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P L E N Á R I O

ATA DA 012ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2011
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO
CONCESSÃO DA COMENDA DO LEGISLATIVO CATARINENSE

SUMÁRIO ato representando o governador Raimundo
Colombo;

(Procede-se à interpretação do hino.)
(Palmas)DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR - Destaca a

contribuição de cada um dos homenageados,
seja no campo político, social ou profissional,
reconhecendo o senso público e o
compromisso com Santa Catarina.

Excelentíssimo senhor desembargador
José Trindade dos Santos, presidente do Tribunal
de Justiça do estado de Santa Catarina e também
homenageado nesta noite;

Neste momento convido para fazer
uso da palavra o sr. deputado Antônio Aguiar.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
Excelentíssimo senhor presidente, deputado
Gelson Merisio;Excelentíssimo senhor conselheiro

Luiz Roberto Herbst, presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina;

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA -
Ressalta a importância de homenagear aqueles
que trabalham em defesa da vida e da
solidariedade humana.

Excelentíssimo senhor deputado
Serafim Venzon, neste ato representando o
governador do estado, Raimundo Colombo;Excelentíssimo senhor deputado

Moacir Sopelsa, primeiro-vice-presidente desta
Casa;

Excelentíssimo senhor
desembargador Jose Trindade dos Santos,
presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina;

LAINE MARIA DE NADAL - Lembra que a
homenagem engrandece o homem, mas
aumenta a sua responsabilidade e divide a
honraria com as pessoas com as quais se
deparou ao longo da vida e com as quais dividiu
momentos especiais no exercício do trabalho
voluntário.

Excelentíssimo senhor deputado
Nilson Gonçalves, segundo-vice-presidente da
Assembleia Legislativa; Excelentíssimo senhor deputado

Moacir Sopelsa, primeiro-vice-presidente da
Assembleia Legislativa;

Excelentíssimo senhor deputado
Reno Caramori;

Excelentíssimo senhor deputado
Antônio Aguiar.

Excelentíssimo senhor deputado
Reno Caramori;O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merisio) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.

Excelentíssimas autoridades,
senhoras deputadas e senhores deputados, a
presente sessão solene foi convocada pela
Mesa Diretora para a concessão da Comenda
do Legislativo Catarinense.

Excelentíssimo senhor deputado
Nilson Gonçalves;

Convido os deputados Reno Caramori
e Dóia Guglielmi para acompanharem as
excelentíssimas autoridades que irão compor a
mesa e que serão nominadas a seguir:

Excelentíssimos senhores Luiz
Roberto Herbst, Julio Garcia e Herneus de
Nadal, conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado.A seguir teremos a a interpretação do

Hino Nacional pelo tenor Élisson Rodrigues
Pereira, acompanhado pela tecladista Maria
Tereza Remor Silva.

Excelentíssimo senhor deputado
Serafim Venzon, secretário de estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação, neste

(Passa a ler.)
“Senhoras e senhores, em especial

os homenageados desta noite, todos
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merecidamente reverenciados pelo conjunto de
deputadas e deputados que formam este
Parlamento

aqui também homenageamos, in memoriam, o
deputado Aristides Bolan, que construiu um
grande trabalho social no sul de Santa Catarina
e partiu cedo, mas deixou um legado de bons
exemplos.

trabalha pela certificação de produtos de
origem orgânica e já conta com 24 núcleos
regionais.

Este ano o Brasil recebeu a visita do
famoso enxadrista russo Garry Kimovich
Kasparov, o maior da história, que por duas
décadas esteve no topo do ‘ranking’ mundial
dessa modalidade esportiva e hoje está
empenhado numa campanha pela difusão do
xadrez, jogo que desenvolve a concentração, a
disciplina e o pensamento lógico e amplia o
senso de responsabilidade de seus praticantes,
pois quem toma uma decisão certa no jogo
colhe resultados imediatos e positivos, e quem
erra, também no aspecto negativo.

Ainda num conceito ecológico e
direcionada também para a mobilidade urbana,
do vale do Itajaí temos presentes repre-
sentantes da Associação Blumenauense de
Ciclovias.

Bons exemplos na vida pública
também nos tem dado o prefeito Milton Hobus,
que afora ações dirigidas ao planejamento
urbano tem demonstrado preocupação
permanente com a capacitação das pessoas
em Rio do Sul, implantando a escola-modelo
pública em tempo integral com a disciplina de
empreendedorismo, e além de tantos feitos é
um empresário de sucesso com a Royal Ciclo,
que gera mais de 500 empregos.

Já o professor Lourenço Müller
desenvolveu uma intensa atividade voltada à
música na região do vale do rio Tubarão,
trabalhando por muitos anos com o maestro
José Acácio Santana. Sua contribuição foi
especialmente valorizada pelos que puderam
acompanhar, em 2007, a missa de beatificação
de Albertina Berckenbrock.Uso a figura daquele grande campeão

para introduzir o trabalho desenvolvido há
muitos anos, em Lages, pelo professor Marcos
Cordeiro, que ensina xadrez e forma campeões,
mas, antes disso, ajuda a desenvolver
cidadãos, muitos dos quais hoje são médicos,
advogados, engenheiros, professores,
administradores e dentistas, entre as tantas
profissões dos que já foram seus alunos.

Empresário de destaque com sua
vida dedicada à comunidade é o sr. Rodolfo
Francisco Hufenüssler, um dos grandes
responsáveis pela história de sucesso da
empresa Duas Rodas, a maior do gênero de
essências alimentícias, que em Jaraguá do Sul
também tem uma história de envolvimento com
o Centro de Cultura Alemã, o Hospital e
Maternidade Jaraguá, a Sociedade de Cultura
Artística e a Associação Comercial e Industrial
local.

A também professora Iraci Dalla Rosa
exerceu várias funções como educadora em
Xaxim e Chapecó, e em paralelo atua há
décadas como voluntária em causas religiosas,
mesclando com uma atuação política que a
levou, na condição de vereadora, à Câmara
Municipal de Xaxim.

Dona Uda Gonzaga é outra
educadora, que na condição de pedagoga se
dedicou por 40 anos na escola de sua
comunidade em Florianópolis, no Monte Serrat,
dedicando-se também a projetos de reforço
escolar e de esporte e saúde, além de ter-se
transformado num ícone do Carnaval pela
Embaixada Copa Lord.

Em nossas vidas, desde o cotidiano
em família até o nosso dia-a-dia profissional,
temos que tomar muitas decisões. Mas entre
as carreiras em que a tomada de decisão
envolve maior responsabilidade está a de juiz,
que muitas vezes precisa proferir sentenças
que podem modificar a vida das pessoas e por
isso precisa mesclar o saber jurídico com a
sensibilidade e o bom senso, ter firmeza e
equilíbrio para decidir aquilo que é o justo.
Essas são prerrogativas que o desembargador
Trindade dos Santos sempre demonstrou ao
longo de sua trajetória na Magistratura catari-
nense, até chegar à missão de presidir o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Entre os empresários visionários
também incluímos o médico Marco Aurélio
Raymundo, o Morongo, que jovem chegou a
Garopaba e fez do hábito de surfar o caminho
para uma vocação no comércio e indústria, que
abriu oportunidades para muitos com a
produção e venda de um mix de produtos hoje
espalhados em 70 países e em 22 mil pontos
de vendas com a sua marca Mormaii.

Também da capital e com forte
envolvimento com as regiões carentes está
aqui o jornalista Edson Amaral, que na RBS TV
vem consagrando o quadro ‘Alô Comunidade’,
que de forma sadia valoriza talentos e as boas
relações entre vizinhos.

Aqui também está o técnico em
eletrônica Gilberto Mesquita, que concebeu a
ideia de produzir o primeiro veículo nacional
exclusivo para cadeirantes, o Pratyko. Ele
trabalhou oito anos com apoio de amigos, em
Otacílio Costa, para desenvolver um protótipo
em que o usuário conduz o veículo sem ter que
sair de sua cadeira de rodas e não precisa
mudar de assento, tendo também o acesso do
cadeirante facilitado por um elevador que
elimina a dificuldade com rampas. Seu projeto
vai entrar em escala industrial associado com a
empresa Proeza e deve chegar ao mercado ruas
até 2013.

Os vínculos comunitários
proporcionados pelos meios de comunicação
são motivo da homenagem prestada à Rádio
Caçanjurê, de Caçador, que modernizou sua
atuação nos últimos anos e valoriza as
emissoras da Rede Barriga-Verde.

Da mesma forma, destacamos o juiz
de Direito Alexandre Takashima, que tem
imensa responsabilidade ao trabalhar com as
áreas da infância e da juventude, e o juiz de
Direito Luiz Felipe Schuch, que entre outras
atribuições tem a missão de atuar na Justiça
Eleitoral.

Dos meios de comunicação está
conosco um ícone do jornalismo esportivo, pois
quem gosta do nosso futebol e de modalidades
como as que foram consagradas na história de
sucesso dos nossos Jogos Abertos, sabe bem
quem é Joel Nascimento, o Maceió, que desde
1968 escreve no jornal A Notícia, e muito
orgulha sua cidade, São Francisco do Sul.

Ainda na mesma linha,
reverenciamos aqui o advogado e procurador
aposentado, Florisvaldo Diniz.

Sensibilidade também é fundamental
para o homem político, que vive em meio a um
turbilhão de reivindicações e trabalha em várias
frentes, a fim de garantir conquistas para a
sociedade. Hoje temos entre nossos
homenageados o ex-deputado federal Cláudio
Vignatti, que em dois mandatos na Câmara dos
Deputados alavancou recursos para Santa
Catarina e teve grande participação no projeto
de expansão dos institutos federais
tecnológicos em nosso estado.

Dedicação também é marca do
produtor rural João Carlos Di Domenico,
incentivador do cooperativismo e do
agronegócio, responsável por conduzir, desde
sua fundação, a Cooperativa Agropecuária
Camponovense, a Coocam, que atua
fortemente no planalto catarinense.

Também ligado ao esporte aqui está
o advogado e contador Nereu Antônio Martinelli,
que empreendeu uma cruzada para dar um
novo padrão de organização ao Joinville Esporte
Clube, que acabou de conquistar com méritos o
título brasileiro da série C e que no próximo ano
irá disputar a série B do Brasileirão.

O pesquisador Jerônimo Antônio
Fávero é outro homenageado que tem sua vida
associada ao meio rural. Ele desenvolveu
estudos de aprimoramento genético na unidade
da Embrapa de Concórdia, que resultaram num
suíno com mais carne e menos gordura, o
chamado suíno light, que oferece uma carne
mais saudável e garante maior ganho aos
produtores rurais.

