”
- estou falando agora da Holanda, já que é
traçado esse paralelo muito forte pelo ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso em
relação ao Brasil -, “é óbvio que há uma medida
de conivência do estado com o tráfico, que,
sim, é um problema do qual os holandeses têm
de se defender ferozmente. Por isso países
como a Suécia“ - e aí eu trago outro
depoimento de um país de primeiro mundo -
“reverteram suas políticas liberalizantes. No
início da década de 60, os suecos estiveram
entre os primeiros a aceitar o uso de
entorpecentes, mas o afrouxamento fez explodir
o número de usuários e congestionou o
sistema de saúde. Na década seguinte, então,
o país, a Suécia, endureceu a legislação e
voltou a proibir o uso e a impor penas tanto
para os traficantes quanto para os usuários.
Hoje, a Suécia tem um terço da média européia
de usuários de drogas”.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Deputado Ismael dos Santos, temos alguns
assuntos importantes a tratar, mas eu lhe
concedo um aparte.

O Sr. Deputado Ismael dos Santos -
Obrigado, deputado Neodi Saretta. Apenas
quero justificar a ausência da bancada do PT e
dizer que também me deslocarei daqui a alguns
minutos, devido à presença da presidente
Dilma Rousseff, em Blumenau, daqui a
algumas horas, quando irá fazer a entrega de
580 apartamentos aos moradores daquela
cidade, numa parceria com a prefeitura de
Blumenau, dando assim uma resposta à
calamidade de 2008 no vale do Itajaí.

Eu, como presidente dessa frente
parlamentar neste Parlamento, quero expressar
o meu agradecimento também aos funcionários
desta Casa que acompanharam e monitoraram
todo esse debate na cidade de Chapecó, à
imprensa que se fez presente, aproveitando
para convidar os nossos amigos catarinenses,
especialmente do planalto serrano, para
participar da segunda audiência que será
realizada amanhã. Estão programadas sete
audiências para o estado de Santa Catarina, a
fim de debatermos a questão de combate e
prevenção às drogas, buscando fazer uma
radiografia das drogas em Santa Catarina, em
especial os investimentos da esfera federal,
estadual e municipal, no que diz respeito ao
combate e prevenção às drogas.

Muito obrigado, deputado!
O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -

Muito obrigado, deputado Ismael dos Santos, e
incorporo ao meu pronunciamento a sua fala.

Também quero fazer um comentário
sobre a presença da presidente Dilma Rousseff
no estado de Santa Catarina, hoje, num ato
importante, na sua primeira visita como
presidente da República, e não poderia ser
mais oportuna e emblemática, para fazer a
entrega, a inauguração de um conjunto
habitacional, principalmente para aquelas
famílias que sofreram com os problemas
ocasionados pelas intempéries climáticas.
Essas famílias perderam as suas moradias e
hoje, através desse extraordinário Programa
Minha Casa, Minha Vida, estão tendo a possibi-
lidade de recebê-las de volta.

Então, liberaram, viram que não deu
certo e retornaram à posição.

Outra consideração interessante é a
seguinte: “Não há dúvida de que a maconha é
uma porta de entrada.” Eu dizia no meu
discurso, quando da posição contrária à Marcha
da Maconha, de que a maconha é o jardim de
infância do crack. E continuo defendendo e
anunciando essa ideia.

Portanto, amanhã, sexta-feira,
estaremos presente em Lages, a partir das
15h, na Câmara de Vereadores da nossa
princesa da serra, ocasião em que contaremos,
mais uma vez, com a presença de todos os
profissionais, lideranças políticas, enfim, da
comunidade lageana e do planalto catarinense.

O psiquiatra André Malbergier, da
universidade de São Paulo, diz o seguinte: “’
Ninguém começa direto no crack. Primeiro é o
cigarro, depois uma cervejinha, um baseado...’”
E aí o avanço para as drogas pesadas, não há

Eu não tenho dúvida nenhuma de que
a questão das moradias é um dos maiores
sonhos das populações, das pessoas que não
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têm casa ou das pessoas que perderam as
suas casas.

que certamente surgiriam lá na frente.
Primeiramente, pela lei do piso, que foi criada
em 2008 e passou a valer a partir de 2009.
Esse foi um alerta que fizemos “n” vezes, como
também alertamos aqui “n” vezes quanto aos
recursos da Educação que não eram utilizados
de acordo com a lei federal, com a lei estadual,
que eram os 25%, e que isso evidentemente
estava trazendo uma ausência de política de
remuneração aos servidores públicos, principal-
mente aos professores que, pela relevância e
pelo número, representam mais que outras
áreas, e não foi diferente na Saúde. Então,
esse é um fato verdadeiro e uma constatação
desses anos.

são os que agregam valor, impostos, mão de
obra, vêm-se retraindo por conta desse
problema causado por vários fatores, entre eles
a taxa de juros cada vez mais alta, o câmbio,
que é um problema muito sério.

Vivenciamos, quando gestor municipal,
momentos importantes da entrega de habitação
popular, da regularização de loteamentos e
percebemos a alegria que vinha daquelas pessoas
quando recebiam uma escritura, quando havia a
possibilidade de ter a chave da casa, mesmo que
isso implicasse em ter que pagar parcelas,
obviamente a preços acessíveis, subsidiadas,
possibilitando-as a realizar o grande sonho, que é
ter a sua casa própria.

Os nossos encargos sociais,
principalmente da folha de pagamento, são
inibidores para o exportador de produtos
manufaturados. Mesmo assim, em São Bento
do Sul se instalou a Polpatek, conforme narra o
jornalista Cláudio Losso.

(Passa a ler.)
Então, hoje a visita da presidente

Dilma Rousseff ao estado de Santa Catarina é
mais que uma presença no estado, é mais do
que um momento de serem apresentados
aqueles que são os principais pleitos catari-
nenses, é um momento de alegria, de
felicidade, de poder ver contemplada a cidade
de Blumenau, uma cidade importante, uma
cidade pujante, uma cidade que tem história de
crescimento, que tem uma história de
sofrimento, de luta, por uma série de percalços
ao longo da sua história, principalmente em
termos de enchentes e de outros problemas
climáticos, mas que sempre soube se reerguer
e que faz da alegria da sua gente, do trabalho
da sua gente, um exemplo para o país,
realizando, inclusive, um dos maiores eventos
em termos de alegria e de festividade, que é a
Oktoberfest.

“A Polpatek, uma indústria de calços
industriais de polpa moldada, instalou-se em
São Bento do Sul. Produz, a partir de matérias-
primas recicladas (papel), produto final também
reciclável e ecologicamente sustentável. Utiliza
papel velho em seu processo produtivo e
substitui o isopor. A sede industrial está em
fase final de acabamento. Terá um galpão com
6.000m² na rodovia SC-301. A tecnologia do
maquinário é chinesa. Os investimentos
somam R$ 4 milhões e pode ser aplicado mais
R$ 1,5 milhão até o início das operações. A
capacidade instalada é de 200 toneladas/mês
e serão contratados 100 empregados.”[sic]

Agora, estamos vivendo outra fase e
também temos que ser coerentes com as
coisas que estão acontecendo. É justa a
cobrança do piso, até porque sentença judicial
não se discute, cumpre-se. Isso também é
verdadeiro. No entanto, essa medida provisória
que chegou à Casa contempla os professores
que estavam aquém do piso. Na verdade, ela
faz jus àqueles que estão aquém do piso, ou
seja, abaixo do piso. Entretanto, ela não
contempla de forma meritória e justa os demais
professores que já estão há mais tempo no
plano de carreira, que têm anos de serviços
prestados e formação com graduação, pós-
graduação, mestrado, doutorado e assim por
diante.

Sr. presidente, deputado Antônio
Aguiar, São Bento do Sul se regozija com a
instalação dessa empresa, assim como
Canoinhas e região estão satisfeitas com a
ampliação da Rigesa.

Assim sendo, a presença da
presidente Dilma Rousseff reforça a ideia do
programa Minha Casa, Minha Vida, que
caminha para o lançamento do Minha Casa,
Minha Vida II, em que mais famílias serão
beneficiadas. É isso, efetivamente, que
desejamos, que mais pessoas possam ser
beneficiadas.

Pois bem, a segunda fase foi a do
diálogo e da negociação que houve entre o
Sinte, que representa a Educação, e o próprio
governo que abriu um diálogo. E temos que
reconhecer que isso foi fundamental para haver
esse avanço.

Muito obrigado, sr. presidente e srs.
deputados.

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

Antônio Aguiar) - Ainda dentro do horário
destinado aos Partidos Políticos, os próximos
minutos são reservados ao PMDB.Nessa segunda fase, srs. deputados,

telespectadores da TVAL e ouvintes da Rádio
Alesc Digital, temos que reconhecer que houve
um avanço por parte do governo, fazendo com
que, além dos professores que estão aquém,
abaixo do piso, também sejam contemplados. E
se não é o valor que ainda contempla de modo
justo, já é um grande avanço, porque todos
estão ganhando.

Com a palavra o sr. deputado Manoel
Mota, por até 15 minutos.Portanto, que a vinda da presidente,

além de significar esse momento importante,
signifique também novas conquistas para o
estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA - Sr.
presidente, sras. deputadas, srs. deputados,
quero começar a clarear as ações do governo
do estado no tocante à paralisação dos
professores da rede pública estadual em razão
do pagamento do piso salarial do magistério.

Deputado Antônio Aguiar, quero
também fazer o registro do aniversário, hoje, da
Rádio Tropical 99.1, de Treze Tílias, o sexto
ano de fundação. Essa rádio tem feito um
trabalho importante no meio-oeste de Santa
Catarina e está instalada numa das cidades
mais bonitas do estado, onde temos o tirol
catarinense, um povo com tradições tirolesas,
uma belíssima cidade turística, com uma rede
hoteleira que orgulha o meio-oeste do estado. É
uma região de trabalhadores, uma região
produtora, com a Rádio Tropical que faz um
excelente trabalho de integração regional. E
quero deixar consignado isso na tribuna desta
Casa.

Então, é importante ressaltar que
essa fase de negociação, deputado Manoel
Mota, aconteceu e que nós, nesta Casa,
estamos sempre prontos para dialogar com as
partes, e temos feito isso. E esperamos que
esse avanço seja muito bem analisado e
refletido para que os pais também possam
acreditar que a Educação catarinense não vai
deixar as crianças sem o aprendizado por mais
tempo, porque estamos há mais de 20 dias
com essa paralisação e é preciso que agora se
conclua essas negociações para o bem dos
professores, para o bem da Educação e para o
bem de Santa Catarina.

Catarinenses, em momento algum o
governo do estado se negou a cumprir a lei que
estipula o pagamento do piso salarial. O
governo afirmou, desde o primeiro momento,
que pagaria o piso aos professores. No início,
ou seja, no momento da primeira oferta, seriam
necessários R$ 12 milhões para pagar o piso
aos professores de Santa Catarina. Num
segundo momento, esse valor subiu para R$
22 milhões, em função de exigências dos
grevistas. Aqueles que menos ganham,
receberiam um incremento salarial de 40%; os
que ganham medianamente, 25%; e os que
ganham mais, 7%. Então, toda a categoria
receberia um aumento salarial que, como
disse, corresponderia a um acréscimo na folha
de pagamento de R$ 22 milhões/mês e de R$
280 milhões/ano.

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

Antônio Aguiar) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Silvio Dreveck, por até
nove minutos.

Outro assunto que me traz a esta
Casa, sr. presidente, diz respeito à instalação
de mais uma empresa em São Bento do Sul,
deputado Antônio Aguiar.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Sr. presidente, srs. deputados, sras. depu-
tadas, deputado Neodi Saretta, ouvi
atentamente a sua fala e entre outros assuntos
v.exa. abordou o problema da Educação. E
concordo com v.exa. no que diz respeito a essa
bolha que, na verdade, explodiu agora, mas que
vem desde 2008. A deputada Angela Albino
dizia da ação impetrada pelo governo do estado
na época, mas sabíamos que era uma lei que
vinha para ficar e que a ação não surtiria efeito.
E o problema de fato acabou explodindo nesses
últimos dias.

Estamos vivendo, no Brasil, um
momento difícil na indústria. Há uma série de
problemas que estão acontecendo e está
havendo um processo, mesmo que lento, de
desindustrialização, o que não é bom por vários
fatores. Enfrentamos uma política globalizada,
ou seja, um mercado globalizado, que tem as
coisas boas, mas também tem as fases
negativas. E principalmente nessa questão das
exportações, e eu tenho falado isso muitas
vezes, e volto a falar sobre esse tema, não
existe uma política pública federal que garanta
à indústria brasileira uma estabilidade.
Continuamos exportando, mas continuamos
exportando commodities, principalmente
agrícolas, ou seja, minério de ferro, grãos de
soja, entre outros, e os manufaturados, que

O governo jamais fechou as portas,
apenas pediu seis meses para continuar
negociando. O governo cumpriu o seu papel, o
governo conversou, dialogou com a categoria; o
governo continua aberto às negociações, mas é
preciso que os dois lados cedam. Não é
possível que somente o governo queira acertar.
Os professores têm que reconhecer que a
disponibilidade orçamentária do estado não é
infinita. Repito, o impacto financeiro da
proposta do governador chega a R$ 280
milhões ao ano e beneficia toda a categoria. É
claro que, para quem ganha menos, para
chegar ao piso o percentual de aumento foi
mais de 40%, e para quem ganha mais chegou
a 7%. Mas ninguém ficou absolutamente sem
ganhar nada.

Gostaria de ressaltar que em muitas
e muitas vezes ocupamos esta tribuna para
alertar - e muitas vezes com críticas
construtivas - o governo acerca dos problemas
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O que quer o governo? Ele quer abrir
o diálogo da negociação, pedindo 180 dias de
prazo para formar uma comissão para continuar
buscando o caminho e para continuar
valorizando uma categoria que é importante e
fundamental para toda a sociedade, pois é ela
que prepara essa nova geração para o futuro de
Santa Catarina.

Mas existe essa vontade de fazer, porque quem
vai ganhar com isso será o professor.

Silvio Dreveck. E gostaria de pedir que o
deputado Edison Andrino e a deputada Angela
Albino recepcionem os nossos embaixadores.Isso é estabelecer diálogo, e essa

conversa madura tem que existir. Portanto, vamos suspender a sessão
pelo tempo necessário para que eles possam
se apresentar.

Agora, acho que tem que acontecer,
deputado Manoel Mota, o bom senso de
pensarmos nas crianças que precisam voltar
para a sala de aula. E também o governador
tem que continuar conversando com os
Poderes. E aí vai ser importante os professores
estarem ao lado do governador buscando aquilo
que é bom para a Educação. Mas isso tem que
ser construído, e assim como fez o presidente
Gelson Merisio, nesta Casa, que já se colocou
à disposição para construir, tenho certeza de
que o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas
também vão querer construir. Portanto, será
importante esse trabalho daqui para frente,
porque se realmente existe essa questão,
temos que buscar uma solução.

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

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

Agora, não se pode radicalizar,
porque daí o governo vai fazer um balanço e ver
que não poderá cumprir o que estão
reivindicando. E aí a outra parte também irá
radicalizar, e isso não será bom para ninguém.
Então, o importante é haja o diálogo e que o
governo esteja de portas abertas para as
negociações, tentando buscar o melhor
caminho.

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

Com a palavra o sr. deputado Edison
Andrino, por até oito minutos, tempo restante
do PMDB.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO -
Sr. presidente, nobres deputados, quero dizer a
toda comitiva da Palestina que a iniciativa
dessa homenagem também foi dos deputados
Dirceu Dresch e Sargento Amauri Soares, que
na primeira visita dos palestinos prontamente
tomaram a iniciativa de fazer essa sessão com
a participação dos Amigos da Palestina.

O governo disponibilizou o que
podia. E o que ele podia disponibilizar?
Primeiro, eram R$ 12 milhões. Depois
encontraram uma forma e chegaram ao
máximo que podiam, que são os R$ 22
milhões. Agora a categoria precisa estudar
com profundidade. Não é melhor o diálogo
do que radicalizar? É muito melhor o diálogo
do que radicalizar! E aí vemos que o governo
nunca esteve com as portas tão abertas
como está neste momento.

O direito tem que ser respeitado. E
acredito que o Tribunal de Justiça vai garantir o
cumprimento da lei também. Mas para isso,
deputado Manoel Mota, volto a falar, tem que
haver o diálogo e o bom senso de todos os
lados. Foi isto que o governador colocou para
nós: que ele quer continuar ajudando. Mas, na
minha visão, neste momento é importante que
se volte, realmente, às atividades normais e
que continue havendo esse diálogo para o
futuro da Educação.

Sr. presidente e nobres srs. depu-
tados, ontem, pela manhã, fomos pegos de
surpresa com a triste notícia do falecimento de
uma assessora de imprensa, jornalista
competente, trabalhadora, de 36 anos de
idade, que assessorava a deputada Ada De
Luca, Patrícia Jacomel.

Então, é preciso reconhecer isso e
que os professores comecem a analisar a
proposta. Este é um governo que entrou
apenas há cinco meses, que não radicalizou
em nenhum momento e que está tratando a
categoria com respeito. Por isso, é preciso que
a outra parte também faça o mesmo.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Gostaria de incorporar as suas palavras ao meu
pronunciamento dizendo que o diálogo também
tem que partir do governo para os Poderes.
Acho que precisamos de qualidade, mas para
que haja qualidade é preciso que haja
remuneração. O professor também precisa ser
respeitado, pois ele se preparou para essa
grande missão. Agora, o que não se pode é
fechar o diálogo. Acho que o diálogo é o
caminho. O governo está aberto para o diálogo,
e haveremos de buscar esse entendimento.

Às vezes eu até brincava, deputada
Dirce Heiderscheidt, que a roubaria da
deputada Ada De Luca, pela sua simpatia,
competência e pelo seu trabalho, que muito
contribuiu para que a deputada Ada De Luca
tivesse êxito no seu trabalho e na sua
reeleição.

O Sr. Deputado Jean Kuhlmann -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Ouço v.exa., com muita hora, pois com certeza
vem dar a sua contribuição no sentido de
buscarmos o caminho para levarmos os
professores às salas de aulas, porque as
crianças estão perdendo aulas, e isso é
prejudicial para todos nós, em Santa Catarina.

Então, lamentavelmente, quero trazer
os nossos pêsames e a nossa solidariedade à
família da jornalista que trabalhou também nos
canais de comunicação, como a RBS e outros
do estado de Santa Catarina.
Lamentavelmente, muito cedo ela nos deixou.Gostaria também de fazer um convite.

Amanhã, às 7h, participaremos de um grande
movimento, com mais de 200 pessoas, lutando
pela Interpraias, uma obra fundamental para o
sul do estado e o turismo. Por isso, faço o
convite para que os parlamentares estejam em
Jaraguaruna, das 7h às 9h, num programa de
rádio, ao vivo, com toda imprensa da região,
buscando uma obra que é fundamental.

O Sr. Deputado Jean Kuhlmann -
Deputado Manoel Mota, quero tentar, de
alguma forma, contribuir com o seu pronuncia-
mento.

Portanto, o nosso abraço, a nossa
solidariedade a toda família de Patrícia
Jacomel, que prestou, sr. presidente, uma
grande contribuição não apenas à deputada
Ada De Luca como também à Assembleia
Legislativa. À medida que se divulga o trabalho
de um deputado, está-se valorizando o Poder
Legislativo catarinense.