Aqui também temos três
homenageados que representam com mereci-
mento a Polícia Civil, o delegado Cláudio
Monteiro, ainda jovem na carreira e com casos
polêmicos de grande repercussão bem
solucionados, assim como a nossa delegada
pioneira Lúcia Stefanovitch, que, em Santa
Catarina, criou a primeira delegacia
especializada de proteção à mulher, ao menor e
ao adolescente e mantém-se ativa aos 40 anos
de carreira.

Da mesma forma, estamos
homenageando meu ex-colega de bancada do
PMDB e hoje deputado federal Rogério
Mendonça, o Peninha, por sua atuação na
Epagri como agrônomo e sua trajetória política,
de prefeito de Ituporanga a deputado nesta
Casa por três mandatos profícuos, com muitas
realizações, especialmente em favor do alto
vale do Itajaí.

Também de Concórdia temos
presente José Chiuchetta, consultor do
Ministério Público do Tribunal de Contas do
Estado, com longa folha de serviços pelo
envolvimento com entidades de seu município
de origem, onde foi, inclusive, vereador.

De igual modo reconhecemos o
senso público do ex-deputado e ex-prefeito
Milton Sander, que revolucionou a
administração pública de Chapecó ao expandir
sua urbanização, deixando marcas indeléveis
também na construção de obras como o
Hospital Regional do Oeste, o Aeroporto
Serafim Bertaso e o Estádio Índio Condá.

O terceiro servidor público da área é o
agente Almir Fernandes de Souza, que há 23
anos trabalha no IML de Criciúma e tem uma
imensa folha de serviços prestados também a
outras entidades, como voluntário, como a Cruz
Vermelha, o CVV, a Defesa Civil e o Conselho
dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Do sul temos o empresário Léo
Santiago, que há 20 anos atua na atividade de
reaproveitamento de rejeito piritoso de carvão e
ajuda a recuperar áreas degradadas, além de
também trabalhar como voluntário no Asilo São
Vicente de Paula em Criciúma. A própria Defesa Civil de Santa

Catarina é nossa homenageada, pelo trabalho
que a instituição presta a nossa gente em
situações críticas como as provocadas por
tragédias climáticas, a ponto de ter sido

A vida pública tem sua maior
recompensa no reconhecimento das ações, e
os bons exemplos perduram além do período
de nossas vidas, que são efêmeras. Por isso

A questão ambiental também está no
foco da Rede Ecovida de Agroecologia, formada
por agricultores familiares, técnicos e
consumidores reunidos em associações, que
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promovida à secretaria de estado pelo gover-
nador Raimundo Colombo.

Nadal, uma batalhadora incansável pela
organização de entidades de idosos, de mães,
defensora das Apaes, das Redes Femininas de
Combate ao Câncer, e que hoje também luta
contra o câncer, pois elas - como todos nós -
sabem como são os grandes desafios que a
vida nos impõe.

Senhor Leonildo Recalcatti, vereador
do município de Campos Novos;

É na área da Defesa Civil que atua o
bombeiro militar James Rides da Silva, o cabo
James, especialista em resgates, que teve sua
coragem reconhecida por ações em socorro a
vítimas das inundações em Rio do Sul e com
outros quatro colegas concorre à promoção por
ato de bravura e bem ilustra os serviços pres-
tados pela sociedade pelos homens de bem
que honram suas fardas.

Senhor Aldo Pinheiro d’Ávila,
delegado-geral da Polícia Civil de Santa
Catarina;

Senhor Angelino Rosa, ex-deputado
estadual e federal;

A todos os nossos homenageados
desta noite memorável quero citar uma frase de
madre Tereza de Calcutá, que se aplica às
missões que cada qual ou cada entidade
desempenha dentro do seu âmbito de relações
sociais. Ela disse: ‘Não importa o que você faz,
mas quanto amor você dedica no que faz - isso
é o que realmente importa.’

Senhor Sérgio Galdino, presidente do
Conselho Estadual de Esportes;

Senhor Walmor José Batistotti Filho,
presidente da Federação Catarinense de
Atletismo;Na sociedade civil também temos

entidades fundamentais, como a Associação
dos Hospitais e a Federação dos Hospitais de
Santa Catarina, a Ahesc e a Fehoesc, que
congregam 217 hospitais, mais de 500
laboratórios, mais de três mil clínicas e outros
três mil estabelecimentos ligados aos serviços
de saúde, sempre trabalhando pela qualificação
das pessoas e pela melhoria dos serviços
oferecidos à população.

Senhor Nereu do Valle Pereira, vice-
presidente do Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina;

Muito obrigado!” Senhor Juarez Domingues Carneiro,
presidente do Conselho Federal de Contabi-
lidade;

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

Merisio) - Esta Presidência registra, honrada, a
presença das seguintes autoridades:

Senhor José Carlos de Souza
Abrahão, presidente da Confederação Nacional
de Saúde, em Brasília;

Da área da saúde também destacamos
o Hospital São José, de Maravilha, que atende a
pacientes de 17 municípios da Associação dos
Municípios de Entre Rios, com 80% de seus atendi-
mentos realizados pelo SUS.

Senhor Salomão Ribas Júnior,
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina;

Senhor Ernani Bayer, chefe de
gabinete da SCPar, neste ato representando o
senhor Enio Branco, presidente da instituição;

Senhor Geraldo Althoff, secretário de
estado da Defesa Civil de Santa Catarina;

Senhor Paulo Afonso Evangelista
Vieira, ex-governador de Santa Catarina;

Também faço referência a três
colegas médicos homenageados por suas
atuações profissionais e comunitárias. São
eles, o cirurgião Egídio Martorano Filho, que
construiu uma carreira reconhecida
internacionalmente com trabalhos destacados
nas áreas de recuperação e rejuvenescimento
facial e de implantes mamários, o dr. Aroldo
Duarte Schmitz, que há mais de 50 anos atua
no Hospital São Sebastião, de Turvo, e o dr.
Renato Castro, anestesiologista de Joinville,
que se destacou também por sua ação para a
construção do Complexo Ulysses Guimarães,
anexo ao Hospital São José.

Senhor Paulo Pastor, secretário de
estado do Desenvolvimento Regional de
Concórdia;

Senhor Jailson Lima, deputado
estadual licenciado.

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra o deputado Padre Pedro
Baldissera.

Senhor Valdir Cobalchini, secretário
de estado de Infraestrutura de Santa Catarina;

Senhor Herneus de Nadal, ex-
deputado estadual, conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina;

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA - (Passa a ler.)

“Cumprimento a sra. Jaci Perottoni,
coordenadora da Pastoral da Saúde da
Arquidiocese de Florianópolis, e o padre José
Avelino Zanella, coordenador da Pastoral da
Saúde da Diocese de Chapecó, representantes
que indiquei para essa comenda em razão do
trabalho que desenvolvem em Santa Catarina, e
em seu nome cumprimento todos os
homenageados da noite de hoje.

Senhor Julio Garcia, ex-deputado
estadual, conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina;

Senhor Paulo Ricardo, presidente da
Associação dos Magistrados Catarinenses;

Senhor Gilberto Gomes de Oliveira,
desembargador do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina;

No cuidado com as pessoas também
trabalha a Pastoral da Saúde, que é uma das
pastorais da CNBB e no oeste orienta a
população para desenvolver ações preventivas
de saúde e educação sanitária, que incluem,
inclusive, o estímulo ao cultivo de hortas
comunitárias e caseiras, valorizando a
utilização de plantas medicinais de reconhecida
eficácia.

Senhor Antônio Monteiro Rocha, vice-
presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina;

É importante lembrar que em 2012 a
Campanha da Fraternidade tratará do tema da
fraternidade e saúde, levantando a importância
de ações preventivas, da ampliação dos
investimentos na saúde pública e de medidas
que reduzam o sofrimento de milhões de
homens e mulheres.

Senhor Ricardo Roesler,
desembargador substituto do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina;

Senhor João Batista Góes Ulysséa,
desembargador substituto do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina;

No plano dos cuidados com as
pessoas também estão representados
religiosos com forte atuação em Santa
Catarina.

Em defesa da vida também é o
trabalho da Federação dos Hospitais de Santa
Catarina, da Rede Ecovida de Agroecologia, do
Hospital São José, da Associação
Blumenauense Pró-Ciclovias e da Defesa Civil
de Santa Catarina.

Senhora Sabrina Nunes Jocken,
conselheira substituta do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina;Aqui está a irmã Neves, que nas

periferias desenvolve um trabalho conhecido
como ‘Fraternidade e Esperança’, em especial
na Comunidade da Praia, na Ponte do Imaruim,
em Palhoça, e o padre Hélio, pároco da Igreja
Santo Antônio, em Campinas, São José, que
tem mais de 30 anos consagrados ao
sacerdócio.

Senhor Adircélio Ferreira Júnior,
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina;

Exemplo de vida são todos vocês,
homenageadas e homenageados!

Senhora Carmen Zanotto, deputada
federal;

A Comenda do Legislativo Catari-
nense é um reconhecimento do Parlamento a
pessoas e entidades que, das mais diversas
formas, trabalham ou trabalharam para fazer o
bem por Santa Catarina e pelo seu povo.

Senhor Antônio Marcos Gavazzoni,
presidente da Celesc;

Temos conosco o pastor Cláudio
Schefer, da Paróquia Evangélica de Confissão
Luterana de Brusque, que em sua comunidade
exerce há 15 anos aquele que é o mais longo
pastorado desde sua criação.

Senhor José Bráulio Inácio, prefeito
do município de Chapadão do Lageado; E por que homenagear essas

iniciativas? Porque é a partir delas, de
pequenos e grandes atos, de algumas ou
muitas pessoas, que temos os exemplos de
que grandes mudanças são possíveis.

Senhor Avelino da Costa, prefeito do
município de Iraceminha;

Senhor Norberto Paulo Gonzatti,
prefeito do município de Palmitos;Também nos honra com sua

presença o pastor Nilton dos Santos, que há 50
anos exerce o pastorado, dos quais 27 anos
dedicados à Convenção das Assembléias de
Deus em Santa Catarina; e o pastor João
Ohlweiler, com longa folha de serviços pres-
tados em nosso estado, hoje atuando em
Criciúma.

Senhor Orli Berger, prefeito do
município de Maravilha;

Cada um de vocês aqui
homenageado plantou uma semente de vida,
de esperança. Seus exemplos mostram às
novas gerações a coragem e a força para
enfrentar dificuldades e para agir pelo bem
comum.

Senhor Umberto Luiz Teixeira, prefeito
do município de Piçarras;

Senhor Éder Mesquita, vice-prefeito
do município de Correia Pinto;

Senhor João Waldemir da Silva,
vereador do município de Campos Novos;

Há algum tempo, quando
homenageamos aqui o criador de uma
campanha de conscientização contra a
corrupção, ouvimos inúmeras vezes que cabia
principalmente à sociedade incentivar uma
cultura de honestidade, de retidão, de cuidado
com o dinheiro público. E isso se faz desde a
nossa família, passando pelo nosso local de

Para finalizar, destaco Leoni
Margarida Simm, presidente da Associação
Brasileira de Portadores de Câncer, mulher de
fibra, apaixonada pela vida, pela família e pelos
amigos, que luta desde 2001 pela causa dos
pacientes de câncer; e outra guerreira, que
conhecemos tão bem nesta Casa, Laine de

Senhor Pedro Giusti, vereador do
município de Turvo;

Senhor Luis Mariano de Souza,
vereador do município de Turvo;

Senhor Maurício Castro Campagnoni,
vereador do município de Campos Novos;
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trabalho e amigos. São pequenas ações que,
juntas, podem representar uma mudança
significativa de paradigma para uma
comunidade, para um estado, para um país.

Turismo, Cultura e Esporte, para fazer a entrega
da comenda ao sr. Luiz Felipe Siegert Schuch.

vida. Em 24 de maio de 1999, foi aprovado no
concurso para juiz de Direito substituto,
atuando como titular em diversas comarcas de
nosso estado. É professor na Escola de
Magistratura Catarinense e na Escola do
Ministério Público de Santa Catarina.

Formado em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina, pós-graduado pela
Escola Superior da Magistratura, é mestre em
Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do
Itajaí, professor de cursos de graduação e pós-
graduação em Direito, da Academia Judicial e
da Escola da Magistratura, tem várias obras e
artigos jurídicos publicados em revistas
especializadas, dentre eles o livro Acesso à
Justiça e Autonomia Financeira do Poder
Judiciário: a Quarta Onda, tema que tem
dominado os seus estudos, sempre voltados
para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário
brasileiro.

Homenagem é uma palavra que
significa retribuição de honra e de agradeci-
mento. O ritual da homenagem acompanha a
humanidade desde os mais remotos tempos.
As civilizações tribais pré-históricas já
homenageavam seus guerreiros e os seus
deuses.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Dando continuidade à outorga,

convido o sr. deputado Aldo Schneider para
fazer a entrega da comenda ao deputado
federal Rogério Mendonça.Homenagear é, além de um

reconhecimento público de um trabalho, um
convite para a sua continuidade, um incentivo
para que se reproduza todo bom exemplo e
toda boa ação.

Rogério Mendonça, Peninha, nasceu
na cidade de Nova Trento. Graduado em
Agronomia, ingressou na atual Epagri e foi atuar
em Ituporanga no alto vale do Itajaí. Dedicado
ao trabalho, usou os conhecimentos adquiridos
na faculdade para revolucionar o meio rural do
município. Foi o grande responsável por
Ituporanga se transformar na Capital Nacional
da Cebola.

E a colaboração de cada um de
vocês, guerreiros e guerreiras que têm seu
trabalho reconhecido, é valorosa para esta
mudança que tanto almejamos. Os seus
exemplos de vida, para as pessoas próximas e
para aquelas que hoje conhecem sua atuação,
dão-nos a esperança de que mais e mais
pessoas sigam o caminho de valorizar a vida e
acreditar que, juntos, podemos fazer mais pelo
mundo em que vivemos.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merisio) - Antes de continuarmos com as
homenagens que estão sendo feitas, todas
extremamente justas, permitam-me em
cumprimentando meu primo Manoel e também
a esposa do ex-deputado Herneus de Nadal,
hoje conselheiro do Tribunal de Contas,
cumprimentar todos os homenageados.

Prefeito de Ituporanga, deputado
estadual por três mandatos e, em 2010, eleito
deputado federal, passou a defender os
interesses da população catarinense no
Congresso Nacional.

Termino esta minha manifestação
com a citação de uma fábula que é metáfora de
solidariedade, certamente conhecida por todos.

Gostaria de pedir a todos os depu-
tados que me permitam, em seus nomes,
cumprimentar todos aqueles que aqui estão e
dizer da alegria que esta Casa tem em prestar
esta homenagem. Quero ratificar a importância
que tem a comenda, não apenas para quem
recebe, mas pelo exemplo que leva a outras
pessoas da sociedade.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Altair Guidi

para fazer a entrega da comenda à sra. Nezir
Bolan, neste ato representando o sr. Aristides
Bolan, in memoriam.

‘Houve um incêndio na floresta, e
enquanto todos os bichos corriam apavorados,
um pequeno beija-flor voava do rio para o fogo
levando gotinhas de água em seu bico. O rei da
floresta, o leão, vendo aquilo perguntou de
forma arrogante e descrente para o beija-flor,
se ele acreditava que iria conseguir apagar o
incêndio sozinho. E o beija-flor, humildemente,
respondeu: ‘Eu não sei se vou conseguir, mas
estou fazendo a minha parte’.’

Nascido na lavoura, no interior do
município de Maracajá, dedicou-se ao trabalho
social e comunitário, cujo reconhecimento se
traduziu na conquista de sucessivos mandatos
de deputado estadual. Presidiu diversas
comissões nesta Casa e participou da Mesa
Diretora como segundo-vice-presidente e como
primeiro-secretário.

Como tenho que representar a Casa
em outro evento, passo a condução da sessão,
neste momento, ao nosso vice-presidente,
deputado Moacir Sopelsa, não sem antes
agradecer, de forma muito carinhosa, a todos
que comparecem e trazem o seu prestígio à
Assembleia Legislativa e prestam um exemplo
a Santa Catarina pela sua conduta, postura e
exemplo de vida.

Não importa o tamanho do gesto.
Sendo bom, que aponte o caminho da
construção da justiça, da fraternidade, da
solidariedade, da comunhão, a sua pequenez
se transforma numa gigantesca ação
multiplicadora que contagia todos, desde o leão
até o beija-flor.”

Aristides Bolan nos deixou em 1990
com apenas 65 anos de idade, mas seu
exemplo de dignidade e de honradez persiste
como uma luz para guiar todos aqueles que
desejam trilhar o caminho do bem.

A todos, muito obrigado!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Solicito ao mestre de cerimônias,
Valter Souza, que continue procedendo à
nominata dos homenageados.

(Procede-se à entrega da comenda.)
Muito obrigado! (Palmas)
(Palmas) Convido a sra. deputada Ana Paula

Lima, na oportunidade representada pelo
deputado Volnei Morastoni, para fazer a entrega
da comenda ao sr. Tiago Dune, neste ato repre-
sentando a Associação Blumenauense Pró-
Ciclovias.

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

Merisio) - Dando continuidade à sessão,
convido o jornalista Valter Souza para proceder
à nominata dos homenageados com a
Comenda do Legislativo.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Valter Souza) - Convido o sr. deputado Neodi
Saretta para fazer a entrega da comenda ao sr.
José Chiuchetta.

Atuante no município de Concórdia,
presidiu diversas entidades e clubes de
serviços. Na área de lazer, Chiuchetta sempre
buscou o melhor para a cidade, contribuindo na
fundação do Clube 29 de julho.

A Associação Blumenauense Pró-
Ciclovias atua no sentido de incentivar o uso da
bicicleta por transporte ou até lazer, visto os
benefícios proporcionados tanto aos seus
usuários, como para a cidade em geral por ser
um veículo ecologicamente correto e contribuir
para a redução da poluição e da emissão de
gases na atmosfera.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Valter Souza) - Sessão solene de concessão
da Comenda do Legislativo Catarinense.

Fica instituída a Comenda do
Legislativo Catarinense, Resolução n. 0002, de
2008, com o objetivo de homenagear pessoas
físicas, jurídicas e outras entidades, que no
campo de suas atividades realizam ações
relevantes e de destaque no estado de Santa
Catarina em prol da sociedade.

Na área da educação foi fundador do
Colégio Cenecista de Concórdia, tendo sido
professor voluntário por muitos anos e
integrante das primeiras turmas de
professores. Como político, elegeu-se vereador
no período de 1965 a 1969, época em que os
vereadores atuavam sem remuneração. É
colaborador de diversas entidades sociais e
obras assistenciais.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido a sra. deputada Angela

Albino para fazer a entrega da comenda à sra.
Maria de Lourdes da Costa Gonzaga.

Neste momento, o sr. deputado
Gelson Merisio, presidente deste Parlamento,
fará a entrega da comenda ao sr. Cláudio
Monteiro, delegado da Polícia Civil.

Dona Uda Gonzaga, pedagoga,
especialista em Educação, sempre atuou na
Escola Lúcia Nascimento Mayvorme, localizada
na comunidade de Monte Serrat, em
Florianópolis, na qual se aposentou na direção
após 40 anos de trabalho. Aposentou-se das
atividades escolares, mas não do trabalho junto
aos jovens. Hoje, desenvolve trabalho
voluntário de reforço escolar e dedica-se ao
projeto Esporte e Saúde para 30 crianças de 8
a 12 anos.

(Procede-se à entrega da comenda.)
Cláudio Monteiro, delegado há quatro

anos, responde pela Divisão de Repressão ao
Entorpecente da Deic. A carreira de sucesso
deu-lhe destaque entre os delegados da Polícia
Civil catarinense, mas o sucesso profissional
não inflou o ego do jovem delegado de 36
anos, que prefere a discrição na hora de falar
da sua vida pessoal, até porque seu trabalho o
deixa na mira de quem vive fora da lei.

(Palmas)
Convido a sra. deputada Ada de Luca,

titular da secretaria de estado da Justiça e
Cidadania, para fazer a entrega da comenda ao
sr. Alexandre Karazawa Takaschima.

Juiz, profissional, humano,
compreensivo e articulador, que sabe como
poucos, distinguir as diversidades das
demandas, mantendo-se equidistante e, ao
mesmo tempo, próximo ao sistema
penitenciário e socioeducativo catarinense.

(Procede-se à entrega da comenda.) Dona Uda Gonzaga é um ícone do
Carnaval e da Escola de Samba Embaixada
Copa Lord, onde é responsável pela ala das
crianças e das baianas. Ela ama a Copa Lord

(Palmas)
Convido o sr. deputado Cesar Souza

Júnior, titular da secretaria de estado de
Com sua admirável visão holística, é

daquelas pessoas raras de se encontrar na
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como alguém que sabe que é preciso renovar
sempre sem deixar de reconhecer o passado e
as pessoas que construíram o que hoje é a
Copa Lord.