Primeiramente, quero parabenizar os
professores pela sua manifestação e
movimentação. Isso faz parte do processo
democrático e é salutar. Do outro lado está o
governador que recebe os professores para a
negociação, que dialoga de forma inédita,
chamando os professores no Centro
Administrativo para conversar. Enfim, ele está
fazendo esse diálogo e evoluindo.

Sr. presidente, vou dividir o restante
do meu horário com o deputado Edison Andrino
que também deseja fazer o seu pronuncia-
mento.

Sr. presidente, o motivo pelo qual
ocupo a tribuna, deputada Dirce Heiderscheidt,
é a independência ou a luta pela independência
por parte dos moradores da Palhoça para criar
um município que se chamaria município da
Baixada do Maciambu. Vejo a luta, as
manifestações constantes e permanentes dos
moradores daquela região, uma das regiões
mais bonitas de Santa Catarina, como a praia
da Guarda do Embaú, a Pinheira, a praia do
Sonho, para que aquela região se torne
independente.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Agora, negociação se dá quando há

as duas partes compreendendo, duas partes
cedendo, deputado Manoel Mota, em que vai
haver, efetivamente, a compreensão do todo. E
aí acho que a grande questão do governador
Raimundo Colombo é, além de ceder,
melhorando a questão da medida provisória,
que era o que todos nós nesta Casa queríamos
que ele fizesse, ou seja, que melhorasse... E a
informação que recebi, por exemplo, foi que na
última proposta do governo para o Sinte há
professor que recebe em torno de 40% de
ganho na sua folha e professor que recebe 7%,
ou seja, vai de 7% a 40%, mas todos acabam
ganhando algo. E ainda há a predisposição do
governador de continuar conversando e de
buscar novas receitas. E há até a questão dos
Poderes, porque se esta Casa, e eu falo pela
Assembleia, recebe algo do Fundeb, ela recebe
de forma indevida e tem que devolver. O
Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça da
mesma forma. Mas quanto a isso, principal-
mente relacionado aos Tribunais, o governador
não vai conseguir fazer de hoje para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) -Deputado Manoel Mota, antes
de conceder a palavra ao deputado Edison
Andrino, queremos anunciar a presença na
Casa do embaixador da Palestina, sr. Ibrahin
Alzeben.

Vamos, então, receber o embaixador
da Palestina que hoje visita a Assembleia
Legislativa do estado de Santa Catarina.

É bem verdade que essa é uma
região que às vezes fica abandonada pelo
poder público. E quero fazer referência não
apenas à prefeitura, mas também ao governo
do estado. Mas me pergunto se vale a pena
criar um município naquela região,
primeiramente, porque a Baixada do Maciambu,
os balneários, os belos balneários daquela
região, é a região mais bonita de Palhoça e não
consigo imaginar Palhoça sem ela. Se eu fosse
prefeito dessa cidade, e lá temos um
companheiro do nosso partido, lutaria muito
para que essa região não saísse do município
de Palhoça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir
Sopelsa) - Agradeço aos srs. deputados e, a
partir deste momento, vamos suspender a
sessão por dez minutos para que possamos
ouvir o embaixador Ibrahin Alzeben e também o
embaixador em Santa Catarina, sr. Fawzi El
Mashini.

Santa Catarina possui laços estreitos
com a Palestina, que é importadora de
produtos catarinenses, como aves, entre
outros.

Estamos com o deputado Edison
Andrino, a deputada Angela Albino, o deputado
Antônio Aguiar, o deputado Jean Kuhlmann, a
deputada Dirce Heiderscheidt e o deputado

É bem verdade que alguns erros
foram cometidos, como, por exemplo, a
questão do pedágio. Brigamos nesta Casa,
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deputada Dirce Heiderscheidt, para que o
pedágio fosse colocado entre a divisa dos
municípios de Paulo Lopes e Palhoça e não
onde o DNIT colocou, onde as pessoas
circulam, praticamente dentro do município de
Palhoça. Mas aquela região não tem uma
receita que justifique a criação de um
município, até porque a criação de um
município significa uma estrutura
administrativa, uma prefeitura municipal,
prefeitos, secretários, vereadores. Sendo
assim, gostaria de saber como essa região,
que vive exclusivamente ou praticamente do
turismo e da criação de ostras, conseguirá ter
recursos para manter um município?

município de Blumenau, da inauguração dessa
importante obra que melhora a qualidade da
saúde. E registro também a participação do
secretário César Botelho nesse processo.

nos abrigos, onde elas estavam morando até
chegar esse momento? Mas ainda faltam mais
de mil moradias a serem entregues, e tenho
certeza de que serão entregues.

Aproveito para fazer um pedido ao
secretário da Saúde do estado, Dalmo Claro de
Oliveira, para que em Blumenau também sejam
atendidas outras unidades de saúde, como o
Hospital Santa Isabel, onde serão implantados
20 novos leitos de UTI, que serão
extremamente importantes não apenas para a
região como também para o sistema estadual
que regulamenta a ocupação dos leitos de UTI
nos hospitais catarinenses. Esses 20 leitos
que estão projetados para o Hospital Santa
Isabel atenderão a toda região, todo o estado,
com um custo estimado de investimento de R$
3,5 milhões. Não é um investimento tão alto,
se pensarmos que será uma área totalmente
adaptada para isso.

Dos cidadãos que hoje ganham o seu
apartamento, alguns pagam uma boa parte,
outros têm uma parte de incentivo do governo
federal. E essa é uma questão extremamente
importante a ser dita. Todos os que estão lá
perderam as suas casas, e muitas vezes até
residências com valor muito superior ao do
apartamento, mas o gesto de estarmos todos
lá, unidos, sem puxar para partido “a” ou “b”,
trabalhando, é o gesto que a população quer
ver.

Então, quem sabe, deputada Dirce
Heiderscheidt, v.exa. que é representante
daquela região, possamos fazer uma audiência
pública com os moradores para termos mais
informações e trocar opiniões, porque não creio
que isso seja possível. Sei das dificuldades que
eles passam, das necessidades, da falta de
estrutura naquele município e não creio que
aquela região da Palhoça tenha condições
financeiras para se tornar independente.
Mesmo porque a própria terra, o espaço físico
daquela região, da Pinheira, do Parque do
Tabuleiro, não possui escritura pública.
Inclusive, 80% dos moradores não possuem
escritura das suas propriedades, porque é uma
área que pertence ao governo do estado, por
todo um processo histórico que começou
errado. O governo tombou como patrimônio
natural o Parque do Tabuleiro e não
desapropriou ninguém. Ou seja, vai ser um
município que, além de não ter condições finan-
ceiras de se manter, os moradores não terão a
escritura das suas propriedades até que se
resolva aquela situação.

Os governantes podem ter os seus
partidos políticos no período eleitoral, mas
passou a eleição todos devem trabalhar no
mesmo sentido, sejam da oposição ou não.
Todos têm que trabalhar para o bem do
cidadão. E é isso que queremos. Por isso quero
registrar, só para v.exas. terem ideia e concluir
essa questão, que esses 580 apartamentos
são distribuídos em quatro blocos. Cada
apartamento conta com uma área privativa de
41,36m², com dois dormitórios, sala de estar,
banheiro, cozinha, área de serviço e uma vaga
de estacionamento, além dos equipamentos
comunitários, como salão de festas com
churrasqueira, playground, guarita com
banheiro, depósito de lixo, central de gás e
outras coisas mais.

Na próxima segunda-feira, na
inauguração, farei esse pedido ao secretário
Dalmo Claro de Oliveira, porque entendo ser um
problema emergencial não apenas para o vale
do Itajaí, mas para Santa Catarina como um
todo. Por isso, convido toda a comunidade para
estar presente e ajudar a reforçar esse pedido.

Quero também parabenizar o gover-
nador Raimundo Colombo e, diferentemente de
outros parlamentares que têm outras atitudes,
quero registrar com muita satisfação a
presença da presidente Dilma Rousseff no
município de Blumenau, onde estará hoje para
fazer a entrega oficial de 580 apartamentos,
cujo investimento inicial foi do próprio cidadão
brasileiro, através de doações ao Fundo de
Defesa Civil para a compra do terreno. Dois
milhões e quatrocentos mil reais foram
investidos na compra de terrenos para viabilizar
esse dia de hoje.

Realmente é um local digno de se
morar, que tem uma estrutura, uma condição
mínima. Foi a Caixa Econômica que projetou em
conjuntos com as construtoras, e estão de
parabéns. Pode não ser o ideal. Cada cidadão
gostaria de morar no seu terreno e na sua
casa, mas dentro da condição possível com
certeza é algo que garante, no mínimo,
qualidade de vida.

Entendo a luta desses moradores,
sei da sua importância, mas acho que eles
merecem uma melhor atenção.

Quero agradecer à prefeitura, ao
governo do estado, ao governo federal, à Caixa
Econômica que, através de seus funcionários,
realizou todo o processo burocrático e continua
fazendo, porque não são somente 580
apartamentos, são aproximadamente 2.000
que serão entregues à comunidade nessa
parceria feita entre o cidadão brasileiro, o
governo estadual, o governo municipal e a
Caixa Econômica.

Por isso quero parabenizar todos e
principalmente o cidadão que teve paciência, e
muita, porque a burocracia neste país mata.
Não é um partido, não é um governo, mas é o
estado burocrático onde vivemos. E aí vem o
grande desafio do governador Raimundo
Colombo, da presidente Dilma Rousseff, ou
seja, tentar acabar com essa burocracia.
Infelizmente, os bons pagam pelos erros dos
maus. E por isso a burocracia obriga, muitas
vezes, a essa demora.

(Discurso interrompido por término do
horário regimental.)

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

Antônio Aguiar) - Ainda dentro do horário
reservado aos Partidos Políticos, os próximos
minutos são destinados ao Democratas.

Com a palavra o representante de
Blumenau, deputado Jean Kuhlmann, por até
nove minutos.

Na verdade, não importa se é o
governo municipal, estadual ou federal, porque
tudo é dinheiro de imposto; tudo é dinheiro do
povo. Quem paga o tributo, desde o meu
salário, o salário de qualquer deputado, do
prefeito, do governador, como o salário da
presidente da República, é o povo; tudo é
recurso do povo que paga imposto em dia. E é
apenas um benefício que retorna para a
comunidade.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Sr.
presidente, srs. parlamentares, sras.
parlamentares, nesta manhã quero abordar alguns
assuntos. E não poderia deixar de registrar com
muita satisfação que, na próxima segunda-feira, o
governo do estado vai inaugurar em Blumenau,
através da secretaria de Desenvolvimento
Regional, um novo espaço de unidade de
emergência no Hospital Santa Isabel.

Esses apartamentos estão sendo
entregues somente agora por causa da buro-
cracia, porque se dependesse de todos, com
certeza no dia seguinte a obra já estaria sendo
construída.

Parabéns a todos que ajudaram. E
aqueles que não tiveram a oportunidade de
ajudar que se juntem a nós, daqui para frente,
para que possamos continuar trabalhando para
o bem da população.

Por isso, quero dizer da minha
satisfação de ter a presidente Dilma em
Blumenau, porque acredito que o grande
governante é aquele que sabe despachar, que
sabe analisar tecnicamente e que também vai
ao local verificar a qualidade da obra, se
realmente está sendo feito o serviço certo. E
vamos ter muita atenção e muito carinho em
receber a presidente, pois entendo que isso
está-se tornando realidade hoje porque houve
um trabalho conjunto. E muitas vezes não é só
na questão financeira. Imaginem quantos
servidores da Caixa Econômica Federal tiveram
que virar a noite para avaliar todos os
contratos. Esse trabalho não é financeiro, mas
tem um valor muito forte para a execução do
processo.

O governo do estado investiu naquele
local R$ 2,8 milhões, com apoio do governo
federal. Acho importante a participação e a
unidade de todos, mas quero registrar e
parabenizar de forma especial o secretário
Regional de Blumenau, César Botelho, que vem
fazendo um grande trabalho de diálogo e de
articulação, demonstrando ser um grande
articulador e uma pessoa que quer cobrar bons
resultados para aquela região, que quer buscar
investimentos junto ao estado e, com certeza,
tem toda aptidão para isso. Ele vem realmente
surpreendendo muitas pessoas e mostrando a
sua capacidade de articulação, o seu interesse
pela questão coletiva, pela questão pública na
região, sempre lutando para que o estado
invista cada vez mais e de forma mais eficiente
e mais ágil na região de Blumenau.

Quero também registrar e agradecer
aos srs. parlamentares, porque na sessão de
ontem aprovamos nesta Casa, por coincidência,
uma homenagem ao PMDB, deputado Antônio
Aguiar, o Projeto de Lei n. 0015/2011, de
autoria deste parlamentar, que tenta de alguma
forma proteger o consumidor.

Hoje, o cidadão vai comprar uma
geladeira ou vai a um banco fazer um financia-
mento e lá está embutido um seguro que às
vezes nem ele sabe que está pagando. O
consumidor paga de forma involuntária. E esse
projeto de lei obriga a presença de um corretor
de seguros, no sentido de fazer com que o
consumidor saiba exatamente aquilo que está
sendo embutido no produto que ele está
comprando. Então, se ele quiser ter um seguro
embutido, vai saber exatamente o que o seguro
diz, para que ele não seja enganado. Muitas

Quantos servidores da CMAS em
Blumenau, do secretário Mário Hildebrandt,
tiveram que trabalhar madrugadas e
madrugadas dando atenção para as pessoas

Por isso, faço um convite a todos
para na próxima segunda-feira participarem, no
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vezes o consumidor mais leigo acha que o valor
da prestação da sua geladeira refere-se só a
ela, quando na verdade além do produto que
ele está comprando ele também está pagando
um seguro embutido.

Requerimento n. 0680/2011, de
autoria da deputada Angela Albino, que solicita
o envio de mensagem telegráfica ao prefeito de
Florianópolis, pedindo a liberação de recursos
financeiros destinados à revitalização das obras
na praça Santos Dumont, no bairro Trindade.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0065/2011,

de autoria do deputado Sargento Amauri
Soares, a ser enviado ao secretário da
Fazenda, solicitando informações sobre a
relação atualizada dos contribuintes com as
maiores dívidas com o fisco estadual bem
como os montantes individuais dos mesmos.

Então, esse projeto de lei tem o
objetivo de minimizar, ou seja, amenizar os
efeitos danosos das vendas casadas. O
consumidor muitas vezes está comprando um
produto e está pagando por mais dois ou três
sem saber.

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

encerramos sua discussão.
Em votação.

Por isso, quero agradecer aos
parlamentares e vou me empenhar muito no
sentido de sensibilizar o governador Raimundo
Colombo para que possamos fazer a publicação
do projeto no Diário Oficial, transformando-o
efetivamente em lei de defesa dos
consumidores catarinenses, do cidadão, que
muitas vezes na hora de adquirir um produto
acaba sendo enganado e sem querer paga uma
conta que não queria pagar.

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

Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.Moção n. 0051/2011, de autoria do

deputado Aldo Schneider, a ser enviada ao
superintendente do DNIT, apelando por
medidas para viabilizar a implantação de
passarelas e lombadas eletrônicas na BR-470,
no município de Rio do Sul.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0066/2011,

de autoria do deputado Sargento Amauri
Soares, a ser enviado ao secretário da
Segurança Pública solicitando cópias integrais
do Termo de Ajustamento de Conduta e de
todos os atos administrativos relativos a ele.

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

encerramos sua discussão.O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Passaremos à Ordem do Dia. Em votação.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário às seguintes matérias e que
as mesmas terão seu encaminhamento
conforme o art. 143 e seus §§ do Regimento
Interno: Projetos de Lei n.s: 0070/2011,
0115/2011, 0116/2011, 0120/2011,
0173/2011.

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

Em discussão.
(Pausa)

Aprovada. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.Moção n. 0052/2011, de autoria do

deputado Dirceu Dresch, a ser enviada aos
ministros da Saúde e da Casa Civil e a outras
autoridades, apelando para que os professores
sejam vacinados contra a gripe Influenza.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Também comunica que a comissão
de Trabalho, Administração e Serviços Públicos
apresentou parecer favorável aos Ofícios n.s:
0012/2011, 0013/2011, 0031/2011,
0047/2011, 0099/2011, 0114/2011,
0130/2011, 0131/2011, 0139/2011,
0140/2011, 0145/2011, 0146/2011,
0148/2011, 0152/2011, 0155/2011,
0158/2011, 0165/2011, 0169/2011,
0179/2011, 0180/2011, 0185/2011,
0191/2011, 0201/2011, 0384/2011, todos
de entidades sociais encaminhando relatório de
atividades.

Em discussão. Pedido de Informação n. 0067/2011,
de autoria do deputado Joares Ponticelli, a ser
enviado ao secretário da Administração,
solicitando informações sobre a situação do
plano de carreira e vencimentos instituído pela
Lei Complementar n. 472, com a criação da
secretaria de estado da Justiça e Cidadania.

(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Em discussão.
Moção n. 0053/2011, de autoria do

deputado Aldo Schneider e outros, a ser
enviada ao ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e ao ministério do
Desenvolvimento Agrário, apelando por medidas
para atribuir ao estado a prerrogativa de
classificação do fumo.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.A Presidência também comunica que
a comissão de Saúde apresentou parecer
favorável aos Ofícios n.s: 0069/2011,
0102/2011, 0164/2011, 0177/2011,
0190/2011, 0319/2011, de entidades sociais
encaminhando relatório de atividades.

Aprovado.
Em discussão. Não há mais matérias na pauta da

Ordem do Dia.(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.
Passaremos à Explicação Pessoal.
Inscrito o sr. deputado Dirceu Dresch,

a quem concedo a palavra por até dez minutos.Comunicamos que encaminharemos
aos destinatários, conforme determina o art.
206 do Regimento Interno, as Indicações n.s:
0328/2011, 0334/2011, de autoria do
deputado Aldo Schneider e outros; 0329/2011,
de autoria do deputado Aldo Schneider;
0330/2011, de autoria do deputado Jorge
Teixeira; 0331/2011, 0332/2011,
0333/2011, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 0335/2011, de autoria do deputado
Antônio Aguiar; 0336/2011, de autoria do
deputado Jean Kuhlmann; e 0337/2011, de
autoria de deputado Padre Pedro Baldissera.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -

Sr. presidente, srs. deputados, sras. depu-
tadas, todos que nos acompanham no dia de
hoje que é marcado por um fato importante
para Santa Catarina, pois nesta tarde teremos
mais uma assembleia com os trabalhadores da
Educação deste estado.

Aprovada.
Moção n. 0054/2011, de autoria do

deputado Sargento Amauri Soares, a ser enviada
ao presidente e à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, manifestando sua
solidariedade aos bombeiros militares e aos depu-
tados estaduais do referido estado.

No dia de ontem tivemos algumas
respostas do governo do estado, mas
infelizmente alguns dos encaminhamentos
foram num tom de ameaça, sr. presidente. Isso
não é bom para o debate, o diálogo que se tem
construído da semana passada para essa.

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

encerramos sua discussão.Esta Presidência comunica que
defere os Requerimentos n.s: 0675/2011, de
autoria da deputada Dirce Heiderscheidt;
0676/2011, de autoria da deputada Angela
Albino; 0677/2011, 0678/2011, 0679/2011,
de autoria do deputado Darci de Matos;
0681/2011, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 0682/2011, 0683/2011, de autoria
do deputado Dirceu Dresch; 0684/2011, de
autoria do deputado Neodi Saretta;
0685/2011, de autoria do deputado Reno
Caramori; 0686/2011, de autoria do deputado
Jean Kuhlmann; e 0687/2011, de autoria do
deputado Edison Andrino.

Em votação. Na nossa avaliação essa perspectiva
deve continuar. Não é bom para nenhum lado -
nem para o movimento nem para o governo -
radicalizar nesse processo. Isso só leva à mais
radicalização. Se os dois lados radicalizam, aí
não tem jeito. Então, esperamos que cheguem
a um acordo ainda no dia de hoje e que
consigam dialogar.

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

Aprovada.
Pedido de Informação n. 0064/2011,

de autoria do deputado Dado Cherem, a ser
enviado à Fundação do Meio Ambiente,
solicitando informações sobre a notificação
enviada à prefeitura de Balneário Camboriú e à
Emasa, tratando dos locais próprios e
impróprios para banho.

Como diziam os educadores ontem,
desta tribuna, este não é o momento também de
os trabalhadores perderem os seus direitos
conquistados a duras penas nesses últimos 20
anos, 30 anos. Há a expectativa de que os
trabalhadores também não precisem abrir mão dos
direitos que foram conquistando durante a história.

Em discussão.
(Pausa)

Esta Presidência submete à
deliberação do plenário as seguintes matérias:

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
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Então, a nossa expectativa é de que
se consiga continuar o diálogo, chegando-se a
uma articulação que ponha fim a esse
movimento tão forte, construído no nosso
estado. Recebemos, nesta Casa, e hoje ainda,
inúmeras moções, indicações, das nossas
Câmaras de Vereadores nesse sentido. Os
vereadores e vereadoras dos municípios estão
acompanhando de perto o desenrolar desse
movimento, bem como toda a sociedade e a
imprensa.

das habitações rurais em nosso país. Essa,
com certeza, é outra medida importante, sendo
que já está criada essa superintendência
nacional da habitação rural.

o processo de reforma agrária, para que
possam, a partir do seu trabalho, tirar o seu
sustento e ter um pouco mais de dignidade
como seres humanos que são.

Outra medida que a presidente adota
e anuncia é que o Banco do Brasil passará, a
partir deste momento, a trabalhar com a
habitação rural. Por quê? Porque o Banco do
Brasil tem o conhecimento da agricultura
familiar. Ele já viveu toda a experiência do
Pronaf, do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, e hoje é um dos
maiores programas, uma das políticas públicas
de crédito, em nível internacional e em nível de
mundo.

É um movimento legítimo e que tem
como grande bandeira a democratização da
terra, para que ela se torne não instrumento de
especulação, mas se torne um instrumento de
trazer mais justiça, mais dignidade e qualidade
de vida.

Por isso tenham aqui, por parte deste
parlamentar, todo o apoio, todo o respaldo,
porque entendo que na sociedade em que
vivemos, se houvesse uma distribuição dos
bens e das riquezas, teríamos, com toda
certeza, menos pobreza, menos miséria e mais
qualidade de vida.

Quero também parabenizar aqui o
governo da presidenta Dilma Rousseff e todos
os ministros, pelo grande diálogo que estão
construindo com os movimentos sociais e
principalmente com as organizações que repre-
sentam a agricultura familiar no Brasil. Quero
destacar o papel e a função que a Fetraf-Brasil -
Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar - está tendo nessa articulação toda.

O Banco do Brasil já tem essa
experiência e a partir de agora também
começará a operar com habitação rural. Essas
medidas, além de ampliarem o programa de
garantia de preço para a agricultura familiar,
para o pagamento do Pronaf, que já funciona
ampliado, passará de R$ 5 mil para R$ 7 mil
por família.

Portanto, é preciso que se resgate
isso na sociedade em que vivemos, e estão
mais de 200 famílias ocupando aquela área, no
sentido de também garantir que o processo da
democratização da terra possa ser cada vez
mais acelerado e possa trazer dignidade
àquelas famílias.

No dia 27 de maio, participamos de
uma audiência com a presidenta da República
que, além de anunciar um conjunto de medidas
que estão no Plano Safra, ainda continua,
deputado Padre Pedro Baldissera, deputado
Neodi Saretta, um processo de negociação e de
diálogo com as organizações.

Então, essas são algumas das
medidas, além de outro anúncio que não está
ainda confirmado, mas que já foi cogitado, de
ampliar em mais de R$ 2 bilhões o Programa
de Aquisição de Alimentos, o PAA. É um
programa, hoje, destacado no Brasil e em
Santa Catarina, que é um dos estados que tem
o maior volume de recursos aplicados no
Programa de Aquisição de Alimentos, em que o
governo compra da agricultura familiar, das
suas organizações, e destina aos hospitais,
aos presídios, às creches, às escolas e
também aos estoques reguladores do próprio
governo. É um programa extraordinário que vem
trazendo uma vida melhor para inúmeras
famílias de agricultores familiares em Santa
Catarina, principalmente aos agricultores do
fumo que estão migrando para outras culturas.

Ao mesmo tempo, quero trazer
presente que em Abdon Batista em torno de
700 pessoas têm feito a ocupação do canteiro
de obras da barragem sobre o rio Canoas, que
vai alagar mais de 2.500ha.

Surpreendeu-nos a firmeza e o
conhecimento da presidenta da República sobre
os temas relacionados à agricultura familiar.
Ela tem conhecimento, decisão política. E uma
das decisões que a presidenta externou e
encaminhou, com a sua assessoria e com os
ministérios, foi de que a cada dois meses a
Casa Civil e a secretaria-geral da Presidência da
República, ou seja, a ministra e o secretário
Gilberto Carvalho, recebam as organizações
para discutir os encaminhamentos da pauta, o
que não foi resolvido nesse período, deputados
e deputadas.

É interessante registrar que de um
lado famílias organizam-se, mobilizam-se pela
democratização da terra, pela conquista dela,
enquanto do outro lado as grandes barragens
estropiam centenas e centenas de famílias,
tirando-lhes o pedaço de terra para garantir a
subsistência e a própria vida. São as
contradições.

Hoje temos outras formas de produzir
energia. Então, é preciso que se avance em
outros modelos. Temos experiências da energia
eólica, da energia solar, dos biodigestores que,
ao mesmo tempo, também atacam um grande
problema da sociedade, que é a questão
ambiental, transformando os dejetos suínos na
produção de energia, fazendo com que seja
eliminada a problemática ou se diminua o
impacto ambiental que eles causam ao meio
ambiente.

Então, além do anúncio de algumas
políticas importantes, como a ampliação do
recurso do PGPAF - Programa de Garantia de
Preços para a Agricultura Familiar -, um
programa extraordinário que funciona e dá ao
agricultor familiar, quando ele vai pagar o seu
financiamento, a garantia de um preço mínimo,
agora também a presidenta anuncia outra
política requerida, uma luta dos agricultores, a
política de garantia de preços mínimos para a
agricultura familiar.

Por fim, um dos temas que está em
debate em nível nacional é a criação da lei do
pagamento por serviços ambientais para a
agricultura familiar. Há um compromisso da
presidente da República de implantar essa
política em nível de Brasil.

Aproveitando este momento, também
quero, mais uma vez, como já fizemos muitas
vezes, cobrar do governador do estado,
Raimundo Colombo, a implantação de fato e a
regulamentação do decreto do pagamento por
serviços ambientais em Santa Catarina.

Lá estão 700 pessoas, porque são
mais de 500 famílias que serão atingidas pela
construção dessa barragem. E o pior de tudo é
que todas essas famílias não sabem o que vai
acontecer com a sua propriedade, com as suas
benfeitorias, o que vão receber, quanto vão
receber e quando vão receber. Vivem numa
total insegurança familiar, pessoal, causando
transtornos violentos ao ser humano que lá
está.

Havia dificuldade para que esse
processo funcionasse de fato, e agora há essa
nova política anunciada pela presidenta Dilma
Roussef. E pode chegar até R$ 7 mil para o
agricultor vender o seu produto, tendo a
garantia de fato no preço mínimo, e independe
de armazéns de depósito. E essa garantia, com
certeza, traz tranquilidade e uma renda melhor
para os nossos agricultores familiares.

Nós lutamos, no ano passado, para
incluir recursos no Orçamento. Conseguimos
avançar nessa perspectiva e agora esperamos
a implantação do Programa de Pagamento de
Serviços Ambientais o mais breve possível,
principalmente, sr. presidente e srs. deputados,
para a nossa agricultura familiar, que está
prestando um serviço, está cuidando do meio
ambiente, mas não tem condições de assumir
sozinha essa responsabilidade.

Precisamos de energia, sim, mas
na região onde há o maior número de
barragens as famílias são as que mais
padecem da falta do fornecimento de
energia. É a região que mais têm
contribuído, mas, ao mesmo tempo, a que
mais tem sofrido. Muitas famílias sofrem
blackouts em toda a região. A reclamação é
enorme, porque a energia vai para outros
lados. Isso sem falar no grande problema
ambiental que provoca em toda aquela área.

Estamos vendo a situação pela qual
passam os produtores de arroz, por exemplo.
Para eles, com certeza, para os agricultores
familiares, isso já vai trazer um alívio. Já se
encaminhou para a Conab um levantamento da
situação de Santa Catarina para justamente a
agricultura familiar ter acesso a essa nova
política ainda neste ano. Além disso, a
presidenta Dilma Rousseff anunciou - um
compromisso que ela tinha assumido antes de
ser candidata, em Chapecó, quando era
ministra - que vai implantar dentro da Caixa
Econômica Federal uma organização, uma
superintendência para a coordenação do
programa da habitação rural, para cuidar da
política de habitação para os agricultores
familiares. Isso é muito importante porque traz
uma agilidade na habitação interna, com
pessoas que conhecem a área, que podem
fazer resoluções e encaminhamentos na
perspectiva de avançar e agilizar a liberação

Se a sociedade quiser continuar
tomando água limpa e se as indústrias e as
hidrelétricas quiserem aproveitar essa água, a
agricultura familiar precisará de ajuda para
continuar cumprindo essa função.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Precisamos de energia, mas

precisamos ter a sabedoria e a capacidade de
construir novas alternativas. É isso que temos
que nos desafiar nesse processo e nessa
caminhada toda!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir
Sopelsa) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, deputado Padre Pedro Baldissera, por
até dez minutos.

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA - Sr. presidente e srs. deputados,
gostaria de fazer alguns registros e iniciar
falando sobre a ocupação de uma fazenda em
Abdon Batista pelo MST, a fazenda Imbu, onde
estão mais de 200 famílias de trabalhadores e
trabalhadoras sem terra, que buscam acelerar

Essas são as duas situações que fiz
questão de trazer aqui presente. Tentamos
buscar a construção de um diálogo com a
própria empresa, para que ela escutasse os
atingidos pelas barragens, especificamente
aquela, mas, por enquanto, não há vontade de
ouvir aquelas famílias atingidas.
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Na segunda-feira, estaremos lá com o
Ministério Público Federal. Vamos levar um juiz
agrário. Estaremos lá com centenas e centenas
de pessoas e queremos que a empresa esteja
presente naquele local para, cara a cara, olho
no olho, dizer quais são os compromissos que
tem com as famílias, para com aquela
realidade, para com os municípios de toda a
região.

pague-se bem por essas propriedades, e com a
grande maioria, com quase a totalidade das
outras famílias, não se dialogue, não se
converse, deixando-as no anonimato. É preciso
mudar essa lógica. É preciso mudar.

educadoras peço força na caminhada. Foi
assim que conseguimos as grandes conquistas
na sociedade que vivemos.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Esperamos avançar nisso, na próxima
segunda-feira, quando acontecerá essa
importante audiência com várias repre-
sentações de organismos, sejam eles na
instância estadual ou federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Não há mais oradores
inscritos.

Livre a palavra a todos os srs. depu-
tados.Não basta expropriar as famílias,

expulsá-las da sua terra. E garantir-lhes
dignidade é o mínimo que se pode fazer. Por
isso, esperamos construir alternativas e
caminhos para que pelo menos um pouco de
justiça possamos fazer acontecer, a partir
dessa construção e dessa barragem.

Por fim, quero aqui fazer o registro
desse momento que o estado vive, que é a
questão da greve dos nossos educadores e
educadoras. É preciso, além da solidariedade,
de ações concretas. É preciso que haja uma
política concreta. A luta, tenho dito em vários
momentos, é de direito e de justiça. Quando é
uma luta de direito e de justiça, não há como
se contrapor. Por isso a todos os educadores e

(Pausa)
Não havendo mais quem queira fazer

uso da palavra, esta Presidência encerra a
presente sessão convocando outra, ordinária,
para terça-feira, no horário regimental, com a
seguinte Ordem do Dia: matérias em condições
regimentais de serem apreciadas pelo plenário.Não dá mais para admitir, para

aceitar que sejam compradas quatro ou cinco
propriedades, onde é feito o canteiro de obras,

Está encerrada a sessão.

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
federal tem avançado nas políticas de economia solidária, sendo
necessário haver ainda mais avanços no setor. Realçou a necessidade
de haver, em Santa Catarina, uma política de governo, complementando
que a economia solidária precisa ser prioridade no Estado, aparecendo
no Orçamento, nos programas e nos discursos do governo. Considerou
que a economia solidária precisa de diferentes experiências de
produção, de comercialização e de microcrédito, sendo necessário que
o governo reconheça isso e tenha políticas de Estado, o que significa
pensar os três aspectos que representam as grandes dificuldades que
o setor enfrenta: a comercialização, o crédito e a assistência técnica.
Com relação à comercialização, informou que o problema é que se
produz muito e não se sabe como comercializar; e quanto ao crédito,
existem recursos para se financiar grandes empreendimentos em Santa
Catarina, mas não existem para financiar as experiências de
microcrédito. Continuando, avisou que o Parlamento tem o
compromisso não só de trazer o debate à Casa, mas também de
contribuir para que o governo elabore políticas que fortaleçam o
segmento. Fez menção à Secretaria Nacional de Economia Solidária
(Senaes) externando a necessidade de se aproveitar o momento e
trazer ao debate a economia solidária em cenário estadual. Disse que
Santa Catarina é muito tímida com relação a políticas de Estado e
destacou a necessidade de se avançar no setor, apoiando iniciativas e
cobrando das autoridades a sua responsabilidade. Lembrou que
políticas de Estado não são implantadas somente com audiências
públicas, sendo estas apenas etapas de um processo bem maior.
Encerrou seu pronunciamento desejando a todos uma audiência
proveitosa. Retomando a palavra, o senhor Presidente, Deputado
Estadual José Milton Scheffer, registrou a presença dos seguintes
participantes: Deputado Estadual VoInei Morastoni; senhor Jair
Antunes, coordenador da CooperCasa de Chapecó, representando a
Unisol Brasil - Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários
do Brasil; senhor Moacir Bernardi, presidente da Cooperfronteira;
senhor João Gadelha, presidente do Instituto Excellence de
Desenvolvimento, de Itajaí; senhora Lúcia Benites da Silva, repre-
sentando a aldeia indígena do Morro dos Cavalos; senhora Lorena de
Fátima Prim, coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares da Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb);
senhora Leila Severo Martins, coordenadora da Incubadora Tecnológica
de Cooperativas Populares da Univali; senhora Gênesis Duarte, repre-
sentando o Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária;
senhora Jaqueline Oliveira, representando os Empreendimentos
Econômicos Solidários de Santa Catarina; senhora Eliane Boing,
assessora parlamentar, representando o Deputado Estadual Neodi
Saretta; senhor Fernando Zamban, coordenador de projetos, repre-
sentando a Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina; senhora Edinara
Terezinha de Andrade, representando o Reitor da Fundação
Universidade Regional de Blumenau (Furb); senhor Pedro Floriano dos
Santos, gerente do Departamento de Extensão e Cultura, representando
o Reitor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali); professor Armando
Lisboa, representando o Reitor Alvaro Toubes Prata, da Universidade
Federal de Santa Catarina; senhor Ivan Dutra, Secretário Municipal do
Programa Bolsa Família, representando o senhor João Alfredo Herbst,
Prefeito de Mafra, e também representando o Projeto Dando Linha, do
planalto norte; e Vereadora Arlete Bloemer, da Câmara Municipal de Rio
Fortuna, representando a União Nacional de Cooperativas de Agricultura
Familiar e Economia Solidária de Santa Catarina (Unicafes). Na