Irmã Neves é o nome religioso de
Alete Alves, que estudou no Colégio Coração de
Jesus, onde se formou professora em 1944,
mesmo ano em que ingressou na Congregação
das Irmãs da Divina Providência. Participante de
um grupo religioso, denominado Fraternidade
Esperança, partiu para o trabalho nas periferias
com os mais pobres, na comunidade de
Palhoça, na praia e bairro da Ponte do Imaruim.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Elizeu Mattos,

juntamente com a deputada federal Carmen
Zanotto, para fazer a entrega da comenda ao
sr. Marco Aurélio Zaror Cordeiro.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Carlos

Chiodini para fazer a entrega da comenda ao sr.
Rodolfo Francisco Hufenüssler.

Marco Aurélio aprendeu a jogar
xadrez aos 13 anos. Desde então participou de
mais de 500 torneios. Em 1993 venceu o
campeonato catarinense absoluto, do qual é
tricampeão. Chegou a Lages em 1994, onde
começou a trabalhar com as crianças e o
xadrez nas escolas. Desde então foram mais
de 40 títulos estaduais, dez títulos nacionais,
entre Jasc, Joguinhos Abertos e Olesc, o último
em 2011.

Rodolfo Francisco Hufenüssler chega
aos seus 83 anos como um dos responsáveis
pela grande história de sucesso da empresa
Duas Rodas e pelo crescimento constante da
cidade de Jaraguá do Sul.

Na sua visão de desenvolvimento da
comunidade e na linha de promoção da pessoa,
sem lhe tirar a vez nem a voz, executa uma
metodologia de trabalhar sempre em prol das
pessoas. Hoje o projeto inicial ainda está em
execução e irmã Neves permanece à frente da
comunidade até hoje.

Sempre envolvido com as neces-
sidades de um desenvolvimento sustentável e
crescente, foi presidente da Associação
Comercial Industrial de Jaraguá do Sul durante
dois anos e fundou o Centro de Cultura Alemã,
além de atualmente ser o presidente do
Conselho Administrativo do Hospital e
Maternidade Jaraguá.

(Procede-se à entrega da comenda.) O projeto Circuito Municipal de
Xadrez, desenvolvido por ele, envolve cerca de
200 crianças, entre 6 e 16 anos, além de
jogadores portadores de necessidades
especiais, veteranos e da região em geral.
Dedica-se a um trabalho social, cuja meta é
levar a prática do xadrez ao maior número de
pessoas possível.

(Palmas)
Convido o sr. deputado Dirceu Dresch

para fazer a entrega da comenda a Diva
Vandeitos, neste ato representando a Rede
Ecovida de Agroecologia.

Participa de diversas atividades sociais,
sendo um dos grandes incentivadores da
Sociedade Cultural e Artística de Jaraguá do Sul.

A Rede Ecovida de Agroecologia é
formada por agricultores familiares, técnicos e
consumidores reunidos em associações,
cooperativas e grupos informais, que,
juntamente com pequenas agroindústrias,
comerciantes ecológicos e pessoas
comprometidas com o desenvolvimento da
agroecologia, organizam-se para estimular o
associativismo, a produção, o consumo de
produtos ecológicos, a socialização de
informações entre os produtores, o resgate do
saber popular através de intercâmbios e a
aproximação dos produtores com os
consumidores.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Procede-se à entrega da comenda.) (Palmas)
(Palmas) Convido o sr. deputado Gilmar

Knaesel para fazer a entrega da comenda ao sr.
Florisvaldo Diniz.

Convido o sr. deputado Dado Cheren
para fazer entrega da comenda ao sr. Egídio
Martorano Filho. Grande jurista, passou por diversos

municípios onde deixou a marca da sua
inteligência e seu trabalho. Natural da Barra do
Aririú, Palhoça, descendente de açorianos,
exemplo da pessoa humilde que com muito
trabalho e estudo contribuiu para o desenvol-
vimento econômico, político e educacional de
Santa Catarina. Servidor público com destacada
atuação nesta Casa na Constituinte de 1989.

Natural de São Joaquim, formou-se
em Medicina e fez três anos de especialização
em cirurgia geral no Hospital da Lagoa, no Rio
de Janeiro.

Ingressou no serviço do professor Ivo
Pitanguy e treinou equipes como a do Hospital
das Clínicas de Porto Alegre e da Euroclínicas,
em Portugal. Instalou o primeiro Centro de
Vídeocirurgia em Santa Catarina, juntamente
com colegas de outras especialidades, onde
realizam cirurgias de rejuvenescimento facial e
implante mamário pela axila. O domínio desse
método conduziu-o a realizar demonstrações e
palestras no país criador da técnica, no
Hospital Mount Sinai, nos Estados Unidos.
Ainda operou por dois anos na Alemanha, em
Berlim e Kiel, com a equipe do cirurgião Voler
Buck.

A grande importância da Rede
Ecovida de Agroecologia é de ser um sistema
participativo de Certificação de Produtos de
Origem Orgânica produzidos sem agrotóxicos e
de forma sustentável.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Ismael dos

Santos para fazer entrega da comenda ao sr.
João Ceno Ohweiler.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Dóia

Guglielmi para fazer a entrega da comenda ao
sr. Léo Santiago.

O reverendo João Ceno Ohlweiler
preside a Convenção das Igrejas Evangélicas
das Assembleias de Deus de Santa Catarina,
instituição que completou 80 anos em solo
catarinense no mês de março passado e que
sob a batuta de seu presidente desenvolve
projetos sociais culturais e religiosos em todos
os municípios do estado.

O empresário Léo Santiago há 20
anos está na atividade de reaproveitamento de
rejeito piritoso de carvão em área
ambientalmente degradada, na periferia do
bairro Santa Líbera, município de Forquilhinha.
Sua atividade inclui a recuperação ambiental
plena das áreas que lhe fornecem a matéria-
prima.

Dentre tantos prêmios em sua
carreira, destaca-se o Spirit os Interprise, criado
pela fábrica de relógios Rolex, na categoria
ciência, recebido em Genebra, na Suíça.
Também o Awaerd of Honor, oferecido pela
Cuban Association In Exile, em Miami, na
Flórida e Os Melhores do Mercosul, recebido
em Porto Alegre.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Jailson Lima

para fazer entrega da comenda ao sr. Cláudio
Antônio Vignatti, que foi vereador em Chapecó e
deputado federal por dois mandatos, sendo
considerado um dos deputados que mais
colaborou com os municípios no Congresso
Nacional. Em Brasília resolve e encaminha as
demandas dos municípios catarinenses,
trazendo resultados para a população e
ajudando os prefeitos na governabilidade,
sendo autor de projetos de destaques como a
expansão dos institutos federais tecnológicos
no estado.

Paralelamente, desenvolve trabalho
voluntário ligado ao Asilo São Vicente de Paula,
em Criciúma, e também em outras entidades.
Sua índole e caráter filantropo movem-no a
estar inserido em movimentos eventuais de
ajuda humanitária.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Darci de

Matos para fazer a entrega da comenda ao sr.
Nereu Antônio Martinelli. (Procede-se à entrega da comenda.)

Advogado e contador, presidente da
Martinelli Auditores, ingressou no Joinville
Esporte Clube em 1998, exercendo o cargo de
diretor financeiro, permanecendo até 2000,
quando consagrou o JEC como Campeão Catari-
nense de Futebol.

(Palmas)
Convido o sr. deputado Edison

Andrino para fazer entrega da comenda à sra.
Marisa Zancani, neste ato representando seu
marido, sr. Marco Aurélio Raimundo.

A Mormaii começou fabricando
roupas de borracha para mergulhadores e
surfistas, por meio de produção artesanal. Com
o passar dos anos, o médico e empresário
Marco Aurélio Raimundo percebeu que a
empresa poderia ser uma geradora de emprego
e melhorar a vida da comunidade de Garopaba,
contribuindo mais para o bem-estar dos
moradores do que com o atendimento médico.

(Procede-se à entrega da comenda.)
Depois de diversas passagens por

cargos relevantes no clube, com a manutenção
de uma base sólida, atingido seu principal
objetivo e com apoio dos empresários,
conselheiros, sócios e demais diretores do
clube, em 2011 atingiu seu principal objetivo:
acesso à série B do Campeonato Brasileiro de
Futebol, consagrando-se, ainda, Campeão
Brasileiro de Futebol da série C.

(Palmas)
Convido o deputado Jean Kulhmann e

o deputado Ismael dos Santos para fazerem a
entrega da comenda ao pastor Nirton dos
Santos.

O homenageado é pai do deputado
Ismael do Santos. Ele completa 50 anos de
pastorado, dos quais 27 passados à frente da
Convenção das Assembleias de Deus, em
Santa Catarina e no Sudoeste do Paraná.

Hoje a Mormaii exporta para 70
países dezenas de produtos como relógios,
roupas, calçados e óculos, entre outros. A
empresa conta com 22 mil pontos de venda no
país e é atualmente a maior empresa nacional
na área de artigos esportivos.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas) Como pregador percorre todo o

estado para pregar em igrejas pequenas sem
recursos que atualmente são destacadas
comunidades evangélicas como: Timbó,

Convido a sra. deputada Dirce
Heiderscheidt para fazer a entrega da comenda
à sra. Alete Alves.
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Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Lages, Itajaí e
Blumenau.

Atuou por muitos anos com o
maestro José Acácio Santana. Possui, hoje,
cerca de 50 alunos instrumentais. É coorde-
nador do projeto de apoio ao Canto Coral;
diretor da escola informatizada de música da
Afai, da Copobras; regente de bandas e corais
da região. É grande a sua contribuição para a
música, no sul do estado.

Fundado em 9 de julho de 1956, a
Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha
funcionou em um pequeno hotel até o ano de
1961. Por contribuições comunitárias,
conseguiu construir o seu prédio próprio. Em
1963, o hospital ganhou o reforço das
religiosas católicas, que permanecem até os
dias atuais. Hoje, comandado por uma diretoria
formada em assembleia. Atende pacientes dos
17 municípios que compõem a Associação dos
Municípios de Entre Rios, mas também recebe
pacientes de todo o oeste, sendo uma das
mais importantes instituições de Santa
Catarina.

Nirton dos Santos também é autor de
três livros: Lições do Deserto, A Escada que
Tocou o Céu e Refúgio para um Pardal.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o deputado Joares Ponticelli

para fazer a entrega da comenda ao sr. João
Carlos Di Domênico.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)

Voltado ao desenvolvimento
econômico e sustentável de Campos Novos e
região, João Carlos é um produtor rural,
incentivador do cooperativismo, que atua no
ramo de agronegócios frente à presidência da
Cooperativa Agropecuária Camponovense desde
a sua fundação, em 1993.

Convido o sr. deputado Kennedy
Nunes para fazer a entrega da comenda ao
desembargador José Trindade dos Santos,
presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina. (Procede-se à entrega da comenda.)