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE
ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA A FIM
DE DEBATER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ECONOMIA
SOLIDÁRIA EM SANTA CATARINA, REALIZADA NO DIA 8 DE JUNHO
DE 2011, ÀS 9H, NO PLENÁRIO OSNI RÉGIS.
Aos oito dias do mês de junho de 2011, às 9 horas, realizou-se no
Plenário Osni Régis, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (Alesc), audiência pública com o objetivo de debater as
políticas públicas para a economia solidária em Santa Catarina. A
audiência foi requerida pelos Deputados Estaduais Dirceu Dresch, José
Milton Scheffer, Neodi Saretta, Padre Pedro Baldissera, Sargento
Amauri Soares, VoInei Morastoni e pela Deputada Estadual Luciane
Carminatti, tendo sido presidida pelo Deputado Estadual José Milton
Scheffer, Presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia,
Minas e Energia da Alesc. A mestre de cerimônias, senhora Soraia
Boabaid, cumprimentou os presentes e deu início à audiência pública
convidando para compor a mesa de trabalhos as seguintes auto-
ridades: Deputado Estadual José Milton Scheffer, Presidente da
Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Alesc;
senhor Serafim Venzon, Secretário de Estado da Assistência Social,
Trabalho e Habitação; Deputado Estadual Dirceu Dresch, membro da
Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Alesc;
Deputada Estadual Luciane Caminatti; senhora Kristiany Mariely
Bender, secretária do Fórum Catarinense de Economia Solidária (FCES);
senhor Valmor Schiochet, diretor de Estudos e Divulgação da Secretaria
Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego
(Senaes); senhor Carlos Artur Barbosa, superintendente Regional do
Trabalho e Emprego de Santa Catarina (SRTE/SC); e senhor Carlos
Eduardo Arns (Tchê), representando o Fórum Brasileiro de Economia
Solidária. Em seguida, passou a palavra ao senhor Presidente,
Deputado Estadual José Milton Scheffer, que saudou a todos e
agradeceu pela presença às autoridades que atenderam o chamamento
da Comissão para esta audiência pública. Declarou esperar que a
audiência pública produza resultados para o desenvolvimento da
economia solidária, sendo esta a grande vertente que une o social ao
econômico, permitindo a participação de todos. Definiu a economia
solidária como um conjunto de atividades econômicas organizadas e
realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras, sob a
forma de autogestão. Dito isso, passou a palavra ao senhor Deputado
Estadual Dirceu Dresch, que deu boas-vindas aos companheiros da
economia solidária e às demais autoridades presentes. Informou que a
Casa vem debatendo grandes temas relacionados à sociedade e à
economia catarinense, acrescentando que naquele momento o
compromisso da Assembleia Legislativa era o de trazer à discussão a
economia solidária e, com ela, o conceito de outra economia. Avaliou
que a Alesc tem como contribuir criando leis, projetos e políticas no
sentido de fortalecer o setor, considerando-se grato por ter ajudado
quando solicitou a realização desta audiência pública. Por fim, colocou-
se à disposição de todos e despediu-se. Nesse momento, tomou a
palavra a senhora Deputada Estadual Luciane Carminatti, que
cumprimentou as autoridades presentes e observou que o governo
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sequência, passou a palavra ao senhor Valmor Schiochet, diretor de
Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do
Ministério do Trabalho e Emprego (Senaes), que saudou a todos e
explicou que a audiência pública fazia parte de um processo nacional
de consulta a respeito do futuro da política de economia solidária no
País, tendo em vista o projeto de lei que está tramitando no Congresso
Nacional que cria a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa e
transfere para essa Pasta as atribuições e o Conselho Nacional de
Economia Solidária. Avisou que pretende apresentar a todos o cenário
nacional e as perspectivas existentes sobre o futuro da política de
economia solidária no País, considerando a experiência que tem desde
2003, com o governo Lula, quando houve a criação da Secretaria
Nacional de Economia Solidária. Deu ciência da importância da
economia solidária para o Estado, lembrando que em Santa Catarina se
tem algumas das experiências mais importantes do ponto de vista
histórico, que são referências nacionais para o movimento dos
trabalhadores e das comunidades mais carentes quanto à sua
organização econômica. Argumentou que em Santa Catarina surgiu a
experiência pioneira da autogestão, que serviu como referência para
explicitar muitos dos princípios da economia solidária quanto à vivência
cotidiana de trabalhadores que decidiram, coletivamente, organizar um
empreendimento econômico. Mencionou a luta dos mineiros de
Criciúma que constituíram a Cooperminas, com centenas de
trabalhadores organizados tocando uma atividade com fundamento nos
princípios da autogestão e da economia solidária. Registrou o
pioneirismo da organização do crédito solidário em Santa Catarina, por
meio da Fetraf, com a criação da Cooperativa de Crédito da Agricultura
Familiar, que constitui um sistema nacional importante de crédito.
Afirmou que no Estado existe uma importante organização na área de
comercialização por parte da Rede Ecovida, que com base nos
princípios da economia solidária e da produção agroecológica constitui
experiência notável de mobilização dos agricultores. Dito isso, concluiu
que em Santa Catarina a economia solidária, mais que um movimento
político, é um movimento concreto de milhares de trabalhadores.
Observou que, atualmente, discutir desenvolvimento, inclusão e
trabalho implica debater também a iniciativa da economia solidária no
País. Salientou que da experiência dos movimentos sociais surgiu o
novo movimento da economia solidária, acrescentando que a
organização desse movimento no Estado permite um diálogo franco
para que as demandas sejam incorporadas às políticas públicas.
Continuando, assinalou que no âmbito federal, em 2003, o governo
Lula respondeu a uma demanda criando a Secretaria Nacional de
Economia Solidária, vinculando-a ao Ministério do Trabalho e Emprego
por considerá-la uma forma de organização do trabalho cooperativo não
assalariado, tendo convidado o professor Paul Singer para conduzi-la.
Adiantou que a Secretaria, nos limites possíveis da institucionalidade,
tentou incorporar na agenda do governo federal as principais
reivindicações e demandas do movimento da economia solidária.
Declarou ter tido a felicidade de fazer parte da equipe nos primeiros
quatro anos, retornando somente agora para dar continuidade ao seu
trabalho na Secretaria. Entretanto, ressaltou que as questões
estruturais dos empreendimentos ainda estavam colocadas para a
Agenda Nacional de Gestão Pública, fundamentalmente as questões
que dizem respeito ao crédito e ao financiamento, salientando que a
intenção é inserir a economia solidária numa lógica de financiamento
não apenas tomador de crédito, mas também organizador das finanças
no País. [Taquígrafa-Revisora: Carla Greco Granato] Sobre a questão da
comercialização, disse que há avanços importantes na área da
produção de alimentos, como o Programa de Aquisição de Alimentos e
o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que têm sido
oportunidades de organização econômica dos pequenos produtores em
associações e cooperativas, mas que ainda há muito a avançar nessa
área; que existe o desafio de se ter serviços de apoio, assistência
técnica, acompanhamento mais sistemático aos empreendimentos de
economia solidária; e, também, que há necessidade de uma legislação
que reconheça essas experiências com as suas características
específicas. Registrou que há um projeto de lei sendo discutido na
comunidade, no movimento, e que espera que nacionalmente isso
possa ser encaminhado ao Congresso Nacional o mais rápido possível;
que esse projeto de lei reconhece, de alguma maneira, do ponto de
vista jurídico, as organizações econômicas da economia solidária; que
além de todo o debate sobre a legislação cooperativista no Brasil, que
dificulta a organização dos empreendimentos dessas iniciativas, o
Congresso Nacional tem se esforçado no sentido de finalizar a
discussão sobre um conjunto de projetos em tramitação a respeito do
cooperativismo no Brasil, e considerou isso importante. Prosseguindo
na sua manifestação, acrescentou que, por uma demanda apresentada
pela Conferência Nacional de Economia Solidária, realizada no ano
passado, o Governo Federal e a Presidência da República entenderam
que uma forma de fortalecer a política nacional de economia solidária,
juntamente com a Secretaria Nacional de Micro e Pequenas Empresas,

seria alocar a institucionalidade nacional da política nacional da
Secretaria. Afirmou que tiveram problema no encaminhamento disso,
mas que foi reconhecido pelo governo, pela Presidência da República,
que esse processo deveria ser feito de forma mais dialogada com o
movimento e com os atores da economia solidária; que como isso não
foi feito no encaminhamento do projeto de lei, e como não foi feito
como medida provisória, mas como projeto de lei, permitiu que se
tivesse um debate sobre as perspectivas da institucionalidade da
política de economia solidária no âmbito do governo federal; e que a
audiência pública foi a oportunidade para fazer o debate sobre o mérito
do Projeto de Lei nº 865. Comunicou que a posição do governo federal
sobre o projeto de lei é fortalecer a política nacional de economia
solidária; que se precisa aproveitar a discussão do futuro da
institucionalidade da economia solidária no governo federal para depois
se discutir a estrutura necessária, as condições políticas e
institucionais necessárias para que haja de fato o fortalecimento dessa
economia. Discorreu que uma das preocupações é garantir a
continuidade da política implementada pela Secretaria Nacional de
Economia Solidária no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, que
deu a vantagem da capilaridade que existem nas Superintendências
Regionais do Trabalho, e afirmou que é fundamental que seja mantida
essa capilaridade. Disse que reivindicaram que a economia solidária
fosse reconhecida como uma das estratégias do Plano Brasil sem
Miséria e que na semana passada a Presidenta Dilma reconheceu e
declarou que a economia solidária é uma das estratégias importantes
daquele Programa; que isso coloca o desafio de incluir, de forma
cooperativa, associativa, as quinhentas mil famílias miseráveis deste
País; que é a contribuição da economia solidária, mas para que isso
ocorra é preciso ter uma política pública robusta, com recursos, com
orçamento, com equipe e com estrutura. Anunciou que se está
discutindo o Plano Plurianual e que há o compromisso do Ministério do
Planejamento de que a economia solidária se constitua em um
programa temático específico, considerando a nova metodologia do PPA
que está sendo adotada pelo governo federal; que são avanços
institucionais importantes do governo federal e que dentro desse
reconhecimento político é que o PL nº 865 precisa ser colocado; que o
resultado da iniciativa do PL nº 865 é uma forte mobilização do
movimento da economia solidária; e que isso precisa ser reconhecido e
valorizado. Reconheceu que a movimentação, a organização e a
mobilização de uma sociedade plural, que tem reivindicado de forma
incisiva as políticas de acordo com os seus interesses, são
fundamentais no momento. Disse que é necessário ter na conjuntura
da mobilização do movimento social um ganho político que precisa se
traduzir em ganhos da política pública de economia solidária; que
precisam estabelecer, no diálogo das audiências públicas, as
condições para que esses ganhos políticos possam avançar.
Encerrando, colocou-se à disposição para contribuir com o debate e
aprofundar mais as questões. Ato contínuo, a palavra foi passada ao
senhor Carlos Eduardo Arns (Tchê), representando o Fórum Brasileiro
de Economia Solidária, que cumprimentou todos, saudando principal-
mente às pessoas que vieram de todos os lugares, porque essas
demonstram a riqueza, a diversidade e a força da economia solidária no
Estado de Santa Catarina, construindo assim um movimento nacional,
e reforçou as palavras ditas anteriormente sobre as dificuldades que o
movimento e os empreendimentos da economia solidária vêm
enfrentando. Disse ser essa uma bela trajetória já construída as
experiências de Santa Catarina e do Brasil; que houve avanço com a
construção da Secretaria Nacional da Economia Solidária nesses oito
anos do governo Lula; que não podem retroceder nisso, mas sim
avançar, dar um salto no governo atual; e que essa é a disposição do
movimento da economia solidária. Afirmou que estão presentes na
audiência pública por ter ocorrido uma falha no diálogo com o
movimento e que pode haver um ponto de discordância com a repre-
sentação do governo no sentido de que o PL não representa um
avanço, mas, sim, um absoluto retrocesso na construção desses oito
anos de economia solidária. Considerou ser necessário que seja zerado
o debate do PL, porque não incorpora os avanços que tiveram e não
permite que se expresse a política verdadeiramente necessária para a
economia solidária; que o movimento está mostrando, nas audiências
públicas, que é preciso ir muito além daquilo que esse PL propõe.
Registrou que já estão avançando bastante com a audiência nacional e
com as mais de dezessete audiências estaduais; que irão conseguir
sensibilizar o governo para que se consiga constituir um outro espaço
além desses já conquistados no Ministério do Desenvolvimento Agrário,
no Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério do
Desenvolvimento Social, em que há políticas que buscam atender
demandas da economia solidária; e que neste governo se precisa de
um espaço bem mais fortalecido que possa servir de espaço articulador
para essas diversas políticas. Continuando, perguntou por que a
economia solidária necessita de que em todos os espaços do governo
se tenha políticas voltadas à economia solidária e precisa de, dentro do
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espaço do governo, um espaço articulador para essas políticas,
respondendo que é porque a economia solidária é diferente, é outra
economia. Afirmou que quando se diz que a economia solidária é
diferente da economia proposta pelo conjunto das forças dos micros e
pequenos empreendedores não quer dizer que não se reconheça a
importância da organização, do fortalecimento e da construção de
políticas para os micros e pequenos empreendedores; que muito pelo
contrário, pois se está inaugurando no Brasil um espaço que fortalece
esse segmento; e que se tem total solidariedade com os micros e
pequenos empreendedores. Proferiu que gostaria que, da mesma
forma, o governo e a sociedade reconhecessem as diferenças do que
se propõe enquanto economia solidária, e que as políticas fossem
construídas dando essa condição. Exemplificando, disse que foi preciso
os camponeses se rebelarem com muita intensidade para mostrar que
para eles não é qualquer crédito que vai servir, nem de qualquer jeito, e
que existem características específicas; que os pescadores precisam
se rebelar e mostrar para a sociedade que eles são sujeitos dotados de
particularidades; e que o crédito, a assistência técnica e todos os
instrumentos que se imagina não são iguais para eles, assim como são
para os camponeses, como são para os quilombolas. Registrou que a
economia solidária não é invisível, é “invisibilizada”, porque não se
deseja enxergar as diferenças, e que, portanto, não é preciso construir
políticas adequadas se não se enxerga as diferenças; que é
fundamental compreender as diferenças que compõem a sociedade.
Afirmou que todas essas lógicas são fundamentais porque a lógica
camponesa não é capitalista, não é empresarial; que o pescador
artesanal não é um capitalista e não trabalha com a lógica empresarial;
e que políticas setoriais para esses segmentos são improdutivas. Dito
isso, reforçou que querem políticas que sejam capazes de incorporar e
de fortalecer as diferenças que revigoram e fortificam; que para isso é
preciso criatividade e coragem política; que sem criatividade só se
reproduzirá mais exclusão, marginalização e políticas assistenciais que
não criarão condições para que esses sujeitos integrem a sociedade de
forma autônoma, cidadã e íntegra; e que o movimento da economia
solidária neste País vem lutando por políticas adequadas para as suas
características. Disse que a economia solidária é uma das ferramentas
fundamentais, se esse governo souber utilizá-la adequadamente,
reforçando-a como uma estratégia para a erradicação da pobreza; que a
pobreza é resultado de um modelo econômico e não uma condição do
indivíduo; que se não se modificar as dinâmicas econômicas nos
territórios e nas regiões não se irá erradicar a pobreza; que os
camponeses não vão conseguir construir a sua autonomia se não se
modificar a dinâmica econômica dos territórios; que se precisa de
políticas arrojadas, com recursos, com estruturas, com pessoas
envolvidas para dar conta disso; e que não serão poucos recursos e
nem estratégias tímidas que mudarão a realidade da pobreza nas
regiões do País. Registrou que a economia solidária se coloca como
uma das estratégias que o governo pode utilizar para mudar dinâmicas
econômicas, regionais, e garantir a inclusão social; que é importante
compreender que a economia solidária não é uma organização, uma
cooperativa ou uma associação; que é muito mais complexa; e que
implica princípios, valores, reprodução de modos de vida. Salientou que
para se ter políticas novas, inovadoras e capazes de darem conta disso
é importante mexer numa coisa muito dolorosa do status quo atual: no
marco legal; e que para essas economias não-capitalistas (economias
que compõem a economia solidária dos quilombolas, dos pescadores,
dos camponeses, das mulheres organizadas) é preciso um marco
regulatório firme que possa colocá-las em condições dignas de
competitividade no espaço geral. Finalizando, realçou que se precisa
ser ousado e firme na proposição de políticas capazes de sustentar a
construção de uma nova economia: a economia solidária. A seguir,
usando a palavra o Deputado Estadual VoInei Morastoni, que
cumprimentou todos e, especificamente, saudou aos participantes da
audiência pública que vieram da sua cidade, Itajaí. Disse que será
breve porque logo em seguida terá uma reunião do fórum que vai tratar
da situação dos pequenos hospitais e, na sequência, terá uma reunião
da Comissão de Saúde, ocasião em que discutirão a situação do
hospital de Criciúma. Referente ao assunto da audiência, afirmou que é
importante entender se é uma economia diferente das outras, se é para
tratar de forma desigual os desiguais. Registrou que a Casa, através
dos mandatos dos Deputados, através das Comissões, coloca-se à
disposição desse movimento como uma instância importante de
encontro, de referência. [Taquígrafa-revisora: Iwana L. Lentz] Por fim,
proferiu que a Assembleia poderá servir de ponto de encontro e de
encaminhamentos do fortalecimento da economia solidária no Estado.
A seguir, o senhor Serafim Venzon, Secretário de Estado da Assistência
Social, Trabalho e Habitação, cumprimentou os Deputados pela
iniciativa da audiência pública e os demais presentes. Explanou que se
faz presente para ampliar o alcance da Secretaria da Assistência
Social, que abrange quatro vertentes: assistência, habitação, trabalho e
alimentação. Informou que quase 14 milhões de famílias fazem parte