José Trindade ingressou na
magistratura catarinense, passando pelos
fóruns das cidades de Chapecó, Xanxerê, Xaxim
e Pinhalzinho, até se tornar juiz titular na
comarca de Anita Garibaldi, depois em
Urussanga, Xanxerê, Joaçaba e Tubarão, nesta
última tendo permanecido por 12 anos na 1º
Vara Cívil.

(Palmas)
Convido o sr. deputado Maurício

Eskudlark, para fazer a entrega da comenda ao
padre Hélio da Cunha.

Hoje a Coocam é a segunda maior
cooperativa de Campos Novos em produtividade
e faturamento, responsável por parte do
desenvolvimento regional e da produção de
renda do município e da região.

O padre Hélio da Cunha ingressou no
seminário no dia 5 de outubro de 1980 e o
então seminarista é ordenado diácono
provisório na Igreja Matriz de São José. Em 11
de julho de 1981, na paróquia do Sagrado
Coração de Jesus, na cidade de Antônio Carlos,
é ordenado sacerdote, onde também no dia 12
celebrou a primeira missa.

João Carlos Di Domênico participa
ativamente ainda do desenvolvimento do
cooperativismo estadual, somando forças em
duas das mais importantes entidades que
representam as cooperativas no estado.

Trindade foi promovido por mereci-
mento ao Tribunal de Justiça do estado, ocupou
o cargo de corregedor-geral da Justiça. Ocupou,
ainda, os cargos de presidente, vice-presidente
e corregedor regional eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina e proferiu
inúmeras palestras sobre arrendamento
mercantil e sobre o novo Código Civil, Direito
das Obrigações e a nova Lei de Recuperação de
Empresas.

(Procede-se à entrega da comenda.) Sua primeira nomeação ocorreu no
dia 17 de dezembro de 1981, e nesse dia foi
nomeado Vigário Cooperador na Paróquia do
Santíssimo Sacramento, na cidade de Itajaí. Em
12 de janeiro de 2003, padre Hélio é nomeado
pároco na Paróquia de Santo Antônio, no bairro
Campinas, em São José, onde permanece
desenvolvendo as suas atividades.

(Palmas)
Convido o deputado Jorge Teixeira

para fazer a entrega da comenda ao sr. Milton
Hobus.

Milton Hobus, um político que o
cidadão catarinense pode conhecer e aprender
a respeitar como um governante sério. Suas
ações modificaram e fizeram crescer Rio do
Sul, trazendo oportunidades e transformações
para a cidade.

Atualmente, ocupa o cargo de
presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina. Este ano padre Hélio comemora os

seus 30 anos de sacerdócio, onde durante
esses anos realizou muitas atividades de ação
social em destaque no estado catarinense.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)

Milton Hobus foi eleito prefeito de Rio
do Sul em 2004 e reeleito em 2008. Sua
gestão dá destaque para programas que visam
o bem-estar e o crescimento organizado da
cidade. Foi responsável pela mudança do
conceito do assistencialismo, ao criar o
programa emergencial de auxílio desemprego.

Convido a sra. deputada Luciane
Carminatti para fazer a entrega da comenda à
sra. Iraci Lopes Dalla Rosa.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)

Professora há 27 anos, sua atuação
e dedicação com a causa é além da educação.
Faz trabalho voluntário na paróquia de Xaxim e
na Diocese de Chapecó. Iraci está sempre
presente, apoiando, assessorando e motivando
o trabalho coletivo e solidário, fazendo com que
os integrantes dos movimentos e associações
sejam sujeitos de sua história.

Convido o sr. deputado Mauro de
Nadal para fazer a entrega da comenda à sra.
Laine Maria de Nadal.

Laine Maria de Nadal é entusiasta
das causas sociais e sempre se dedicou ao
trabalho de organização de grupos de idosos,
clubes de mães, entidades esportivas
comunitárias, as Redes Femininas de Combate
ao Câncer e Apaes, contribuindo também para
organizar grupos de mulheres ligadas ao
cooperativismo.

Milton Hobus e o município de Rio do
Sul receberam prêmios importantes e
reconhecimento nacional.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas) Foi candidata a prefeita e vice-prefeita

de Xaxim e atualmente é vereadora do
município.

Convido o deputado José Milton
Scheffer para fazer a entrega da comenda ao
sr. Aroldo Duarte Aroldo Duarte Schmitz. (Procede-se à entrega da comenda.) Laine de Nadal sempre preferiu as

causas sociais, trabalhando pela organização e
fortalecimento de entidades que considerava
merecedoras de apoio. Na capital ajudou a criar
a Associação de Amigos Oestinos, apoiando
pacientes e familiares que precisavam contar
com tratamentos especializados. Apaixonada
pelo voluntariado, nasceu para ajudar o
próximo.

Nascido em Jaguaruna em 12 de
julho de 1934, médico formado pela
universidade federal do Rio Grande do Sul e
desde 1960 atende a comunidade do município
de Turvo. Há 51 anos trabalha no Hospital São
Sebastião daquele município, o único cirurgião-
geral da localidade por 12 anos.

(Palmas)
Convido o sr. deputado Manoel Mota

para fazer a entrega da comenda a sra. Lúcia
Stefanovich.

A delegada Lúcia Maria Stefanovich,
natural de Lauro Müller, no sul do estado, tem
como marca registrada de sua vitoriosa carreira
o pioneirismo. Além de ostentar o título de
primeira delegada de polícia do Brasil, ela foi a
primeira mulher a comandar a Polícia Civil no
país e também a primeira secretaria de estado
da Segurança Pública do Brasil.

Atuante nas causas comunitárias e
defensor dos valores democráticos, Aroldo
Duarte Schmitz sempre dedicou seus esforços
e conhecimentos para bem servir à população
de Turvo. Em reconhecimento aos serviços
prestados, a sociedade do Lions Clube o
condecorou com o título de companheiro Melvin
Jhones.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Moacir

Sopelsa para fazer a entrega da comenda ao sr.
Jerônimo Antônio Fávaro.Foi precursora, em Santa Catarina e

no Brasil, na criação da Delegacia
Especializada de Proteção à Mulher, ao Menor
e ao Adolescente, em 1986.

Agrônomo formado pela Universidade
Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul,
com especialização na Iowa University, nos Es-
tados Unidos, fez sua carreira como
extensionista e pesquisador em Santa Catarina
na Acaresc e especialmente na Embrapa Aves e
Suínos, de Concórdia. Foi coordenador do
programa nacional que desenvolveu o “suíno
light”, que mudou o perfil dos animais
oferecidos ao consumidor brasileiro a partir dos
anos 90.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas) Atualmente, é a delegada titular da 5ª

Delegacia de Polícia da capital. Sempre atuou
embasada em conceitos que nortearam toda a
sua vida, como honestidade, dignidade,
respeito, lealdade e honra.

Convido o sr. deputado José Nei
Ascari para fazer a entrega da comenda ao sr.
Lourenço Müller.

Lourenço Müller iniciou seus estudos
musicais no Seminário Menor, em Tubarão.
Atuou como organista por nove anos, além de
tocar instrumentos como violino, trompete,
scaletta, acordeão, trombone e clarinete.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Marcos Vieira

para fazer a entrega da comenda à sra. Neiva
Schaefer e ao sr. Nilvo José Dondoerfer, neste
ato representando o Hospital São José de
Maravilha.

Com diversos artigos e publicações
científicas, este ano Fávaro teve a sua trajetória
publicamente reconhecida pela edição especial
da revista Veja, que apontou 50 pioneiros do

Foi responsável pela regência do coro
e instrumentos na missa de beatificação da
Albertina Berckenbrock, em outubro de 2007.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



8 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.370 15/12/2011

Brasil em suas áreas de atuação - “Os
brasileiros que mudaram as regras do jogo”.

projetos sociais, ministrando palestras de
prevenção ao uso e comércio de entorpecentes.

James e mais quatro bombeiros militares estão
concorrendo à promoção do Corpo de
Bombeiros por ato de bravura.(Procede-se à entrega da comenda.) (Procede-se à entrega da comenda.)

(Palmas) (Palmas) (Procede-se à entrega da comenda.)
Convido o sr. deputado Elizeu Mattos,

neste ato representando o sr. deputado Narcizo
Parisotto, para fazer a entrega da comenda ao
sr. Milton Sander.

Convido o sr. deputado Renato Hinnig
para fazer a entrega da comenda ao sr. Manoel
Inácio Pereira.

(Palmas)
Convido o sr. deputado Serafim

Venzon, titular da secretaria de estado da
Assistência Social, de Trabalho e Habitação,
para fazer a entrega da comenda ao sr. Cláudio
Siegfried Schefer.

Empresário catarinense, atua no
segmento de grupos de supermercados em
Santa Catarina com as redes Comper e
Comprefort, e também no segmento atacadista.

Prefeito de Chapecó por dois
mandatos e deputado estadual em 1988, teve
papel importante no desenvolvimento de
Chapecó e oeste catarinense.

O pastor Cláudio Schefer iniciou as
suas atividades pastorais no ano de 1986.A rede Comper e Comprefort sempre

se caracterizou por investir em Santa Catarina,
tendo uma vasta gama de colaboradores e
destaca-se pela sua preocupação com o social,
procurando estar integrado com a comunidade,
auxiliando as instituições.

Construiu o monumento “O
Desbravador”, que hoje é o símbolo do
município de Chapecó. Em 1981, trouxe o
primeiro canal de TV do oeste onde hoje
funciona a RBS TV.

Destaca-se como excelente pregador,
pois sua mensagem tem consolado e
fortalecido a fé dos fiéis luteranos e de todos
que têm o privilégio de ouvi-lo, seja na igreja ou
nas visitas pastorais às famílias, nas escolas
ou palestras em empresas.Por essas e outras ações temos a

honra de homenagear este ilustre cidadão
chapecoense com a comenda do Legislativo
Catarinense.

Destaque para as campanhas
solidárias e arrecadações de alimentos natal do
coração.

Sua ação pastoral vai além das
fronteiras de sua comunidade, pois é muito
estimado entre os fiéis de outras comunidades
cristãs, com quem mantém um forte vínculo de
amizade e ação ecumênica.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Procede-se à entrega da comenda.) (Palmas)
(Palmas) Convido o sr. deputado Reno

Caramori para fazer a entrega da comenda à
sra. Marilene Caregnato, neste ato repre-
sentando a Rádio Caçanjurê.

Convido o sr. deputado Nilson
Gonçalves para fazer a entrega da comenda ao
sr. Flávio Alves Monteiro, neste ato repre-
sentando Renato Almeida Couto de Castro.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Silvio Dreveck

para fazer a entrega da comenda ao sr. Joel
Ferreira do Nascimento.

Fundada em 1947 por Lucas Volpi e
Osni Schwartz e registrada em 1948, então
com quatro sócios: Lucas Volpi, Osni Schwartz,
José Rossi Adami e Manoel Müller.