do Bolsa Família; que 16 milhões de brasileiros estão em miséria
absoluta; que em Santa Catarina há 102 mil e 600 pessoas em
insegurança alimentar grave; que 7% da população está em
insegurança alimentar importante; e que 20% são excluídos. Dito isso,
colocou que o governador já solicitou audiência com a Ministra Tereza
Campelo para falar sobre a grave situação. Explanou que a Presidenta
Dilma convidou todos os governadores para participarem do lançamento
do Plano de Erradicação da Pobreza, que terá três eixos de atuação:
transferência de renda às famílias pobres, ampliação do acesso e
qualificação de serviços públicos, e inclusão produtiva e geração de
oportunidades. Ainda, comentou que a economia solidária em Santa
Catarina precisa da colaboração de todos. Disse que há quinze dias
recebeu a visita do representante do BNDES informando que para toda
iniciativa de economia solidária que houver por parte do governo
estadual ou do governo municipal o BNDES entrará com o mesmo valor
a fundo perdido; e narrou que, com representantes do BNDES, serão
escolhidos os locais de instalação de mais de 50 centros de captação
e distribuição de alimentos no Estado, os quais serão produzidos pela
agricultura familiar, que atenderá inúmeras entidades, como hospitais,
asilos, escolas, entre outras instituições. Encerrando, explicou que esta
audiência é uma oportunidade de obter informações e de buscar
parceiros para a inclusão social, através da inclusão produtiva da
economia solidária. Dando seguimento à audiência pública, a condução
dos trabalhos foi passada à senhora Presidente, Deputada Estadual
Luciane Carminatti, que registrou a presença das seguintes pessoas:
Alexandre Tkotz, representando a base de serviço Cemear, da Rede
Ecovida de Agroecologia; Erivan Luiz da Silva, representando a
Associação dos Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde
Mental de Blumenau - Enloucrescer; Cristina Collaço, chefe da Seção de
Economia Solidária da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego de Santa Catarina (SRTE/SC); Ivana Fernandes, representando
o Serviço de Incentivo às Organizações Produtivas da Prefeitura de
Joinville; Patrícia Grave Correa de Maia, representando a Associação de
Empreendedoras Solidárias de Joinville; Daiane de Morais, repre-
sentando a Associação Ecológica de Catadores e Recicladores de
Joinville; Mairon Edegar Brandes, representando os mestrandos em
Desenvolvimento Regional da Furb; Rute Rorte da Veiga, representando
o empreendimento Horta, Delícias e Artes; representantes do Centro de
Direitos Humanos e Cidadania de Lages; Viviane Schumacher Bail,
secretária do Conselho Estadual do Artesanato e Economia Solidária de
Santa Catarina, gerente de Gestão e Fomento à Geração de Renda da
Prefeitura de Joinville e representante do Fórum de Economia
Sustentável de Joinville; e Edeltraut Klann, representando o empreendi-
mento Verbo Tecer. Na sequência, a senhora Presidente concedeu a
palavra à senhora Deputada Estadual Angela Albino, que cumprimentou
todos, em especial o professor Armando Lisboa, que ajudou na
compreensão da importância da economia solidária. Elucidou que é
importante ter uma forma de se fazer economia abrangendo o cuidado
com o meio ambiente e estabelecendo relações de solidariedade, a
qual ainda é deficitária no campo da economia. Ressaltou que a
Assembleia Legislativa, através da Comissão de Economia, poderá ser
o ponto de referência ao aprofundamento dos debates e à construção
de uma política estadual de economia solidária, aclarando que ao
adquirir os produtos da agricultura o governo poderá ter a visão da
agricultura familiar, da agricultura orgânica e da economia solidária para
que este setor, que é um grande distribuidor de renda, possa se
desenvolver. Concluiu almejando que no Estado seja desenvolvida a
economia solidária e que essa se torne referência. Retomando a
palavra, a senhora Presidente, Deputada Estadual Luciane Carminatti,
registrou a presença da senhora Edalina Boni, representando o Fórum
Litorâneo, que abrange a região da Amfri e Brusque, e concedeu a
palavra à senhora Kristiany Mariely Bender, secretária do Fórum Catari-
nense de Economia Solidária, que agradeceu a todos pela presença.
Inicialmente, relatou que a proposta do Fórum é fortalecer a economia
solidária como perspectiva de estratégia dentro do atual governo,
alegando que é um novo modelo de desenvolvimento e necessita de
apoio do Estado. Em relação ao Projeto de Lei nº 865, explicou que a
economia solidária é diferente das micros e pequenas empresas,
apesar de não ter nada contra as micros e pequenas empresas nem
contra o projeto. Observou que não entende como o governo acha que a
união entre a micro e pequena empresa com a economia solidária
poderá fortalecer a economia solidária, indagando como discutirão
políticas públicas em conjunto para segmentos distintos. Ressaltou que
a economia solidária é fundamental para o programa de combate à
fome e à erradicação da pobreza extrema, pois chega aonde a política
não vai. Comunicou que o Fórum participou de duas conferências
nacionais, promovidas pelo governo, e questionou por que a
mobilização não foi acatada nem considerada pelo governo. Noticiou
que no governo Federal existem 220 ações relacionadas à economia
solidária, em 20 Ministérios, e por isso precisa-se de um espaço
institucional forte que coordene as ações, fortalecendo assim as
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políticas públicas que compõem os empreendimentos da economia
solidaria. Disse que quando o governo inseriu a economia solidária no
projeto admitiu seu erro, e questionou por que não respeitam as
decisões do movimento, que sabe o que é e o que almeja. Encerrando,
solicitou apoio da Alesc, dos Deputados, a favor dessa causa.
[Taquígrafa-revisora: Jacqueline de O. V. Bitencourt] Ato contínuo, o
senhor Carlos Artur Barbosa, superintendente Regional do Trabalho e
Emprego de Santa Catarina (SRTE/SC), saudou a todos e disse que a
Casa Legislativa se agiganta ao patrocinar debates deste porte e ao
realizar esta audiência num momento em que o País atravessa tempos
excepcionais no eixo de políticas sociais. Lembrou que de 1960 até
2006 o País vivia sob a égide do Fundo Monetário Internacional, que
ditava as políticas econômicas e sociais, mas nenhuma delas avançava
porque o Fundo não tinha compromisso com o enfoque social, com a
pobreza ou com a economia, e que hoje o País é credor dessa
instituição - US$ 10 milhões. Relatou que no dia 31 de dezembro de
2002 havia nos registros do Ministério do Trabalho em torno de 28
milhões de trabalhadores com carteira assinada e que em 31 de
dezembro de 2010 o número de trabalhadores registrados era de
aproximadamente 44 milhões. Analisou que o tema trazido pela
audiência pública está ligado à alternativa do desemprego, à renda, à
gestão do coletivo, e disse sobre a importância do fortalecimento de
políticas públicas visando ao coletivo, porque é no coletivo que se
constrói uma nação mais justa e mais fraterna. Comentou que a
estimativa é de que no final de 2011 chegue-se a 30 mil empreendi-
mentos de economia solidária no País, número extraordinário para uma
Secretaria que fará oito anos de existência. Instigou que a região Sul
precisa se debruçar sobre esses números porque sua participação
corresponde a apenas 12% e registrou que, obviamente, a região
Nordeste lidera em razão da interferência das questões regionais.
Encerrando, deixou sua mensagem de solidariedade e de luta coletiva
para com o bem do País. A seguir, a senhora Jaqueline Oliveira, repre-
sentando os Empreendimentos Econômicos Solidários de Santa
Catarina, saudou a todos e disse que trazia o posicionamento dos
empreendimentos de economia solidária de Blumenau em relação ao
PL nº 865. Dito isso, passou a ler: “Somos mil empreendimentos de
economia solidária em Santa Catarina (segundo o último mapeamento
do sistema nacional de informações de economia solidária); somos
catadores, costureiras, artesãos, agricultores, indígenas, quilombolas e
portadores de sofrimentos psíquicos de saúde mental. Somos mais de
trezentos mil trabalhadores, cinquenta entidades de apoio, oito fóruns
regionais, um fórum estadual - indiscutível a nossa expressividade no
Estado -, mais de dois milhões no País. Produzimos leite, mel,
hortigranjeiros, confecções, queijo. Entre outros artigos, também
realizamos operações de crédito. Nos discursos pensados fala-se muito
em erradicação da miséria no País e na promoção do desenvolvimento
como geração de oportunidade para todos os brasileiros. Fala-se
também em objetivos e agendas. Mas, distante desses projetos ainda
pensados longe das dinâmicas locais, é preciso alertar para essa
realidade altamente dinâmica que deve ser vista e analisada em suas
especificidades. Acompanhamos todas as discussões acerca do PL nº
865 e é consensual para o nosso coletivo a discrepância entre os
valores que norteiam nossa luta com o proposto pelo PL nº 865.
Inevitável, nesse momento, não pensar o futuro e como ainda caminha
a política nesse País. O viés econômico ainda está no topo das
decisões. Não adianta os ambientalistas gritarem, e muito acima
dessas oportunidades e do desejo cá estamos nós pedindo outra
proposta, um ouvido presidencial que aja conforme o discurso
prometido nas últimas eleições, ou que, dentro desse caminho
desterritorializado pelo qual estamos indo, nos oferte uma
contraproposta que também oportunize nossas dinâmicas e que, acima
de tudo, não reduza a nossa luta, valorizando assim a nossa
caminhada. A economia solidária consegue lidar e aliar naturalmente
com as dinâmicas econômicas, políticas e sociais, bem como
ambientais, promovendo aos trabalhadores um processo de
organização e envolvimento efetivo com o seu território e com o seu
País. Estamos avançando, e ainda com a necessidade de uma
legislação que reconheça nossas organizações e que não nos deixe a
mercê de políticas públicas que não consigam abarcar as nossas
especificidades. Não negamos a importância do empreendedorismo
individual e da política de micro e pequena empresa. No entanto, não
nos submeteremos à acumulação do capital e a um sistema precário e
desigual. É preciso olhar sem preconceito e considerar a economia
solidária não só como mais uma dinâmica econômica, mas como modo
de vida, nossa razão de ser e estar aqui nesse momento.” Retomando
a palavra, a senhora Presidente, Deputada Estadual Luciane Carminatti,
registrou a presença do Deputado Estadual Altair Guidi e passou a
palavra ao senhor Moacir Bernardi, presidente do Cooperfronteira, que
desejou bom-dia a todos e cumprimentou os presentes. Disse que a
Cooperativa que preside abrange nove Municípios dos dezenove que
compõem a Ameosc. Informou que na região existem mapeados mais

de cem empreendimentos de economia solidária. Colocou que, quando
se fala em economia solidária, se fala do trabalho coletivo em prol de
um grupo e não em prol de uma diretoria ou de duas ou três pessoas.
Comentou que a região do extremo oeste está se caracterizando pelo
grande surgimento de pequenas cooperativas na agricultura familiar, na
economia solidária, na questão urbana dos catadores, dos artesãos, e
que se faz um trabalho importante de organização dessas pessoas,
legalizando-os. Contou que a cooperativa tem mais de quinze grupos
organizados na sua estrutura e se insere no fórum de economia
solidária do extremo oeste. Comentou sobre o PL nº 865, quanto à
proposta de incorporação da economia solidária na Secretaria de
microempresa, discordando nisso, porque a microempresa trabalha em
prol de duas ou três pessoas e a economia solidária trabalha num
contexto maior, em prol de várias pessoas, e reforçando que, no seu
ponto de vista, a microempresa não pode estar na mesma mesa de
discussão da economia solidária. Pontuou que devem avançar quanto
ao marco legal, caso contrário não chegarão ao objetivo desejado que é
o reconhecimento da economia solidária. Concluindo, frisou que
economia solidária é uma outra economia que acontece. Na sequência,
a senhora Vânia Regina Diehl, do Instituto Marista de Solidariedade,
representando o Projeto Nacional de Comercialização Solidária,
cumprimentou os presentes e passou a ler: “O Projeto de
Comercialização Solidária trata-se de um projeto em âmbito nacional,
portanto contempla ações diretas no Estado. O projeto trouxe o apoio à
realização de feiras de economia solidária, de espaços únicos para os
empreendimentos poderem comercializar seus produtos. A economia
solidária pensa no desenvolvimento local, promove novos valores
humanos e trabalha a formação e a capacitação do comércio solidário.
Importante ressaltar ainda que, falando de comercialização de
produtos, precisamos pensar na legalização dos produtos. Pensar
numa política pública diferenciada para a economia solidária. Na
economia solidária são inúmeras iniciativas que promovem inclusão
produtiva, geração de emprego e renda. O momento político atual tem
avançado nas ações transversais e, portanto, precisa promover mais
políticas públicas estaduais e nacionais de fortalecimento da economia
solidária. Do que precisamos? Precisamos do apoio à organização de
produção através de assistência técnica; apoio a diferentes estratégias
para comercialização dos produtos; apoio à formação de rede de comer-
cialização, onde se consegue trazer os diferentes elos da cadeia
produtiva que garantem que a economia permaneça na localidade;
apoio ao crédito diferenciado. Enfim, precisamos pensar em políticas
públicas para o urbano e para o rural em conjunto. Reforçamos aqui
que não somos contra a microempresa, mas que trabalhamos de forma
diferenciada.” Ato contínuo, a palavra foi passada ao senhor Ivan Dutra,
Secretário Municipal do Programa Bolsa Família, representando o
senhor João Alfredo Herbst, Prefeito de Mafra, e também representando
o Projeto Dando Linha, do planalto norte, que saudou a todos e colocou
que o projeto busca oportunidades dentro da economia solidária, tendo
iniciado com 10 mulheres; que no final de 2010 eram 110 mulheres; e
que para 2011 a estimativa é de 310 mulheres. Comentou que o
Município de Mafra tem 52 mil habitantes, 4.976 famílias, das quais
3.306 famílias estão inseridas no Programa Bolsa Família. Citou a
preocupação com o futuro dessas famílias e pediu que a economia
solidária suba a serra. Por fim, registrou o engajamento no movimento
e mencionou que os 300 quilômetros percorridos até a Capital trouxe
conhecimento ao Município. [Taquígrafa-revisora: Sabrina Roberta
Schmitz] A seguir, foi concedida a palavra à senhora Leila Severo
Martins, coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares da Univali, que saudou a todos e disse que a rede atua no
Brasil com mais de oitenta incubadoras universitárias, sendo a primeira
fundada em 1995, que fazem o trabalho de assessoria, de apoio e de
parceria nos empreendimentos de economia solidária. Relatou que
Santa Catarina já tem constituído um grupo de três incubadoras
universitárias que, em parceria com mais quarenta entidades, apoiam
esse processo de aproximadamente 1.300 empreendimentos de
economia solidária existentes no Estado. Definindo a sua manifestação
como um depoimento do trabalho que realizam diariamente, comentou
a frase inscrita em um dos cartazes pendurado no Plenário: “Trabalhos
nobres merecem espaços nobres”. Avaliou que esta frase se encaixa
como uma luva à economia solidária, não por ser um trabalho maior ou
mais importante do que os outros, mas por fazê-lo diferente. Explicou
que a economia solidária trabalha essencialmente em respeito ao
outro, de forma solidária e cooperativada. Afirmou que o trabalho
desenvolvido de forma diferente merece um espaço diferente para ser
colocado, para ser pensado. Pontuou aspectos que dizem respeito à
qualificação, para que as pessoas consigam capacidade técnica, de
gestão e de cidadania; ao marco legal, para que possibilite a inserção
da economia solidária; ao fomento, com abertura de linhas de crédito; e
à comercialização, com a criação de espaços institucionais que abram
portas para a inclusão social produtiva. Finalizou pontuando a impor-
tância da criação desses espaços nobres nas três esferas de governo e

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



15/06/2011 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.296 1 5

nesta Casa, para que consigam construir políticas fortes e
emancipatórias. Na sequência, fez uso da palavra o senhor Eroni
Medeiros, representando o Fórum Regional de Economia Solidária da
Região Serrana, que manifestou a intenção do Fórum serrano de lutar
pela institucionalização dessa política, buscando encontrar nesta
audiência alternativas para fortalecer esse movimento. E registrou uma
das deliberações da Conferência Nacional, que contou com a partici-
pação de mais de sessenta catarinenses, quer seja, lutar pela
institucionalização dessa política, criando condições e respaldo para os
atores envolvidos na atividade. Ato contínuo, o senhor Erasmo Pavesi,
representando a Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Autogestão de Brusque, após ter concedida a palavra, respaldou a
manifestação dos seus colegas da economia solidária e reafirmou a
proposta definida na Conferência Nacional de Economia Solidária, quer
seja, a criação de uma secretaria especial ou de um ministério.
Destacou a participação do Ministro Gilberto Carvalho e agradeceu-lhe
por ter atendido ao pedido do movimento social e freado o PL, por
receber o Fórum Nacional na Presidência da República e por propiciar
aos Estados este debate. Informou que a cada novo governo o Fórum
apresenta as suas reivindicações, esperando que o novo governador as
atenda. Explicou que o trabalho que fazem na economia solidária não é
apenas criar cooperativas, mas também recuperar empresas fechadas
ou falidas, citando como exemplo a reestruturação da única empresa
metalúrgica que trabalha com mecânica fina no Estado, situada na
cidade de Brusque. Também salientou que se precisa de crédito
decente, da familiarização do Badesc com essa realidade e do
reconhecimento, por parte desta Casa, do potencial da economia
solidária de gerar emprego e renda. Contou uma das reivindicações
mais antigas, a diminuição do número de cooperados para fundação de
uma cooperativa, avaliando que a lei do cooperativismo é antiga e
precisa ser reformulada. Sugeriu que esta Casa envie à bancada federal
um referendo reivindicando no Congresso Federal apoio à economia
solidária. Encerrou descrevendo o trâmite burocrático que uma
cooperativa atravessa neste Estado, a começar pelo registro na Junta
Comercial; informando que o vogal que trabalhava na Junta Comercial,
que tinha uma experiência acumulada e diálogo com o movimento, foi
mandado embora e ainda não foi substituído; e sugerindo que a pessoa
a ser indicada tenha também um perfil ligado à economia solidária.
Retomando a palavra, a senhora Presidente, Deputada Estadual
Luciane Carminatti, comunicou ao Fórum Estadual de Economia
Solidária a proposta de projeto de lei que diz respeito ao tratamento
diferenciado e simplificado nas experiências da economia solidária,
desejando que o Fórum apreciasse esse projeto de sua iniciativa para
posterior trâmite na Casa, e solicitou ao Deputado Estadual Padre
Pedro Baldissera que assumisse a condução dos trabalhos. Posto isso,
o senhor Presidente, Deputado Estadual Padre Pedro Baldissera,
concedeu a palavra à senhora Viviane Schumacher Bail, secretária do
Conselho Estadual do Artesanato e Economia Solidária de Santa
Catarina, gerente de Gestão e Fomento à Geração de Renda da
Prefeitura de Joinville, e representante do Fórum de Economia
Sustentável de Joinville, que reafirmou as várias ações implementadas
em Joinville, citando o caso da merenda escolar, do CPAT - Centro
Público de Apoio ao Trabalhador - e das oficinas nas áreas rural e
urbana. Argumentou que todas essas ações objetivam fortalecer o
movimento e constituir uma lei que regulamente a economia
sustentável no Município. Finalizando, registrou apoio à deliberação da
Conferência Nacional de que a economia solidária fique instalada em
uma Secretaria ou em um Ministério. Em seguida, a senhora Sueli
Hinze, representando o Fórum Municipal de Economia Solidária de
BaIneário Camboriú, agradeceu pela oportunidade de se manifestar e
explicou que os empreendimentos solidários produzem e vendem de
tudo, mas de forma completamente diferente, ou seja, valorizando a
inclusão social, a inclusão produtiva e a sustentabilidade do planeta. E
ressaltou a necessidade de políticas públicas, enfatizando a sua impor-
tância para viabilizar a implantação de projetos. Dando continuidade à
audiência, o senhor Presidente concedeu a palavra à última inscrita, a
senhora Gênesis Duarte, representando o Conselho Estadual do
Artesanato e da Economia Solidária de Florianópolis, que iniciou
observando que a maioria dos empreendimentos é constituída de
mulheres que lutam pela sobrevivência dos seus filhos, das suas
famílias. Explicou que a economia solidária existe desde que o mundo é
mundo e que na cultura indígena ainda se pratica essa política. Por fim,
solicitou a criação de leis municipais, estaduais e nacional e de
políticas públicas direcionadas, sobretudo, à capacitação. Finda as
inscrições, o senhor Presidente, Deputado Estadual Padre Pedro
Baldissera, comentou o passo extremamente importante que esta Casa
vem direcionando no sentido de propor um projeto de emenda cons-
titucional contemplando o termo economia solidária no artigo 136,
inciso I, da Constituição do Estado de Santa Catarina, criando
consistência legal para que a economia solidária possa ser contem-
plada no PPA e no Orçamento encaminhado por esta Casa. Observou

que a PEC serve como espécie de grande guarda-chuva e que a partir
desta muitas políticas públicas ligadas à economia solidária poderão
acontecer em Santa Catarina. [Taquígrafa-revisora: Sandra Coelho]
Prosseguindo, comunicou que em seguida a palavra será passada aos
membros da mesa, por três minutos para cada pessoa, a fim de que
façam as suas considerações finais e apontem algum encaminhamento
que poderá ajudar a economia solidária. Ato contínuo, concedeu a
palavra ao senhor Deputado Estadual Dirceu Dresch, que disse que,
além da emenda constitucional, há vários projetos sendo levantados
nesta audiência e que alguns já estão tramitando. Registrou a impor-
tância de as organizações apresentarem nesta Casa as mais diversas
propostas e sugestões para a construção das demandas. Afirmou que
há dias foi feito um café da manhã e depois surgiu esta audiência,
deixando claro que não sabe se isso aconteceu para a Assembleia
participar oficialmente e considerando importante a participação dos
Deputados, a fim de conhecerem mais os temas, estarem mais
inseridos e poderem propor mais políticas. Continuando, propôs que
seja feita uma moção na Assembleia Legislativa contra o PL nº 865,
que insere a economia solidária no debate da microempresa, e solicitou
que essa moção, após aprovada, seja levada ao Congresso Nacional,
ao governo federal, à Casa Civil e ao Ministro Gilberto Carvalho, que
acompanham essa discussão. Registrou que esses seriam alguns dos
encaminhamentos que tinha a fazer e colocou-se à disposição desta
caminhada que está sendo construída também no Estado de Santa
Catarina. Encerrando, informou que está tramitando na Comissão um
projeto sobre o microcrédito, que na verdade não há uma legislação
sobre esse tema em Santa Catarina e que agora isso está sendo
regulamentado. Retomando a palavra, o senhor Presidente, Deputado
Estadual Padre Pedro Baldissera, antes de dar prosseguimento às
considerações finais, abriu espaço para se falar sobre o Fórum catari-
nense e convidou a professora Leila Severo Martins para que desse
publicidade ao encaminhamento. Na sequência, a senhora Leila Severo
Martins, coordenadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares da Univali, diante de todas as manifestações, sugeriu
propostas de encaminhamento no sentido de atendimento às
reivindicações apresentadas: 1) PL nº 865: pelas peculiaridades da
economia solidária, reivindica-se um espaço próprio que abranja as
diferenças, acreditando que essas diferenças possam ser também
respeitadas; 2) constituição de uma frente parlamentar que possa
apoiar e fortalecer o movimento da economia solidária, com
implementação de políticas públicas que atendam às diferenças; 3)
fortalecimento do diálogo com o governo do Estado, que já foi aberto
por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e
Habitação; e, 4) que possam auxiliar no processo junto à Assembleia
Legislativa, pois quem está dentro do movimento tem mais
competência e habilidade para encontrar soluções. Finalizando,
registrou a importância da ampliação dessas frentes e colocou-se à
disposição para auxiliar neste processo junto à Assembleia Legislativa.
Prosseguindo com a audiência pública, foi concedida a palavra ao
senhor Valmor Schiochet, diretor de Estudos e Divulgação da Secretaria
Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego
(Senaes), que reiterou que, de fato, há uma centralidade do debate em
torno do PL nº 865, afirmando que o debate é no sentido de fortalecer
a política da economia solidária. Registrou que houve proposta da
Presidência da República dizendo que há reivindicação de uma
secretaria especial para a economia solidária, afirmando que qualquer
ação do governo federal precisa reconhecer a diferença e a
especificidade da economia solidária enquanto projeto organizativo.
Informou que a Secretaria Nacional de Economia Solidária, como repre-
sentante do governo federal, levará essa visão para que esse debate
seja incorporado na sua agenda. Frisou que o projeto de lei que precisa
ser encaminhado ao Congresso Nacional é fundamental, sendo que o
apoio dos Parlamentares catarinenses é essencial nesta perspectiva, e
que considera essa alteração da Constituição um marco para o Brasil.
Também registrou que a Secretaria Nacional de Economia Solidária
reconhece, compreende, entende e motiva o fortalecimento da
economia solidária no País. Contou que questionou com o companheiro
e professor Paul Singer, hoje Secretário Nacional de Economia
Solidária, sobre o que motivava um homem com mais de 80 anos a
continuar nessa luta da economia solidária, obtendo como resposta
que o que o motiva é que nunca imaginou, ao longo de sua vida, que a
economia solidária iria ter o reconhecimento social, político e
organizativo que está tendo nesse momento. Concluindo, acrescentou
que o companheiro Singer tem plena esperança e confiança de que o
resultado desse processo vai ser positivo para a economia solidária,
porque o movimento está se organizando, os empreendimentos estão
mostrando força, e é isso que vai dar perspectiva de futuro e vai
contemplar todas as demandas colocadas também nesta audiência.
Dando segui mento à audiência pública, o senhor Presidente, Deputado
Estadual Padre Pedro Baldissera, informou que a Assembleia já
aprovou a redação final da PEC e está faltando simplesmente a sanção
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do Presidente da Casa, explicando que a PEC não é feita pelo Gover-
nador. Em seguida, passou a palavra ao senhor Serafim Venzon,
Secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, que
disse que a iniciativa da inclusão produtiva através da economia
solidária já está acontecendo. Registrou que no final do mês de junho
precisa apresentar a proposta do PPA ao Governador e, então,
necessita esperar que este encaminhe de volta para a Assembleia
Legislativa. Comentou em abrir um canal permanente, nomeando
alguém dali, a fim de estabelecer quais as ações do PPA para os
próximos quatro anos, porque o Estado é grande e as iniciativas são
muitas, explicando que tem que descrever tudo para o Governador e
que os Parlamentares devem fazer pressão política para que essa ideia
seja incorporada ao PPA e para conseguir incentivo do BNDES, das
Prefeituras, do Estado, da iniciativa privada, já que é impossível as
associações produtivas não conseguirem arrumar a outra metade.
Encerrou dizendo que vai ser feita essa grande alavanca que promoverá
o desenvolvimento, gerará renda, emprego e, principalmente, qualidade
de vida para muita gente que está excluída. Ato contínuo, o senhor
Presidente, Deputado Estadual Padre Pedro Baldissera, agradeceu ao
Secretário pela manifestação e registrou a importância do PPA, que vai
nortear todas as políticas do governo do Estado para os próximos
quatro anos, informando que a economia solidária precisa ser incluída
na discussão. A seguir, concedeu a palavra ao senhor Carlos Eduardo
Arns (Tchê), representando o Fórum Brasileiro de Economia Solidária,
que, em nome do Fórum Brasileiro, agradeceu à Casa pelo apoio e
conclamou todos os participantes para continuarem nesse trabalho de
parceria a fim de se construir e fortalecer a economia solidária.
Mostrou-se muito feliz porque esta audiência vem no mesmo sentido
das demais 18 audiências realizadas no País, a fim de garantir a
construção de políticas que atendam as particularidades e
especificidades da economia solidária. Afirmou que o PL precisa ser
repensado para a construção de políticas adequadas à economia
solidária, a fim de retomar o debate a partir de todas essas indicações
feitas até aqui. Finalizando, disse que o movimento em Santa Catarina
coloca-se à disposição e é parceiro para discutir todas as propostas
que foram apontadas nesta audiência. Na sequência, o senhor Carlos
Artur Barbosa, superintendente Regional do Trabalho e Emprego de
Santa Catarina (SRTE/SC), parabenizou a direção, na pessoa do
Deputado José Milton Scheffer, pela brilhante iniciativa e os demais
Parlamentares que foram signatários dessa discussão, e agradeceu a
todos que se fizeram presentes e participaram ativamente desse
debate. Por fim, disse que o Ministério do Trabalho está sempre aberto
para participar da interlocução com a sociedade civil organizada.
Retomando a palavra, o senhor Presidente, Deputado Estadual Padre
Pedro Baldissera, disse que se conseguiu fazer o debate com grande
propriedade. Reiterou a sugestão do Fórum de Economia Solidária para
que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina possa construir esse
espaço e proporcionar esse debate para discutir, além de políticas para
a economia solidária, o PL nº 865. Avisou ter certeza de que, da
audiência pública, muitas ações políticas darão continuidade à
caminhada; e disse que a Comissão fará os encaminhamentos
necessários para o governo federal, o Congresso Nacional, o governo
do Estado, tendo em vista a importância deste momento. Posto isso,
afirmou que estão sendo desafiados a criar uma economia nova e
diferente. Concluiu agradecendo à imprensa pela cobertura, aos
funcionários da Comissão por fazerem o acompanhamento da
audiência, às taquigrafas por fazerem o registro desta reunião e a
todos pela participação, e nada mais havendo a tratar encerrou a
presente audiência pública. [Taquígrafa-revisora: Ione Terezinha Reis de
Melo]

parecer por unanimidade ao Processo nº 0618/11, de Carlos Roberto
Silveira. 2) Relatoria do Dr. José Buzzi, pareceres aprovados por
unanimidade aos processos: Processo nº 0815/11, de Vanoir Guarezi
Zacaron; Processo nº 0817/11, de Cláudia Regina do Nascimento;
Ofício nº 083020009332-002-006 de 19/05/2011, Interessado:
Renato Mastella - Juiz de Direito da Comarca de Correia Pinto- Vara
Única/SC “Autos nº 083.02.000933-2/002 - Ação Execução de
Sentença Exequente: Ministério Público e Executado: Antônio Edson
Duarte e Silvana Bernardi Duarte” e o Ofício Interno nº 085/2011 de
31/05/2011, Interessado: Deputado Estadual Dirceu Dresch - Líder do
Partido dos Trabalhadores - PT “Informações sobre licença maternidade
de cargos comissionados”. 3) Relatoria da Dra. Cecília Biesdorf
Thiesen, pareceres aprovados por unanimidade aos processos:
Processo nº 0814/11, de Adriano Ribeiro Cargnin; Processo nº
0818/11, de Rosangela Bittencourt; Processo nº 0615/11, de Maria
Celeste Ferreira Monteiro e Processo nº 0660/11, de Tânia Maria
Hilsendeger da Silva. 4) Relatoria do Dr. Sérgio Augusto Machado,
pareceres aprovados por unanimidade aos processos: Processo nº
0604/11, de Gicela de Aguiar Santana; Processo nº 0605/11, de Ana
Maria Fadel Neves; Processo nº 0619/11, de Luciane Dalla Barba
Cador Zaguini; Processo nº 0632/11, de Ana Maria Garibotti; Processo
nº 0639/11, de Vicente Pacheco Oliveira; Processo nº 0640/11, de
Rosani Vieira de Souza; Processo nº 0643/11, de Carlos Cesar de
Oliveira; Consulta - Ofício CL nº 0192/2011 - 24/05/2011,
Interessada: Coordenadoria de Licitações “Termo Aditivo Emergencial
ao Contrato nº 062/2010-00, celebrado entre a EMBRATEL e a ALESC”
e aprovado parecer pelo não conhecimento do Processo nº 0022/11,
de Mara Pereira de Andrade. 5) Relatoria do Dr. José Carlos da Silveira,
pareceres aprovados por unanimidade aos processos: Processo nº
0812/11, de Guilherme Mondardo Júnior; Processo nº 0698/11, de
Márcia Bittencourt da Silva; Consulta - Ofício CL nº 206/2011 -
31/05/2011, Interessada: Coordenadoria de Licitações “Termo Aditivo
- reajuste com base no índice do IGPM ao contrato 027/2010-00,
celebrado com a empresa responsável pelo recolhimento dos resíduos
hospitalares da ALESC - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.” e
aprovado parecer pelo indeferimento do Processo nº 0739/11, Juliana
Schappo Fermino. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, o
senhor presidente deu por encerrada à sessão, convocando outra
ordinária, para o próximo dia treze (13) de junho. Eu, Sandra Maria
Raimundo Medeiros, Secretária, lavrei a presente ata, que, depois de
lida e aprovada vai assinada pelo procurador-geral e pelos demais
membros do colegiado presente. Sala das Sessões, em 08 de Junho
de 2011.

*** X X X ***
Fábio de Magalhães Furlan - Presidente
Sandra Maria Raimundo Medeiros - Secretária

ATAS DA 1786ª SESSÃO ORDINÁRIA
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às dez
horas, sob a presidência do procurador-geral, Dr. Fábio de Magalhães
Furlan, reuniu-se o colegiado da Procuradoria Jurídica da Assembleia
Legislativa para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta da
1786ª sessão ordinária. Presentes os Doutores: Maria Margarida
Bittencourt Ramos, José Buzzi, Cecília Biesdorf Thiesen, Sérgio Augusto
Machado e José Carlos da Silveira. Ausente, justificadamente, o Dr.
Paulo Henrique Rocha Faria Junior. Aprovada a ata da sessão anterior.
O Senhor Presidente deu conhecimento do teor das informações e
documentos coligidos em atenção ao Ofício nº 99704.2/SUBPGJ, do
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, tendo os
mesmos sido apreciados e aprovados pelo Colegiado. 1) Relatoria do
Dr. José Buzzi, o relator deu conhecimento ao MEMO nº 0136/2011 de
25/05/2011, Ofício nº 3.349/R de 19/05/2011- Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.472 - Requerente: Federação Nacional de
Entidades de Oficiais Militares Estaduais, Requerido: ALESC. 2)
Relatoria da Dra. Cecília Biesdorf Thiesen, pareceres aprovados por
unanimidade aos processos: Processo nº 0635/11, de Mabel Santos
da Silva e Processo nº 0722/11, de Fabio Augusto Hachmann. 3)
Relatoria do Dr. Sérgio Augusto Machado, Processo nº 0499/11, de
Unuri Silveira, aprovado parecer por unanimidade, pelo deferimento
parcial, e aprovado parecer por unanimidade a Consulta - Ofício CL nº
0217/2011 - 09/06/2011, Interessada: Coordenadoria de Licitações
“Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2010, celebrado com a INDOBEL -
Assinatura, Leitura e Publicações Ltda. ME (acrescenta 01 assinatura
do Jornal O Globo)”. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, o
senhor presidente deu por encerrada à sessão, convocando outra
ordinária, para o próximo dia quinze (15) de junho. Eu, Sandra Maria
Raimundo Medeiros, Secretária, lavrei a presente ata, que, depois de
lida e aprovada vai assinada pelo procurador-geral e pelos demais
membros do colegiado presente. Sala das Sessões, em 13 de Junho
de 2011.

DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ MILTON SCHEFFER
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

MINAS E ENERGIA
*** X X X ***

ATAS DA PROCURADORIA

Fábio de Magalhães Furlan - Presidente
Sandra Maria Raimundo Medeiros - Secretária

ATA DA 1785ª SESSÃO ORDINÁRIA
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às quatorze
horas, sob a presidência do procurador-geral, Dr. Fábio de Magalhães
Furlan, reuniu-se o colegiado da Procuradoria Jurídica da Assembleia
Legislativa para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta da
1785ª sessão ordinária. Presentes os Doutores: Maria Margarida
Bittencourt Ramos, José Buzzi, Cecília Biesdorf Thiesen, Sérgio Augusto
Machado e José Carlos da Silveira. Ausente, justificadamente, o Dr.
Paulo Henrique Rocha Faria Junior. Aprovada a ata da sessão anterior.

*** X X X ***1) Relatoria da Dra. Maria Margarida Bittencourt Ramos, aprovado
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AVISO DE RESULTADO
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos

protestos de estima e apreço.
Atenciosamente;

Abgair da Silva RicardoAVISO DE RESULTADO
PresidenteO Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

designado pela Portaria n.º2144/2011, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 017/2011, obteve o seguinte resultado:

CPF 415.687.109-68
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/11

*** X X X ***OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DIVERSAS
OFICIO Nº 269/11

LOTE ÚNICO
Ação Social e Cultural Nossa Senhora da GlóriaVencedora: CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

Ofício ASCUNSEG nº 014/2011 Florianópolis, 08 de junho de 2011Valor global do Último Lance: R$ 919.000,00
Excelentíssimo SenhorFlorianópolis, 15 de junho de 2011
GELSON LUIZ MERÍSIOHELIO ESTEFANO BECKER FILHO
DD. Presidente da Assembléia do Estado de Santa CatarinaPREGOEIRO

*** X X X *** Senhor Presidente,

OFÍCIOS A AÇÃO SOCIAL E CUTURAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA -
ASCUNSEG, associação civil, de direito privado, de duração indeterminada,
sem finalidade lucrativa, fundada aos vinte e dois (22) dias do mês de
outubro de mil novecentose oitenta e cinco (1985) neste, Estado, inscrita no
CNPJ sob o nº 79.023.263/0001-76, com sede na Rua: Sérgio Gil, 792 -
BaIneario - Florianopolis - Santa Catarina, CEP 88075-340, Fone: (48)3206-
5135. E-mail: ascunseg@yahoo.com.br, representada, neste ato, pelo seu
Presidente Tarcísio Pedro Vieira, brasileiro natural de Santo Amaro da
Imperatriz (SC), nascido em 06.05.1970, solteiro, presbítero católico, RG
2.069.364-8 SESPSC e CPF 021.673.999-36, residente e domiciliado à
Rua: Sérgio Gil, 792 - BaIneário - Florianopolis - Santa Catarina - CEP
88075340, Fone: (48) 9155-8550, e-mail: vieiratarcisio@yahoo.com.br,

OFICIO Nº 265/11
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Itaiópolis, 08 de junho de 2011.
Ofício nº 29/2011
Exmo. Sr.
DEPUTADO GELSON MERISIO
DD Presidente da Assembleia Legislativa
Assunto: Prestação de Contas Manutenção de Título de Utilidade
Pública Estadual/2010.

vem apresentar a V. Excia.Encaminhamos, anexo, a documentação da associação de
pais e Amigos dos Excepcionais, APAE de Itaiópolis,/SC, relativo a
prestação de contas do exercício de 2010.

o seu RELATÓRIO ANUAL de atividades e a
DECLARAÇÃO de que permanecem cumpridos

Atenciosamente, os requisitos exigidos para a concessão da
LUIZ FRANCISCO MAX DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL.

Presidente/APAE/Itaiópolis
Declara-se para tanto, que observando o quanto prescreve o

Art. 2º da mesma Lei Municipal, a entidade cumprindo todos os
requisitos exigidos. Desta feita, informamos que:

Lido no Expediente
Sessão de 14/06/11

*** X X X ***
1. a nossa Entidade (ASCUNSEG) foi constituída e tem sua sede no

Municipio de Florianopolis (Bairro: BaIneario) - (cf. Estatuto, Art.
1º);

OFICIO Nº 266/11
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ITUPORANGA

Oficio nº 207/CCCI/2011 Ituporanga, 08 de junho de 2011.
2. (está devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Juridica (CNPJ), sob o nº 79.023.263/0001-76 (cf. Comprovante
de Inscrição e Situação Cadastral);

Senhor
Deputado Estadual Gelson Merisio
Presidente da Assembléia Legislativa

3. a nossa entidade (fundada em 22 de outubro de 1985) está em
pleno (efetivo e contínuo) funcionamento desde a sua fundação,
respondendo á exigência de estar ativa nos últimos doze meses;

Estado de Santa Catarina
Senhor Presidente,

Pelo presente expediente, encaminho a Vossa Excelencia a
documentação exigida em conformidade com o artigo da Lei nº 15.125,
de 19.01.2010, que declara de Utilidade Pública Estadual o Conselho
da Comunidade da Comarca de Ituporanga.

4. em nosso estatuto, já registrado, são cumpridas as cláusulas
descrita na lei, a respeito da não remuneração dos cargos da
Diretoria e da não distribuição de lucros, bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto (cf. Estatuto da ASCUNSEG, Art. 27);

Ao final, aproveito a oportunidade para renovar os meus
protestos de elevada e distinta consideração.

5. nos últimos doze meses, de acordo como relatório de atividades,
a Entidades realizou ações (projetos sócio-culturais) visando à
proteção da familia e à assistência social, em prol da comunidade
(cf. Relatório das atividades);

NORBERTO SENS
Presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ituporanga/SC
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/11

*** X X X *** 6. foram tomadas todas as providências legais quanto à
administração e ao controle contábil-financeiro da Entidade -
Balancete Contábil ano de 2010.

OFICIO Nº 267/11
I.C.A.D - INSTITUIÇÃO DE CARIDADE E APOIO AO DESAMPARADO.

CANTINHO DOS IDOSOS Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos sua
atenção e, augurando sucesso em sua missão, apresentamos-lhe
nossos protestos de estima e distinta consideração.

RELATORIOS ANUAL DE RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL

FLORIANÓPOLIS, SC Atenciosamente,
2011-06-08 Tarcísio Pedro Vieira
Lido no Expediente Presidente da ASCUNSEG
Sessão de 14/06/11

Lido no Expediente
*** X X X ***

Sessão de 14/06/11OFICIO Nº 268/11
*** X X X ***COSELHO COMUNITÁRIO DE JAGUARUNA

OFICIO Nº 270/11Oficio nº 088/2011
COMBEMIJaguaruna SC; 09 de Junho de 2011.

Itajai-SC, 25 de Maio de 2011.Exmo. Sr:
Ofício nº 043/2011Deputado Gelson Merisio
ÀDD. Presidente da Asssembléia Legislativa de Santa Catarina
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Florianópolis - SC
Sr. Jorginho MeloPrezado Senhor;
DD. PresidenteTem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência a documentação da Entidade Conselho Comunitário de
Jaguaruna inscrita sob o nº 86.868.794-37, no que se refere o Art. 3º
da Lei 15.125/2010 para a renovação de Utilidade Pública Estadual.