Nascido na cidade de
Salvador,adotou Joinville há 31 anos.
Atualmente dirige o Hospital Regional Hans
Dieter Schmidt, utilizando toda a sua
experiência como gestor hospitalar, adquirida
nas três vezes em que esteve à frente da
direção do maior hospital público do estado, o
São José.

O jornalista inclui em seu currículo
extensa folha de serviços, cobrindo várias
edições dos Jogos Abertos de Santa Catarina,
dos Joguinhos Abertos e dos Parajasc.

Em 1948 a sede da emissora foi
destruída por incêndio e por isso, em 1950,
passou a funcionar no edifício Gatterman. Em
1969 a concessão foi adquirida por Raul
Tomazoni Elias Colpini. Em 1989, foi adquirida
pela Rede Barriga Verde de Comunicações.

É recordista de coberturas do futsal
catarinense e em campeonatos brasileiros.
Viajou, em missão profissional, às Copas do
Mundo de Futebol de 1994 e de 1998 e
também foi aos Jogos Olímpicos de 1996.

Membro titular da Academia de
Medicina Catarinense, autor de diversas
publicações e conferencista.

Nos últimos anos, a rádio Caçanjurê
passou por constantes modernizações. Atenta
ao avanço tecnológico, os equipamentos foram
modernizados e os ambientes redesenhados,
tudo isso para realizar um sonho e garantir o
bem-estar das pessoas que por essa rádio
passam e fazem história tornando-a modelo
naquela que é genuinamente de Caçador.

O jornalista possui títulos como
Comendador do Esporte de Santa Catarina,
Cidadão Benemérito da Polícia Militar de Santa
Catarina, Medalha Anita Garibaldi, entre outras.

Trabalhando no cooperativismo, dr.
Renato Castro deixou a sua marca na Unimed,
além de ter sido integrado da comissão de
construção do Centro Hospitalar Unimed de
Joinville.

Além da relevância dos serviços pres-
tados ao esporte catarinense, bem como a
divulgação do nosso estado através do esporte,
“Maceió” é sem dúvida em grande exemplo de
profissional que merece toda a nossa
homenagem.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas) (Procede-se à entrega da comenda.)
Convido o sr. deputado Padre Pedro

Baldissera para fazer a entrega da comenda à
sra. Jaci Helena Perotti e o padre Jose Avelino
Zanella, neste ato representando a Pastoral da
Saúde

(Palmas)
Convido o sr. deputado Romildo Titon

para fazer a entrega da comenda ao sr. Gilberto
Mesquita.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)

Técnico em eletrônica, Gilberto
Mesquita foi quem concebeu a ideia de criar o
Pratyko, primeiro veículo nacional exclusivo para
cadeirantes. Depois de oito anos de estudos,
Mesquita montou o primeiro protótipo com a
ajuda de amigos.

Convido o sr. deputado Valdir
Cobalchini, titular da secretaria de estado da
Infraestrutura, para fazer entrega da comenda
ao sr. Geraldo Althoff, neste ato representando
a Defesa Civil de Santa Catarina.

A Pastoral da Saúde é uma das
pastorais da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, sociedade cívico-religiosa sem fins
econômicos. O projeto objetivou a formação de
agentes de saúde para desenvolver ação de
saúde na linha da prevenção e da educação
sanitária, incluindo hortas comunitárias e
caseiras, cultivo de plantas medicinais como
alternativa, serviço de voluntariado, atendi-
mento às comunidades carentes da área rural e
da periferia.

A Defesa Civil de Santa Catarina,
recentemente transformada em secretaria de
estado da Defesa Civil, é uma instituição de
extrema importância para a sociedade catari-
nense. Ela tem-se destacado e cumprido com
suas funções em tragédias climáticas que têm
assolado nosso estado nos últimos anos. A
dedicação dos seus membros à causa do
próximo e o trabalho não apenas nas tragédias,
mas também na prevenção dos desastres
naturais, justifica a outorga dessa Comenda do
Legislativo Catarinense.

O sucesso do veículo, que teve
repercussão nacional, foi reconhecido em
parceria selada com a SC Par, que passou a
ser associado às empresas Proeza, presidida
por Gilberto Mesquita, e a Rossin Bertin.

Com o suporte do governo do estado,
o Pratyko passa agora a ser produzido em
escala industrial, com as primeiras 100
unidades montadas a partir de 2013.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido a sra. deputada Professora

Odete de Jesus para fazer a entrega da
comenda ao sr. Edson Luis do Amaral.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)

Edson Amaral - Ed Soul -, foi criado e
mora até hoje no Maciço do Morro da Cruz, no
Morro da Mariquinha, em Florianópolis. Inseriu-
se aos 11 anos de idade no Movimento Hip
Hop Catarinense como membro do extinto
grupo de rap Realidade Suburbana, iniciando
assim sua militância a favor dos menos
favorecidos.

Convido o sr. deputado Sargento
Amauri Soares para fazer a entrega da
comenda ao sr. James Rides da Silva.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Convido o sr. deputado Valmir Comin

para fazer entrega da comenda ao sr. Almir
Fernandes de Souza.

O trabalho do bombeiro militar cabo
James Rides da Silva, da Guarnição
Embarcada, foi fundamental para salvar
dezenas de vidas, sendo reconhecido pela
própria comunidade.

Natural de Criciúma, servidor público
da Polícia Civil, dedicado ao trabalho voluntário,
destacando-se na atuação junto à Cruz
Vermelha Brasileira, ao Banco de Olhos, na
captação de córneas, e à Fundação Fênix, além
de participar como palestrante em campanhas
de prevenção ao uso de drogas.

Seu trabalho não se resume somente
em apresentar a cultura da periferia ou
entretenimento visual, é também o coordenador
da Central Única das Favelas em Santa
Catarina. Aproveita a oportunidade, o acesso e
a possibilidade para trabalhar em todas as
áreas mais vulneráveis do estado, através de

Especialista em resgate, cabo James
já fez diversos cursos na área e foi diretor da
Defesa Civil em Rio do Sul, entre 2009 e 2010.

Seu trabalho foi reconhecido pelo
Jornal Nacional, da Rede Globo, durante a
enchente no vale do Itajaí, de 2011. Pelos
serviços prestados durante a enchente, cabo

Em 2010 foram beneficiadas
aproximadamente 17.200 pessoas nos
projetos que contaram com a participação do
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homenageado, que utiliza o seguinte lema:
”Ninguém é tão bom, quanto nós todos
juntos”.

respeito e o meu reconhecimento pela atenção
que sempre me deram.

mercado, seja pelos inúmeros postos de
trabalhos oferecidos à população, que
contribuem para a manutenção de milhares de
famílias.

(Passa a ler.)
(Procede-se à entrega da comenda.) “‘Democracia é oportunizar a todos o

mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de
chegada, depende de cada um.’

(Palmas) Temos os laboriosos mestres, que
abraçaram a nobre causa de educar, sem medir
sacrifícios para ensinar e preparar pessoas
para o futuro.

Convido o sr. deputado Volnei
Morastoni para fazer a entrega da comenda à
sra. Leoni Margarida Simm.

A frase do poeta Mário Quintana com
a qual iniciei minha fala remete aos ideais de
oportunidades que gostaríamos que fossem
válidos em nossa sociedade, onde todo
cidadão poderia encontrar condições de
construir um bom caminho para crescer e
contribuir com sua comunidade, com seu
estado e seu país.

Presidente da Associação Brasileira
de Portadores de Câncer, luta pela causa dos
pacientes com câncer desde 2001. Escolhida
Embaixadora Global do Câncer para o Brasil
pela American Câncer Society, representa o
país na reunião de alto nível das Nações
Unidas sobre as doenças crônicas não
transmissíveis em setembro de 2011.

Destaco ainda aqueles que são vol-
tados às ações humanitárias e ensinamentos
dos valores espirituais, que se doam e
dedicam-se ao próximo, levando palavras de
conforto a quem precisa de apoio. São pessoas
responsáveis pelas mais meritórias campanhas
de ajuda e solidariedade humana.Hoje tenho a honra de representar

todos os ilustres homenageados desta noite
memorável, quando este Parlamento reconhece
destacadas personalidades do setor público e
da iniciativa privada, empreendedores,
educadores, profissionais liberais, religiosos,
comunicadores e representantes de entidades
que se dedicam às causas da saúde, do
voluntariado, da mobilidade urbana e do
desenvolvimento sustentável, cada qual
contribuindo com sua capacidade e inteligência,
com sua força de trabalho e desprendimento
para que Santa Catarina seja reconhecida como
um estado que alcança elevados índices de
desenvolvimento e qualidade de vida.

Há agentes públicos que também
fazem a diferença pela condução que dão às
suas atividades, por serem atenciosos,
zelosos, dedicados, corajosos, ponderados,
enfim, por tratarem-se de atores sociais que
dignificam o serviço público de acordo com os
preceitos que estão na essência de suas
atribuições.

Além de ser presidente voluntária da
Associação Brasileira de Portadores de Câncer,
Leoni participa de Grupos de Advocacy em
Saúde para o Controle do Câncer.

Disposta a trabalhar pelos direitos do
portador de câncer, entendendo-o não como
vítima, mas como cidadão, com seus direitos e
participação ativa em todas as etapas do
tratamento, assim como encara seu próprio
tratamento é que a consideramos um exemplo
que merece esta homenagem.

Há os que cuidam da saúde das
pessoas; há os que se dedicam à comunicação
entre as pessoas, a levar a informação; há
instituições que fazem um trabalho
diferenciado, e nessas também estão as
pessoas que procuram fazer o melhor por suas
comunidades e pelo próximo.

(Procede-se à entrega da comenda.)
(Palmas)
Neste momento, o tenor Élisson

Rodrigues Pereira brindará a todos os
presentes e também àqueles que estão
assistindo a esta sessão pela TVAL, com um
pout pourri de músicas italianas.

Sinceramente, quando recebi o
convite para desempenhar a missão de oradora
em nome dos homenageados, fui tomada de
um sentimento de alegria, lisonjeada pela
escolha, mas, ao mesmo tempo, veio a
apreensão, diante da imensa responsabilidade.

Permito-me, neste momento, com a
compreensão de todos, fazer especial
referência ao trabalho desenvolvido por
pessoas com as quais me deparei ao longo da
vida e cujos gestos de generosidade me
marcaram.

(Procede-se à interpretação de
músicas.) De acordo com o professor Edilson

Bonfim, não existem cargos e funções grandes
de per si, existem pessoas que fazem esses
cargos e funções importantes. A ação de cada
homem e de cada mulher faz a história
diferenciada, tanto no plano individual como
das instituições.