Fpolis - SC
REF: Prestação de Contas
Ano 2010
Prezado Presidente,

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Em atenção ao disposto nos artigos 1º e 3º da Lei relativa ao
ano de 2010, apresentamos nossa prestação de contas, relativa ao
ano de 2010, com objetivo de mantermos o título de utilidade pública
Estadual que nos foi concedido através da Lei nº 5.047. de 02 de Julho
de 1974, publicada no DO. 10.034 de 19/07/74.

OFICIO Nº 274/11
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE - OTACÍLIO COSTA
S/A Nº 027/2011 Otacilio Costa, 30 de abril de 2011
Ilmo. Sr.

Para tanto, segue anexo a seguinte documentação: Gelson Merisio
-relatório anual de atividades do exercício anterior; Presidente da Assembleia Legislativa
-atestado de funcionamento atualizado; Palácio Barriga Verde
-certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de Registro de
Pessoas juridicas; e

Florianopolis - SC
Prezado Gelson:

-balancete contábil - ano 2010; Atendendo sua solicitação, anexo seguem os documentos; da APAE de
Otacílio Costa.-cópia da lei que concedeu o título de utilidade pública estadual.

Uma vez aprovada a presente prestação de contas REQUER-
SE a expedição da certidão de vigência da referida lei, que concedeu à
esta entidade, o título de utilidade pública estadual.

• Relatório anual de atividades de 2010,
• Atestado de funcionamento,
• Certidão atualizada do registro de Entidade no Cartório de Registro

de Pessoas Jurídicas,Certa de poder contar com sua parceria, subscrevo-me,
Atenciosamente • Organograma Social,

LOURDES MARIA BELLATO BELLINI • Balancete Contábil.
Presidente da COMBEMI Cordiais saudações,

Lido no Expediente Adelir Maria Ferreira
Sessão de 14/06/11 Presidente Diretoria Executiva

*** X X X *** Lido no Expediente
OFICIO Nº 271/11 Sessão de 15/06/11

*** X X X ***CORVILLE

PORTARIAS
Joinville, SC 30.05.2011                                        Carta 53/2011
À
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
Rua: DR. Jorge Luiz Fontes, 310

PORTARIA Nº 2271, de 15 de junho de 2011Prezados(a) Senhores(a)
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,

Ref.: Utilidade Pública Estadual
Associação Corville de Atletismo
Conforme dispositivo em vigor, estamos enviando para a análise toda a
documentação comprobatória, objetivando a renovação do Título de
Utilidade Pública Estadual à nossa Associação.

RESOLVE:
LOTAR no Gabinete do Deputado Valmir Comin EVELIZ

COMIN, servidora da Prefeitura Municipal de Itajaí, colocada à
disposição na Assembleia Legislativa, sob a égide do 3º Aditivo ao
Convênio de Cooperação Técnico-Institucional, celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Itajaí e a Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

Sendo o que Apresenta.
Atenciosamente
Associação Corville de Atletismo
Lido no Expediente
Sessão de 15/06/11

*** X X X *** Nazarildo Tancredo Knabben
OFICIO Nº 272/11 Diretor Geral

Associação Diocesana de Promoção Social
*** X X X ***OFICIO 031/2011

PORTARIA Nº 2272, de 15 de junho de 2011A
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,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
A/C Comissão de Constituição e Justiça
Ref. Renovação de Utilidade Pública Estadual
Prezados(as) Senhores(as) RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Eu, Dom Roque Scherer, Presidente da Associação Diocesana de Promoção
Social - ADIPROS, fundada em 09 de Outubro de 1973, sediada na Rua:
Jaguaruna, 147 em Joinville, venho por meio deste, solicitar a esta
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina a Renovação do título
de Utilidade Pública Estadual.

EXONERAR o servidor JOHN MARTINS VIANNA,
matrícula nº 5640, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
62, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de
junho de 2011 (Gab Dep Edison Andrino).Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para dirimir qualquer

dúvida que possa surgir ao analizar o relatório. Nazarildo Tancredo Knabben
Joinville, 01 de Junho de 2011 Diretor Geral
Atenciosamente

*** X X X ***Dom Irineu Roque Scherer
PORTARIA Nº 2273, de 15 de junho de 2011Presidente
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,

Associação Diocesana de Promoção Social
Lido no Expediente
Sessão de 15/06/11

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

OFICIO Nº 273/11
PROFIS - SOCIEDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIAL
DE JOINVILLE
Ofício nº 27/2011 NOMEAR JOHN MARTINS VIANNA, matrícula nº 5640,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-53, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de 15 de junho de 2011 (Gab Dep Edison
Andrino).

Joinville, 13 de junho de 2011.
Excelentíssimo Senhor
Gelson Luis Merisio
Presidente da Assembleia Legislativa
Prezado Presidente, Nazarildo Tancredo Knabben

A Sociedade de Promoção Social do Fissurado Labial Palatal
e Deficientes Auditivos de Joinville - PROFIS vem por meio deste
solicitar a Certidão de Utilidade Pública Estadual do decorrente ano.

Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2274, de 15 de junho de 2011Atenciosamente
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,

Tatiane Selbach
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 15/06/11 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,*** X X X ***
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EXONERAR o servidor MIGUEL ETGES RODRIGUES,
matrícula nº 6257, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
31, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de
junho de 2011 (Gab Dep Edison Andrino).

PORTARIA Nº 2280, de 15 de junho de 2011
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 2275, de 15 de junho de 2011

NOMEAR JEANE MACHADO, 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 Edison Andrino).

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,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

EXONERAR o servidor JOALDO CORDEIRO DOS
SANTOS, matrícula nº 6167, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-45, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 15 de junho de 2011 (Gab Dep Edison Andrino).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2281, de 15 de junho de 2011
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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,*** X X X ***

EXONERAR a servidora REGINA GARCIA FERREIRA,
matrícula nº 5987, do cargo de Assessor de Deputado de Mesa, código
PL/GAM-75, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 14 de junho de 2011 (MD - 1ª Secretaria).

PORTARIA Nº 2276, de 15 de junho de 2011
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 KnabbenRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor Geral

*** X X X ***
EXONERAR o servidor DANILO CÉSAR BALESTRA

LUNARDI, matrícula nº 6087, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 15 de junho de 2011 (Gab Dep Edison Andrino).

PORTARIA Nº 2282, de 15 de junho de 2011
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 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,Diretor Geral

*** X X X *** EXONERAR o servidor EDSON LUIS FRONZA, matrícula
nº 5330, do cargo de Assessor de Deputado de Mesa, código PL/GAM-
23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 14 de
junho de 2011 (MD - 1ª

PORTARIA Nº 2277, de 15 de junho de 2011
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, Secretaria).

Nazarildo Tancredo KnabbenRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor Geral

*** X X X ***EXONERAR o servidor MARCOS DA SILVA, matrícula nº
5963, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 15 de junho
de 2011 (Gab Dep Edison Andrino).

PORTARIA Nº 2283, de 15 de junho de 2011
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

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

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 2278, de 15 de junho de 2011
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 SÉRGIO GARCIA, matrícula nº 6462, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado
de Mesa, código PL/GAM-75, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - 1ª Secretaria).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 2284, de 15 de junho de 2011NOMEAR MARCOS DA SILVA, matrícula nº 5963, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar da data de 15 de junho de 2011 (Gab Dep Edison Andrino).

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, §1º, e art. 38,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X *** DESIGNAR a servidora ELIZABET SOUZA ARAGÃO,
matrícula nº 1509, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a Chefia da Seção de Informações e
Atendimento ao Público, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, SOLANGE BERNADETE RADTKE BRASIL GONÇALVES, que se
encontra em licença saúde, a contar de 01 de junho de 2011 (DRH -
Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal).

PORTARIA Nº 2279, de 15 de junho de 2011
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

NOMEAR MARINETE BARP, matrícula nº 6440, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-33, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Edison Andrino).

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 2285, de 15 de junho de 2011
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,

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

RESOLVE:*** X X X ***
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LOTAR o servidor MÁRCIO MORAES COSTA, matrícula
nº 0635, no Gabinete do Deputado Ismael dos Santos.

JUSTIFICATIVA
Pela sua natureza, trata-se de matéria afeta à proteção e

defesa do meio ambiente, cuja competência legislativa, conforme
dispositivos constitucionais (art. 24, incisos V e VI), é concorrente,
estando limitada a União a estabelecer normas gerais, cabendo aos Es-
tados e ao Distrito Federal a sua suplementação.

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2286, de 15 de junho de 2011
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,

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]RESOLVE:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.

LOTAR a servidora MARIA NEUZA MARCELINO,
matrícula nº 1360, no Gabinete do Deputado Edison Andrino.
Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral Cabe salientar que a idéia não é punir os estabelecimentos

comerciais, que ganhariam um ano de prazo para se adequarem, e
muito menos os produtores das sacolas de plástico que não são
biodegradáveis. De acordo com o projeto, a lei vale somente para as
embalagens fornecidas pelos estabelecimentos comerciais, deixando
de fora as embalagens originais das mercadorias.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2287, de 15 de junho de 2011
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, e tendo em vista o que
consta do Processo nº , Assim, para dar continuidade a essas dignas ações de

interesse público, faz-se necessário o apoio dos nobres Pares, para sua
efetiva aprovação.

RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora VÂNIA MARIA CARRIÇO DE OLIVEIRA, matrícula nº 1546,
fazendo constar como sendo VÂNIA MARIA CARRIÇO DE OLIVEIRA
DELGADO PERDIGÃO, alteração definida nos termos da certidão
exarada pelo Cartório do Registro Civil João de Deus/Fortaleza/CE.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 220/11

Altera o art. 1º e revoga o art. 4º da Lei nº
11.712, de 24 de abril de 2001, que
dispõe sobre o parcelamento de créditos
tributários devidos em decorrência do IPVA
e de multas de trânsito estadual.

Nazarildo Tancredo Knabben
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2288, de 15 de junho de 2011

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 11.712, de 24 de abril de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

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. 1º Os créditos tributários devidos em decorrência da

legislação do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA-, lançados até 31 de dezembro de 2010,
ficam em condições de serem parcelados em até dez
parcelas iguais e sucessivas.(NR)”

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,

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.NOMEAR JOSÉ RODOLFO PACHECO THIESEN, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-42, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Sargento Amauri Soares).

Art. 3º Fica revogado o art. 4º da Lei nº 11.712, de 24 de
abril de 2001.

Sala das Sessões,
Nazarildo Tancredo Knabben Deputado Maurício Eskudlark
Diretor Geral Lido no Expediente

*** X X X *** Sessão de 14/06/11

PROJETOS DE LEI JUSTIFICATIVA
Trago à discussão deste Parlamento proposta de lei que visa

modificar a redação do art.1º, e revogar o art.4º da Lei nº 11.712, de
24 de abril de 2001, que “Dispõe sobre o parcelamento de créditos
tributários devidos em decorrência do IPVA e de multas de trânsito
estadual”.

PROJETO DE LEI Nº 219/2011
Obriga estabelecimentos comerciais a
utilizarem material biodegradável ou
reutilizável para embala-gens de produtos e
incentiva esses estabelecimentos a
adotarem programas ambientais.

Este Poder Legislativo, em observância ao teor do Projeto de
Lei nº 399/2000, convertido na Lei nº 11.712, de 24 de abril de 2001,
editou regramento visando inserir no ordenamento jurídico do Estado de
Santa Catarina a possibilidade de serem parcelados os débitos
decorrentes de multas de trânsito lançados até 31 de dezembro de
1999.

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais que oferecerem a
seus clientes sacolas plásticas para embalagem dos produtos devem:

I - substituir as embalagens plásticas oferecidas por produtos
semelhantes na forma biodegradável; e Ocorre que, da forma posta, encontram-se previstas

disposições que impedem o cumprimento da norma em comento,
merecendo a matéria especial destaque, com aperfeiçoamento
redacional, permitindo assim que a normatização seja definitiva-
mente colocada em plena execução, e à disposição da sociedade
catarinense.

II - manter disponível, para a venda, bolsas, sacolas ou
cestas confeccionadas com material resistente para o uso continuado
na acomodação e transporte dos produtos adquiridos.

Art. 2º Somente as sacolas plásticas fornecidas pelos
estabelecimentos comerciais aos consumidores finais estão inclusas
nesta Lei. É público e notório que existem marcantes dificuldades da

população quanto ao pagamento de multas, as quais são vistas como
valores altos, impondo crescentes dificuldades quanto ao seu
adimplemento.

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a
fixarem placas informativas junto aos locais de embalagens de
produtos e caixas registradoras, com os seguintes dizeres: “SACOLAS
PLÁSTICAS CONVENCIONAIS DISPOSTAS INADEQUADAMENTE NO
AMBIENTE LEVAM MAIS DE 100 ANOS PARA SE DECOMPOR.
COLABORE DESCARTANDO-AS EM LOCAIS APROPRIADOS À COLETA
SELETIVA OU UTILIZE SACOLAS REUTILIZÁVEIS”.

Por outro vértice, expressa a iniciativa em foco a necessidade
única de formalização do parcelamento em até dez parcelas e sua
prorrogação para as multas lançadas até 31 de dezembro de 2011.
Portanto, postulo a aprovação da alteração redacional da referida Lei.

*** X X X ***Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de trezentos e
sessenta e cinco dias da sua publicação. PROJETO DE LEI Nº 221/2011

Altera a Lei nº 7.721, de 6 de setembro de
1989, que dispõe sobre a distribuição do
ICMS aos Municípios.

Sala das Sessões,
Deputado Maurício Eskudlark

Lido no Expediente Art. 1º Fica alterado o inciso II, do art. 1º da Lei nº 7.721, de
6 de setembro de 1989, que passa a vigorar com a seguinte redação:Sessão de 14/06/11
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Art. 1º (...) Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
II - 13% (treze por cento), em partes iguais entre todos os

Municípios do Estado. (NR)
Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch - Líder

Art. 2º Fica acrescido os incisos III, IV, V e VI ao art. 1º da Lei
nº 7.721, de 6 de setembro de 1989, que passa a vigorar com a
seguinte redação.

Lido no Expediente

Sessão de 14/06/11

JUSTIFICATIVA
III - 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) a ser

distribuídos entre os municípios que possuam Unidades de
Conservação e que integrem o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SMUC, com base em dados fornecidos, anualmente pela
Fundação de Meio Ambiente - FATMA e pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio, considerando-se a partici-
pação relativa de cada município na área total de conservação do
Estado;

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências
o presente projeto de lei que visa alterar a Lei nº 7.721, de 6 de
setembro de 1989, que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos
Municípios.

A intenção de nossa Bancada é dar mais alcance social à
Lei nº 7.721, fazendo com que os municípios tenham acesso a
mais recursos do ICMS através ações que promovam a
conservação dos recursos naturais e melhorem a qualidade
ambiental. Para isto, o Projeto de Lei propõe recursos financeiros
para os municípios que desejam ter ou já possuem Unidades de
Conservação, enquadradas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC; aos municípios que possuem aterros
sanitários, enquadrados na lei dos resíduos sólidos e; para os
municípios que tenham políticas de proteção dos mananciais de
água, adotarem medidas para diminuição das fontes de poluição,
formarem corredores ecológicos e recuperarem áreas degradadas,
implementarem a produção orgânica e agroecológica de alimentos
com valorização das variedades crioulas e do conhecimento
tradicional associado, entre outras práticas preservacionistas.

IV - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) que serão
distribuídos em parcelas iguais entre os municípios que possuam
sistemas de tratamento ou de destinação final de Resíduos Sólidos,
mediante Unidade de Compostagem ou de Aterro Sanitário, respectiva-
mente, com base em informações fornecidas, anualmente, pela
Fundação de Meio Ambiente - FATMA;

V - 1,0% (um por cento), a ser distribuído em parcelas iguais
entre os municípios que:

a) formarem corredores ecológicos para a conservação da
biodiversidade;
b) recuperarem áreas degradadas através de reflorestamento
de árvores nativas;
c) protegerem os mananciais de água;
d) diminuírem fontes de poluição; Os municípios catarinenses que adotarem o ICMS

Ecológico terão mais condições para acessar e captar de recursos
estaduais, federais e inclusive internacional para fomento e apoio
a programas de cunho ambiental.

e) adotarem sistemas de produção agroecológicos e que
valorizem variedades crioulas e o manejo sustentável dos
recursos naturais;

Sem dúvida, é uma grande oportunidade para o governo
catarinense promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos
cidadãos, contribuindo para a conscientização ecológica.

f) implementarem os princípios da Convenção da Diversidade
Biológica - CDB, da Organizações das Nações Unidas - ONU,
especialmente o art. 8º, alínea “j” que trará do conhecimento
tradicional associado; e, Nossa intenção é definir a co-responsabilidade Estado-

Município na proteção ambiental e abrir enorme leque de possibi-
lidades econômicas, como novas áreas de produção, maiores
frentes de trabalho verdes, desenvolvimento, qualidade de vida e
proteção ambiental.

g) implementarem programas de Pagamento por Serviços
Ambientais - PSA.
VI - o percentual a ser distribuído aos municípios, em função
dos critérios estabelecidos nos incisos III, IV e V desse
artigo, será de 2% (dois por cento) subtraídos da parcela total
distribuída aos municípios de acordo com o inciso II, do art.
1º e será implantado de forma sucessiva, anual e
progressiva, conforme os seguintes percentuais:

Fazemos aqui uma relação, dentre os municípios
beneficiados, para que os recursos sejam divididos em duas partes
iguais. Uma para os que preservam o verde. A outra para aqueles
que possuem bacias hidrográficas destinadas ao abastecimento da
população. O que isso significa? É a justiça social. O desenvol-
vimento sustentado.

I - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para o exercício fiscal de
2012;

Outros estados já implantaram a lei do ICMS Ecológico
que surgiu de uma verificação alarmante do comprometimento dos
recursos ambientais no planeta, no país e no Estado. No Brasil, 14
estados que já implementaram a lei do ICMS Ecológico, sendo
eles: SP, RJ, RS, PR, MG, PE, CE, AC, AM, MS, MT, AP, RN, TO e
PI. Importante destacar que a lei foi especialmente implementada
nos estados que compõem o Bioma Mata Atlântica.

II - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para o exercício fiscal
de 2013;
III - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para o exercício fiscal
de 2014; e
IV - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para o exercício fiscal
de 2015.
Art. 3º Fica renumerado e acrescido o art. 4º, da Lei nº
7.721, de 6 de setembro de 1989, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

Pela proposta, tomando como parâmetro o exercício de
2010, o Estado repassou R$ 3.172 bilhões aos municípios,
referente aos 25% (vinte e cinco por cento) constitucional. Deste
valor, 85% (oitenta e cinco por cento) foram repassados de acordo
com a movimentação econômica e 15% (quinze por cento) em cota
parte fixa. Em números, são R$ 2.696 bilhões via movimentação
econômica e R$ 476 milhões de forma fixa, ou seja, da cota parte
fixa cada um dos 293 municípios recebeu o equivalente a R$
1.624 milhões.

Art. 4º Os índices percentuais por município, relativos ao
critério de conservação ambiental previsto nesta Lei, serão
calculados anualmente pela Fundação de Meio Ambiente -
FATMA, atendendo às definições técnicas estabelecidas em
decreto do Poder Executivo.
Parágrafo Único: O Poder Executivo regulamentará definições
técnicas no prazo de 120 (cento e vinte) dias. A nossa proposta é que ao invés dos municípios

receberem 15% (quinze por cento) de cota parte fixa, receberam
13% (treze por cento). A diferença dos 2% (dois por cento) seriam
partilhados com os municípios que já têm políticas ambientais,
estabelecidas no projeto, e para aqueles que criarem políticas
ambientais.

Art. 4º Fica renumerado e acrescido o art. 5º, da Lei nº
7.721, de 6 de setembro de 1989, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 5º Para beneficiar-se dos recursos previstos nesta Lei,
cada município deverá organizar seu próprio Sistema Municipal do Meio
Ambiente, composto no mínimo por: E, acima de tudo, é necessário corrigir injustiças e redefinir a

relação Estado - Municípios na questão ambiental. Deixar, na prática,
um exemplo claro, concreto, de medida que estimule o desenvol-
vimento sustentado das regiões de importância ecológica - e que seja,
ao mesmo tempo, uma ferramenta de progresso e uma alavanca social.

I - Conselho Municipal do Meio Ambiente;
II - Fundo Municipal do Meio Ambiente; e
III - Órgão administrativo executor da política ambiental

municipal. Considerando a relevância do assunto à sociedade catari-
nense, submeto à elevada consideração e apreciação de Vossas
Excelências, esperando ao final o acolhimento e a aprovação da
matéria.

Parágrafo único - O Conselho Municipal do Meio Ambiente,
em cada município, terá caráter deliberativo e será composto de forma
paritária com 50% de representantes do poder público e 50% da
sociedade civil. *** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 222/11 Com o IDEB, os sistemas municipais, estaduais e federal de
ensino têm metas de qualidade para atingir. O índice, elaborado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep /MEC), mostra as condições de ensino no Brasil. A fixação da
média seis a ser alcançada considerou o resultado obtido pelos países
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), quando se aplica a metodologia do IDEB em seus resultados
educacionais. Seis foi a nota obtida pelos países desenvolvidos que
ficaram entre os 20 mais bem colocados do mundo.

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 7.702,
de 22 de agosto de 1989.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 7.702, de 22 de agosto de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída pensão mensal no valor previsto art. 3º
da Lei Complementar nº 322, de 02 de março de 2006,
devida aos portadores de deficiência mental severa,
definitivamente incapazes para o trabalho, cujos pais, tutores
ou curadores, responsáveis pela sua criação, educação e
proteção, residam no Estado e aufiram renda inferior ou igual
ao valor de dois salários mínimos ou sucedâneo”.

O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país,
a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em
2022 - correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos.

Assim, visando facilitar o acompanhamento pelos pais e
responsáveis do desempenho da escola de seus filhos, propõe-se o
presente projeto de lei com a divulgação no próprio estabelecimento de
ensino do índice do IDEB.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Valmir Comin

Pelo exposto acima, propomos o presente Projeto de Lei,
solicitando aos nobres Pares o empenho para a aprovação da presente
propositura.

Lido no Expediente

Sessão de 15/06/11

JUSTIFICATIVA *** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 224/11A presente proposta tem por objetivo corrigir uma discrepância

que faz com que alguns responsáveis por deficientes mentais não possam
beneficiar-se do que prevê a Lei nº 7.702, de 22 de agosto de 1989, que
alterou a Lei nº 6.185, de 1º de novembro de 1982, a qual institui, em Santa
Catarina, pensão mensal aos portadores de deficiência mental severa e
definitivamente incapazes para o trabalho.

Declara de utilidade pública o Grupo
Folclórico Açoriano São Luiz Gonzaga, de
Garopaba.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico
Açoriano São Luiz Gonzaga, com sede no município de Garopaba.

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

A discrepância encontra-se no art. 1º da Lei nº 7.702, cuja
redação estabelece que para fazer jus ao referido benefício os tutores
devem residir no Estado e auferir renda inferior a dois salários mínimos.
Ou seja, por apenas R$ 1,00 (um real) inúmeros tutores que dedicam
suas vidas a cuidar de pessoas incapazes ficam impossibilitados de
receber o benefício daquela Lei.

Art. 3º A entidade declarada de utilidade pública deverá
encaminhar, à Assembleia Legislativa, até o dia 17 de julho de cada
ano, para o devido controle e identificação do cumprimento do disposto
no art. 1º desta Lei, sob pena de suspensão do reconhecimento de
utilidade pública, os seguintes documentos:

Portanto, para que se corrija essa discrepância, a pensão
devida aos portadores de deficiência mental severa seria paga aos
responsáveis que residam no Estado e auferirem renda inferior ou igual
ao valor de dois salários mínimos ou sucedâneo.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
Por isso, encaminho a presente matéria solicitando aos

nobres Parlamentares o seu acolhimento.
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,*** X X X ***
Deputado José Nei AscariPROJETO DE LEI Nº 223/11

Lido no Expediente
Dispõe sobre a divulgação da avaliação do
IDEB pelos estabelecimentos de ensino da
Rede Pública do Estado de Santa Catarina.

Sessão de 15/06/11
JUSTIFICATIVA

O Grupo Folclórico Açoriano São Luiz Gonzaga, com sede no
município de Garopaba, que pretende ser reconhecido de utilidade
pública estadual, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivo precípuo promover o resgate, a preservação e a pesquisa
história, social, etnológica e econômica dos vários aspectos do folclore
e de quaisquer outras manifestações da cultura popular local, nacional
e internacional.

Art. 1º Ficam os estabelecimentos de ensino da Rede Pública
do Estado de Santa Catarina obrigados a divulgar aos pais, alunos e à
comunidade escolar, em placas de, no mínimo, um metro quadrado
afixadas na entrada principal da unidade escolar, em escala gráfica, as
seguintes informações:

I - as notas obtidas, pelo estabelecimento, nas avaliações do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB desde o ano de
2005;

Para dar continuidade às ações dispostas em seu Estatuto,
faz-se necessário que a entidade usufrua das vantagens legais
inerentes à titulação requerida, por isso, submeto aos Senhores Depu-
tados a presente proposta.

II - o IDEB médio do Estado;
III - o IDEB médio Nacional.

*** X X X ***
Parágrafo único. Também deverá constar na placa os

seguintes dizeres: “Contribua para o desenvolvimento escolar de seu
filho e para a qualidade da educação de Santa Catarina, acompanhe a
aprendizagem de seu filho, apresente críticas e sugestões à escola.
Contribua, sua participação é muito importante.”

PROJETO DE LEI Nº 225/11
Declara de utilidade pública a Associação
Comunitária da Encantada, de Garopaba.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária da Encantada, com sede no município de Garopaba.Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessárias.

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

Art. 3º A entidade declarada de utilidade pública deverá
encaminhar, à Assembleia Legislativa, até o dia 17 de julho de cada
ano, para o devido controle e identificação do cumprimento do disposto
no art. 1º desta Lei, sob pena de suspensão do reconhecimento de
utilidade pública, os seguintes documentos:

Art. 3º
 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,
Deputado Darci de Matos

Lido no Expediente

Sessão de 15/06/11 I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
JUSTIFICATIVA II - atestado de funcionamento atualizado;

Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - Ideb, um indicador que mede a qualidade da
educação e foi pensado para facilitar o entendimento de todos e
estabelecido numa escala que vai de zero a dez. A partir deste
instrumento, o Ministério da Educação traçou metas de desempenho
bianuais para cada escola e cada rede até 2022. O novo indicador
utilizou na primeira medição dados que foram levantados em 2005.
Dois anos mais tarde, em 2007, ficou provado que unir o país em torno
da educação pode trazer resultados efetivos.

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e

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

Lido no Expediente

Sessão de 15/06/11
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA
A Associação Comunitária Encantada, com sede no município

de Garopaba, que pretende ser reconhecida de utilidade pública
estadual, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo
congregar todos os moradores da comunidade e defender seus
interesses, promover atividades na área da saúde, ecológicas, sociais,
educacionais, culturais, beneficentes e desportivas.

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências
o projeto de lei em anexo que objetiva declarar de utilidade pública
estadual o Centro de Apoio às Crianças Carentes - CACC, com sede
no município de Araquari.

Trata-se de entidade não governamental, sem fins
lucrativos, de caráter benificente, de fins de congregar atividades
de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, tendo
como finalidade o atendimento às necessidades básicas das
famílias em situação de vuInerabilidade social. principalmente
visando o apoio restrito às crianças carentes. Desenvolver
programas de auto ajuda, culturais, recreativos, desportivos
visando o resgate da auto estima para proporção a inclusão ao
meio social. Promover junto à sociedade a implantação do
restaurante comunitário para o combate à fome. Defesa dos
direitos e tendo em vista a consecução de programas
educacionais, culturais, recreativos, esportivos, informativos e
assistenciais; prestar auxílio e ou manter serviços sociais, dentro
de suas possibilidades, no sentido de melhorar as condições de
vida dos associados; representar e assistir perante as autoridades
executivas, legislativas e judiciárias os interesses gerais dos
associados e da comunidade em geral.

Para dar continuidade às ações dispostas em seu Estatuto,
faz-se necessário que a entidade usufrua das vantagens legais
inerentes à titulação requerida, por isso, submeto aos Senhores Depu-
tados a presente proposta.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 226/11

Institui a coleta seletiva de medicamentos
vencidos nas farmácias domiciliadas no
Estado de Santa Catarina.

Art. 1º Fica instituída nas farmácias domiciliadas no âmbito
do Estado de Santa Catarina, a coleta seletiva de medicamentos
vencidos.

Art. 2º A divulgação de que a farmácia faz parte do programa
de coleta seletiva de medicamentos vencidos deverá ser feita pelo
próprio estabelecimento, e o mesmo providenciará recipientes
adequados para a coleta.

Assim, para dar continuidade a essas dignas ações de
interesse público, faz-se necessário que a referida entidade seja
beneficiada com a declaração de utilidade pública estadual.

Art. 3º As farmácias divulgarão, através de campanhas
publicitárias de esclarecimento e prevenção, os riscos causados pelos
medicamentos vencidos.

Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
*** X X X ***

Sala das Sessões
PROJETO DE LEI Nº 228/11Deputado Nilson Gonçalves

Dispõe sobre a comercialização de
passagens aéreas informando sobre o
inteiro teor dos arts. 47 e 48 da
Resolução Anac nº 9, de 5 de junho de
2007, situadas no Estado de Santa
Catarina e dá outras providências.

Lido no Expediente
Sessão de 15/06/11

JUSTIFICATIVA
Submeto à consideração de Vossas Excelências o projeto de

lei em anexo que dispõe sobre a coleta seletiva de medicamentos
vencidos nas farmácias domiciliadas no Estado de Santa Catarina.

O projeto visa atender às pessoas que quiserem descartar
corretamente os seus medicamentos vencidos e tem amparo numa
portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvias), editada
em 2009, que autorizou as drogarias a recolher medicamentos
vencidos.

Art. 1º Ficam todos os estabelecimentos de comer-
cialização de passagens aéreas, localizados no Estado de Santa
Catarina, obrigados a afixar cartazes em locais visíveis aos
funcionários e aos consumidores, informando o inteiro teor dos
arts. 47 e 48 da Resolução Anac nº 9, de 5 de junho de 2007, que
estabelece que na hipótese de a empresa aérea exigir a presença
de um acompanhante para o passageiro portador de deficiência,
esta deverá oferecer para o seu acompanhante desconto de, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) da tarifa cobrada do passageiro
portador de deficiência.

Muitas pessoas costumam jogar remédios vencidos no lixo
comum, na pia ou descarga de banheiro, opções que trazem riscos
ambientais para toda forma de vida, sendo que os medicamentos,
mesmo vencidos, ainda contêm princípios ativos que afetam a saúde e,
em alguns casos, podem ser venenosos.

Ao despejar medicamentos em ralos ou pias, estes vão direto
para a rede de esgoto, chegam aos mananciais e o sistema de
tratamento de águas não tem tratamento para esse tipo de substância.
Com isso, a população consome na água tratada, antibióticos
hormônios e toda a sorte de produtos químicos diluídos. Já os descar-
tados no lixo, caem nas mãos dos trabalhadores dos lixões que podem
se contaminar ou até mesmo ingerir esses produtos, correndo sérios
riscos.

§ 1º O dispositivo no caput deste artigo será afixado em
local visível e deverá ser confeccionado no formato A3 (297 mm de
largura e 420mm de altura), com texto impresso com letras
proporcionais às dimensões da área do local e do cartaz e de fácil
visualização..

Art. 2º O descumprimento ao disposto na presente Lei
acarretará em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
autuação.Sendo uma iniciativa que vem ao encontro dos anseios da

sociedade catarinense, e pelos motivos acima expostos, conto com o
apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente iniciativa.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões,*** X X X ***
Deputado Nilson GonçalvesPROJETO DE LEI Nº 227/11

Lido no ExpedienteDeclara de utilidade pública o Centro de
Apoio às Crianças Carentes, de Araquari. Sessão de 15/06/11

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio
às Crianças Carentes - CACC, com sede no município de Araquari.

JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências
o projeto de lei em anexo que objetiva o cumprimento da
Resolução Anac nº 9, de 5 de junho de 2007, que concede um
desconto de 80% (oitenta por cento), no mínimo, na passagem
aérea do acompanhante do passageiro portador de deficiência.

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

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subseqüente, para
o devido controle, sob a pena de revogação da presente Lei, os
seguintes documentos: Os arts. 47 e 48 da mencionada Resolução preconizam:

Art. 47. Caberá aos passageiros portadores de
deficiência, a fim de resguardar-lhes o direito à autonomia e ao
livre arbítrio, definir, junto à empresa aérea, se necessitam ou não
de um acompanhante, observando o que consta no Art. 10.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
Art. 48. As empresas aéreas ou operadores de aeronaves

só poderão exigir um acompanhante para o passageiro portador de
deficiência, independentementeda manifestação de seu interesse,
quando a critério da empresa aérea ou das operadoras de
aeronaves, por razões técnicas e de segurança de vôo, mediante
justificativa expressa, por escrito, considere essencial a presença
de um acompanhante.

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

Lido no Expediente

Sessão de 15/06/11
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§ 1º Na hipótese da empresa aérea exigir a presença de
um acompanhante para o passageiro portador de deficiência,
deverá oferecer para o seu acompanhante desconto de, no mínimo,
80% da tarifa cobrada do passageiros portador de deficiência.

Art. 3º O coeficiente dos cargos de Assistente de
Procuradoria de Justiça e de Assistente de Promotoria de Justiça, do
quadro de pessoal do Ministério Público, Cargos de Provimento em
Comissão, nível CMP-1, constante do Anexo IV da Lei Complementar
Estadual n. 223, de 10 de janeiro de 2002, é modificado para 5,20
(cinco inteiros e vinte centésimos).

§ 2º O acompanhante deverá viajar na mesma classe e
em assento adjacente ao da pessoa portadora de deficiência.

Art. 4º As despesas necessárias à execução da presente Lei
Complementar correrão à conta das dotações próprias do orçamento do
Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

A Resolução está em vigor desde o ano de 2007 e é, em
grande parte dos estabelecimentos de comercialização de passagens
aéreas, descumprida, causando enorme prejuízo aos consumidores
portadores de deficiência e aos seus acompanhantes.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de junho de 2011, revogadas as disposições em
contrário.Sendo uma iniciativa que vem ao encontro dos anseios da

sociedade catarinense, espera este Parlamentar contar com o apoio
dos demais Parlamentares que integram este Poder para sua
aprovação.

Florianópolis,
GOVERNADOR DO ESTADO

APROVADO EM 1º TURNO
*** X X X *** Em Sessão de 15/06/11

REDAÇÕES FINAIS
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 15/06/11
SUBEMENDA MODIFICATIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº PLC/0019.7/2011
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 208/11 O art. 5º da Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei

Complementar nº PLC/0019.7/2011, passa a ter a seguinte redação:Autoriza a doação de imóvel no Município
de Apiúna. "Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos a contar de 1º de junho de 2011."A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:
Sala da Comissão, emArt. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio do

Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA, autorizado a
desafetar e doar ao Município de Apiúna uma área de terra contendo
38.000,00 m² (trinta e oito mil metros quadrados), com benfeitorias,
matriculada sob os nºs 2.663, 2.664, 2.665, 2.668, 2.669, 2.713 e
2.714 no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Indaial e
cadastrada sob o nº 03452 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração.

Deputado Romildo Titon
APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 15/06/11
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 15/06/11
SUBEMENDA ADITIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO

DE LEI COMPLEMENTAR Nº PLC/0019.7/2011
Fica acrescido artigo à Emenda Substitutiva Global ao Projeto

de Lei Complementar nº PLC/0019.7/2011:
Art. 2º A presente doação tem por finalidade a instalação de

um espaço esportivo, de lazer e entretenimento para a comunidade
local por parte do Município de Apiúna. "Art. Fica revogada a Lei Complementar nº 252, de 23

de outubro de 2003, modificada pelo art. 7º da Lei
Complementar nº 400, de 21 de dezembro de 2007."Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:

I - desviar a finalidade ou deixar de utilizar o imóvel; Sala da Comissão, em
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos; e
Deputado Romildo Titon

APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 15/06/11III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel. APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 15/06/11

Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo
deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob pena de
nulidade do ato.

SUBEMENDA SUPRESSIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº PLC/0019.7/2011
Fica suprimido o art. 2º da Emenda Substitutiva Global ao

Projeto de Lei Complementar nº PLC/0019.7/2011.Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentementede notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Sala da Comissão, em
Deputado Romildo Titon

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorga ao donatário
o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 15/06/11
APROVADO EM 2º TURNOArt. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por

conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas
relacionados.

Em Sessão de 15/06/11
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 019/11

Reajusta o piso salarial do quadro de
pessoal do Ministério Público, extingue o
abono salarial e adota outras providências.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA ou
por quem for legalmente constituído.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina decreta:Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 1º O piso salarial dos servidores do Ministério Público de

Santa Catarina é fixado em R$ 700,64 (setecentos reais e sessenta e
quatro centavos).

Art. 9º Fica revogada a Lei nº 14.614, de 07 de janeiro de
2009.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 15 de junho de 2011 Art. 2º O coeficiente dos cargos de Assistente de

Procuradoria de Justiça e de Assistente de Promotoria de Justiça, do
quadro de pessoal do Ministério Público, Cargos de Provimento em
Comissão, nível CMP-1, constante do Anexo IV da Lei Complementar nº
223, de 10 de janeiro de 2002, é modificado para 5,20 (cinco inteiros
e vinte centésimos).

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
MPSC - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.
Art. 3º As despesas necessárias à execução da presente Lei

Complementar correrão à conta das dotações próprias do orçamento do
Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

Reajusta o piso salarial do quadro de
pessoal do Ministério Público, extingue o
abono salarial e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 1º de junho de 2011.Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 5º Fica revogada a Lei Complementar nº 252, de 23 de
outubro de 2003, modificada pelo art. 7º da Lei Complementar nº 400,
de 21 de dezembro de 2007.Art. 1º O piso salarial dos servidores do Ministério Público de

Santa Catarina é fixado em R$ 700,64 (setecentos reais e sessenta e
quatro centavos).

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 15 de junho de 2011
Deputado Romildo Titon

Art. 2º Fica extinto o abono salarial instituído pela Lei
Complementar Estadual n. 252, de 23 de outubro de 2003, e alterado
pela Lei Complementar Estadual n. 400, de 21 de dezembro de 2007.

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