(Palmas) Os exemplos de solidariedade
humana que pude testemunhar junto às
comunidades me inspiraram a servir à minha
região e a todos aqueles que mais precisam.
Inicialmente, pelos tempos de convivência em
Caibi, minha cidade de origem, no oeste catari-
nense, e depois nesta Casa, onde exerci
atividades.

Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, a sra. Laine
Maria de Nadal.

A SRA. LAINE MARIA DE NADAL -
“Tenho o desejo de realizar uma tarefa
importante na minha vida, mas meu primeiro
dever está em realizar humildes coisas como
se fossem grandes e nobres.” Helen Keller.

Srs. parlamentares, gostaria de
parabenizar a iniciativa de cada um dos
integrantes desta Assembléia Legislativa pela
escolha de seus homenageados e agradecer,
em nome de todos, por este reconhecimento.
Tenho convicção de que atos como este servem
de estímulo para que outros catarinenses e
entidades ampliem seus esforços para
contribuir mais com nossa sociedade.

Tive a oportunidade de experimentar,
como voluntária, a convivência com movimentos
filantrópicos e de ajuda a pessoas em
tratamento de saúde. Já na condição de
paciente acometida por uma grave
enfermidade, pude avaliar como é importante
receber a atenção e o carinho, que tão
generosamente os voluntários dedicam aos que
em momentos de convalescença tanto
precisam de atenção. Essa dupla combinação
me faz acreditar cada vez mais que somente no
amor podemos encontrar o sentido mais amplo
da vida.

Quero saudar as seguintes auto-
ridades:

Excelentíssimo senhor deputado
Moacir Sopelsa, primeiro-vice-presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina;

Excelentíssimo senhor Antônio
Serafim Venzon, secretário de Assistência
Social, Trabalho e Habitação, neste ato repre-
sentando o governador João Raimundo
Colombo, do estado de Santa Catarina;

Entendo que a caminhada de cada
um dos homenageados sempre foi marcada
pela busca da superação. Afinal, no dia a dia,
há os que tomam impulso para vencer a partir
dos obstáculos que se apresentam, fazendo
deles alavancas ou utilizando-os como molas
propulsoras. Buscam a impulsão por saberem
que é desse movimento que resulta a força e
não do comodismo, do conforto e da quietude.

Excelentíssimo senhor
desembargador José Trindade dos Santos,
presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina;

Aos familiares e amigos que nos
prestigiam neste momento, saibam que o
reconhecimento a cada um de nós é fruto de
relações estabelecidas na amizade,
cumplicidade e conhecimento, de forma que
podemos afirmar: cada novo amigo que
ganhamos no decorrer da vida aperfeiçoa e
valoriza a nossa existência.

Excelentíssimo senhor conselheiro
Luiz Roberto Herbst, presidente do Tribunal de
Contas do Estado;

Como bem colocou o gênio da pintura
Pablo Picasso, ‘há pessoas que transformam o
sol numa simples mancha amarela, mas há
também aquelas que fazem de uma simples
mancha amarela o próprio sol’.

Excelentíssimo senhor deputado
Nilson Gonçalves, segundo-vice-presidente da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina; Para a escolha de tão gratificante

honraria foi levada em conta a história de cada
um, de cada entidade. Pessoas que ao longo
de suas vidas se fizeram presentes em suas
comunidades, seja por exercerem trabalho de
natureza empresarial, seja por louváveis ações
de espírito público ou, ainda, pelos notáveis
gestos de solidariedade humana e amor ao
próximo.

Para concluir, cito um pensamento do
escritor Bernard Shaw, para quem ‘as pessoas
que vencem neste mundo são as que procuram
as circunstâncias de que precisam e, quando
não as encontram, criam-nas’.

Excelentíssimo senhor deputado
Reno Caramori, segundo-secretário da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

Excelentíssimo senhor deputado
Antônio Aguiar, terceiro-secretário da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Agradeço mais uma vez esta
homenagem, em nome de todos os agraciados
com a Comenda do Poder Legislativo. A todos
faço votos de que prossigam em suas jornadas
em busca de uma sociedade melhor e mais
justa.

Cumprimento ainda, de forma
especial, os servidores desta Casa com quem
mantenho há muitos anos uma relação de
respeito e amizade, extensiva aos terceirizados
que atuam neste Parlamento.

Não poderia deixar de destacar
aqueles voltados às atividades produtivas,
pelas suas valorosas contribuições ao
desenvolvimento. Por suas iniciativas,
moldadas no espírito empreendedor, criam
oportunidades e geram riqueza, seja pelos
diversificados produtos que colocam no

Cláudio Nucci diz: ‘No amor de uma
criança tem tanto canção para nascer, carinho
e confiança, vontade e razão de viver’.

Também saúdo todos os integrantes
do corpo da guarda, sempre solícitos e
prestativos em bem atender. Aos integrantes
da imprensa, a minha saudação, o meu

Quero fazer uma referência de
agradecimento, do fundo do meu coração, e
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dividir este momento tão importante também
com a minha família, que é o meu maior
tesouro. Ao Herneus, meu leal companheiro,
que não me deixa sozinha, e aos filhos, João
Eduardo, Luiz Henrique e Maria Elisa, razões da
minha luta para viver, que estão comigo em
todas as horas, digo: tenho certeza de que sem
o amor, sem o carinho e sem a compreensão
de vocês eu não estaria aqui recebendo esta
linda homenagem.

‘Qual o dia mais belo? Hoje, o
presente.

corações com o espírito solidário e fraterno,
para iniciarmos o ano de 2012 com alegria,
amor e paz.A coisa mais fácil? É equivocar-se.

O obstáculo maior? O medo. Renovo, mais uma vez, a alegria
deste momento e faço o meu agradecimento a
todos com as palavras de Fernando Pessoa:
‘Tudo vale a pena se a alma não é pequena’.”

O erro maior? Abandonar-se.
A raiz de todos os males? A inveja.
A distração mais bela? O trabalho.
A pior derrota? O desalento. Um abraço e um beijo a todos.
Os melhores professores? As

crianças.
Muito obrigada!
(Palmas)

(Palmas) A primeira necessidade? É de se
comunicar.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
É verdade que estamos passando por

momentos muito difíceis em nossa família.
Continuamos na luta contra o câncer, este mal
que atinge tantas e tantas pessoas. Continuo
tratando-me, vou-me submeter a mais uma
cirurgia e sessões de quimioterapia, mas não
perco a esperança e a fé, porque confio em
Deus e confio também nos profissionais que
cuidam da minha saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir
Sopelsa) - Esta Presidência quer agradecer as
palavras de Laine Maria de Nadal, que falou em
nome de todos os homenageados,
referenciando-a, bem como a sua família e ao
ex-deputado Herneus de Nadal, pela luta e fé.
Eu tenho certeza de que suas palavras
mexeram com todos os corações.

O que mais nos faz feliz? Ser útil aos
demais.

O maior mistério? A morte.
O pior defeito? O mau humor.
A coisa mais perigosa? A mentira.
O sentimento pior? O rancor.
O presente mais belo, o perdão.
O lugar mais imprescindível, o nosso

lar.
Queira Deus que todos possam ter a

fé que você possui e a perseverança que você
nos ensinou hoje. Que Deus dê a você o
milagre de poder estar por muitos e muitos
anos junto de todos nós.

(Palmas)
Deus não me permitiu que subisse a

esta tribuna como parlamentar, mas com sua
grandiosa generosidade deu-me a grande
oportunidade de poder fazer meu tratamento,
como deu também a oportunidade para o
deputado Mauro de Nadal de representar a
nossa querida região oeste.

A estrada mais rápida, o caminho
correto.

A sensação mais grata, a paz interior.
O resguardo mais eficaz, o sorriso. Parabéns, querida amiga!
O melhor remédio, o otimismo. (Palmas)
A maior satisfação, o dever cumprido. Quero também desejar a todos um

feliz Natal, com muita paz, e um feliz 2012.A força mais potente do mundo, a fé.
Ele já me deu tantos momentos

felizes, a exemplo deste, e vai-me dar também
o milagre da cura, para que eu possa continuar
o nosso trabalho, que ainda não está
concluído.

As pessoas mais necessárias,
nossos pais.

Neste momento teremos a
interpretação do Hino de Santa Catarina, pelo
tenor Élisson Rodrigues Pereira, acompanhado
pela tecladista Maria Tereza Remor Silva.

A coisa mais bela de todas, o amor.’
E ela afirmava que o amor é o

sentimento mais belo, porque o amor é ação, é
cuidado, é ele que nos dá a paz cotidiana para
vivermos bem a cada dia.

(Procede-se à interpretação do hino.)
Como forma de agradecimento, pelo

dia de hoje e por todas as orações, correntes
positivas, novenas e mensagens que fizeram e
continuam fazendo em favor da minha
recuperação, pelos gestos de carinho e
fraternidade, vou ler uma oração em forma de
poema da doce madre Tereza de Calcutá, que
sempre se dedicou a ajudar as pessoas
doentes e necessitadas e dizia:

(Palmas)
A Presidência agradece a presença

das autoridades com assento à mesa e a todos
que nos honraram com seu comparecimento e
convoca outra, ordinária, para amanhã, à hora
regimental, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

Estamo-nos aproximando da festa
mais linda do ano, o nascimento do Menino
Jesus.

Que as luzes enfeitem nossas casas,
ruas, praças e jardins, que brilhem sentimentos
muito especiais e sejam realmente luzes com
muito calor, com muito brilho para iluminar os Está encerrada a sessão.

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

ATAS DAS COMISSÕES
PERMANENTES

promovida por esta mesma Comissão em maio passado. O plano
de investimento foi lançado em outubro passado, sendo que uma
cópia foi entregue antecipadamente para o conhecimento dos
senhores deputados, antes que fosse apresentada a imprensa,
conforme manifestou o diretor-presidente da Celesc. Citou ainda
que a elaboração do plano observou a metodologia científica e
técnica, uma vez que deve respeito a sociedade catarinense.
Mostrando que a Celesc pode ser uma empresa pública e
competitiva, pública, mas eficiente. Antes de prosseguir com a
explanação do plano de metas, o diretor-presidente Antônio
Gavazzoni pediu licença aos parlamentares para esclarecer o que
ele classificou de equivoco, em relação a um projeto enviado pela
Casa Civil do Governo do Estado, que trata de alteração de redação
do estatuto da empresa. Gavazzoni explicou que essa proposta é
para atender as exigências da Bovespa, uma vez que a Celesc é
uma empresa de capital aberto com ações na Bolsa de Valores e
que nada tem a ver com a perda do controle acionário por parte do
governo. Reconheceu que qualquer proposta de alteração
estatutária gera preocupação, mas que para que isso não
acontecesse, o processo de construção deste projeto foi realizado
com a participação dos representantes dos acionistas minoritários,
do governo e do sindicato dos empregados. A todos foram
colocadas as exigências da Bovespa e cada ponto foi discutido.
Disse ainda que foi assumido o compromisso de não enviar para a
Assembleia Legislativa o projeto com aspectos que gerassem
polêmica. E que não se pode chegar um pedido de alteração de
estatuto que gerasse dúvidas aos investidores, ao governo, aos
trabalhadores e a sociedade. Gavazzoni explicou ainda, que se
construiu a harmonia e consenso em torno desse processo, com a
participação de uma figura estratégica: o representante dos
funcionários, Jair Maurino da Fonseca, que representa os

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA, REFERENTE À 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e três de
novembro do ano de dois mil e onze, sob a presidência do senhor
Deputado José Milton Scheffer, amparado no Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da sétima reunião ordinária da
Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia que
contou com a presença dos senhores Deputados Jorge Teixeira,
Dirceu Dresch, Dóia Guglielmi, Carlos Chiodini e da senhora
Deputada Angela Albino. O senhor Presidente fez a leitura da
justificativa de ausência do Deputado Edison Andrino. Dando
continuidade, cumprimentou os presentes e colocou em votação a
ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, o senhor Presidente cumprimentou e agradeceu a
presença dos senhores deputados, do diretor-presidente da Celesc,
Antônio Gavazzoni, do diretor técnico da Celesc Distribuição,
Cleverson Siewert; do representante dos empregados no Conselho
de Administração, Jair Maurino da Fonseca e dos presidentes de
cooperativas de energia elétrica de Santa Catarina. Em seguida
passou a palavra ao diretor-presidente da Celesc Antônio
Gavazzoni, para a apresentação do plano de investimentos das
Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC, período de 2011 -
2015. O diretor-presidente cumprimentou a todos e lembrou que o
plano de investimento da empresa teve uma série de críticas e
sugestões extraídas da audiência pública sobre energia elétrica,
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interesses legítimos dos funcionários e que está na empresa há
mais de 30 anos. Falou que a redação da proposta foi construída
para ser uma solução, uma vez que a atualização se faz necessária
porque este documento tem que estar aprovado para a realização
da Assembleia Geral Ordinária da Celesc, em janeiro de 2012. Ato
contínuo, a deputada estadual, Angela Albino, disse que queria
entender do que se trata exatamente a proposta de alteração
enviada para a Assembleia Legislativa, uma vez que constatou uma
reação atípica da base de governo em relação ao assunto e se isso
não teria a ver com controle acionário. O diretor-presidente da
Celesc, Antônio Gavazzoni, respondeu que são adequações formais
de redação por exigência da Bovespa, não tendo nenhuma relação
com perda do controle acionário ou matéria polêmica de interesse
dos empregados. Ele falou que a lógica com que é gerenciada a
empresa é de transparência. Que o documento cujos deputados
receberam cópia tratava-se de um documento vinculativo com as
metas que se propuseram a cumprir junto a Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel - e que se isso não fosse cumprido iria
trazer problemas com relação ao crédito junto a mesma e todo o
trabalho feito iria culminar na renovação da concessão da empresa,
que se encerra daqui a três anos e meio. Sendo que a Celesc se
encontra hoje no nível 2 de governança coorporativa da Bovespa e
que esta condição não pode ser perdida. O diretor-presidente da
Celesc disse ainda que a partir de 2012, pelos próximos 4 anos,
terão que adotar um novo modelo de formatação tarifária, o qual a
sua aplicação irá gerar uma perda de 13% da receita da empresa. A
Celesc apresenta hoje um custo real de R$ 1 bilhão 790 milhões,
recebendo R$ 1 bilhão 100 milhões em tarifa. Em seguida, Antônio
Gavazzoni passou a discorrer sobre o Plano de Investimento da
Celesc período de 2011 a 2015. Falou que energia é custo de
produção, de serviço e se este item encarecer representará perda
de competitividade dos catarinenses. Disse que a primeira medida
tomada em 2011 foi estabelecida de uma lógica de política comer-
cial, aumentando o caixa da Celesc em 12% e reduzindo em 4% a
estrutura de custo chamada de parcela não gerenciada pela
empresa. Reflexo disso na vida dos catarinenses foi de 1,54% no
residencial e 0,7% do industrial. Ou um impacto médio de 1,19%
nos 2,3 milhões de consumidores. Informou que a boa funcionabi-
lidade do sistema é outro fator que receberá atenção da empresa,
porque energia de má qualidade significa prejuízos, uma vez que as
indústrias catarinenses estão muito afinadas com a tecnologia e
qualquer descompasso no fornecimento desregula todo o sistema.
Disse ainda, que a Celesc somente é lembrada quando ela faz falta
e quando funciona direito não lembram da existência de um
sistema complexo que faz chegar energia até os consumidores. Por
isso, a intenção é em 2012 mostrar institucionalmente o que é a
Celesc, as linhas de transmissão, as subestações, as usinas
geradoras, o excelente quadro de funcionários. Mostrar para que os
catarinenses possam ter orgulho de um patrimônio que é público e
de todos. Continuando, Antônio Gavazzoni disse que todas as
críticas, sugestões, documentos de audiências públicas, de
prefeituras, de associações comerciais e industriais, são todos
transformados em informação que acabam gerando as prioridades
de obras necessárias e estruturais do sistema de distribuição de
energia elétrica. Explicou que há muito recursos investidos ainda
em 2011 e que há um planejamento de médio prazo para o ciclo de
2012 a 15 de julho de 2015, cujos valores e obras constam no
documento entregue aos senhores deputados. Falou que esta é
uma maneira para que a sociedade se organize podendo ampliar os
negócios, buscar novas indústrias. Sendo também essa, uma forma
de fugir das falsas prioridades e uma blindagem ao plano, uma vez
que no plano de investimentos só estão elencadas obras apon-
tadas pelo corpo técnico da Celesc e que qualquer alteração tem
que ser apresentada com argumento técnico que convença. Essa é
a lógica da estrutura do plano de investimentos. Informou que para
que haja possibilidade de fiscalização dos recursos está constando
no portal de transparência da empresa uma série de informações
estratégicas que podem ser abertas sem ofender as regras da
Bovespa. Também tem sido estimulado que com base no plano de
investimentos, cada região proceda à análise técnica e se
necessário proceda aos ajustes. Cita o exemplo de Joinville, o qual
a Associação Comercial e Industrial solicitou a antecipação da
construção de uma subestação de 2013 para 2012, uma vez que
cinco novas indústrias vão se instalar no local, sendo que para a
viabilização disso firmou-se parceria com os empresários que
doaram terreno avaliado em R$ 2,5 milhões. Reconheceu que o

maior custo na estrutura da Celesc está em despesas de pessoal e
que para chegar a uma situação mais adequada irão se utilizar de
diversos instrumentos como aumento da eficiência, desligamento
de funcionários através do PDVP, apropriação de mãe de obra,
política de transferência incentivada, mas que precisam de pelo
menos três anos para ser implementados sem retirar direito de
ninguém, encerrou Antônio Gavazzoni, passando em seguida a
palavra para o diretor técnico da Celesc Distribuição, Cleverson
Siewert, que cumprimentou a todos os presentes e iniciou sua
explanação falando que o plano de investimento traduz o pensa-
mento da empresa que entende a energia elétrica como fator de
competitividade, procurando atuar como indutor do desenvol-
vimento do Estado. Informou que neste contexto estão inseridas
duas diretrizes: uma econômica e outra técnica. Sendo que do
ponto de vista da economia foi levado em consideração às
características de Santa Catarina de pequena extensão territorial,
mas de grande produtor com o 6º maior PIB do país e 5º maior
consumidor de energia elétrica, além do crescimento do consumo
que foi de 22% maior que a média brasileira, bem como do PIB que
foi de 20% acima nos últimos 10 anos. Do ponto de vista técnico,
os indicadores de qualidade técnica regulatória são basicamente
dois: quantas horas se ficam sem energia e com que frequência
isso acontece. Em 2011, informou que Santa Catarina ficou 10%
abaixo do limite estipulado pela Aneel em termos do numero de
horas e 25% em relação à frequência. Falou que estão envolvidos
no plano de investimento R$ 1,7 bilhões direcionados a adequar
regulatoriamente indicadores de desempenho e para atender o
crescimento de mercado, em obras no sistema de alta, média e
baixa tensão. Explicou que alta tensão são as subestações e as
grandes linhas de transmissão e média e baixa tensão são os
alimentadores que levam energia elétrica para todo Estado e as
linhas de distribuição. Santa Catarina possui cerca de 730
alimentadores e 120 mil quilômetros de linhas de distribuição, que
tem prevista melhorias e ampliação. Já a automação das redes de
média e baixa tensão, para diminuir o custo operacional e atender
os clientes rapidamente, é alcançar o percentual de 30% até
outubro de 2012. O diretor técnico da Celesc Distribuição,
Cleverson Siewert disse ainda, que existe três pontos importantes
a serem observados: primeiro adequar os equipamentos para que
estejam 100% dentro dos limites estipulados pelo órgão regulador,
uma vez que hoje ainda existem alimentadores e subestações com
algum grau de sobrecarga. Segundo, a recursividade, que seria
atender a um local com dois equipamentos e citou como exemplo o
apagão ocorrido em 2003, na ilha de Florianópolis, que levou a
cidade a ficar 56 horas sem energia elétrica, sendo que naquela
época faltava uma subestação para fechar o anel de distribuição de
energia. Atualmente o sistema tem 40% de recursividade, sendo a
intenção chegar aos 60% no final de 2015, como um dos melhores
índices do Brasil. E terceiro aspecto, alcançar a renovação da
concessão. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor
Presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia da Alesc, deputado José Milton Scheffer, agradeceu a
presença dos presidentes das Cooperativas de Eletrificação Rural
de Jacinto Machado Valdemiro Recco e de Praia Grande Olívio
Nichele. Em seguida, deixou a palavra com o deputado estadual
Carlos Chiodini que disse estar convicto com a forma moderna e
participativa com que a Celesc vem sendo administrada e também
elogiou o compartilhamento com a sociedade, através da
divulgação das ações da empresa. Falou que a instrução técnica
tem que ser o norteador do processo futuro e que o grande desafio
brasileiro está em melhorar a infraestrutura em todas as áreas.
Finalizou elogiando o trabalho realizado pela atual gestão. Ao fazer
uso da palavra, o deputado Dirceu Dresch, cumprimentou a todos e
elogiou o planejamento da Celesc dizendo que é uma ação
fundamental em qualquer setor e que dá segurança aos catari-
nenses. Falou que da audiência pública realizada, em maio deste
ano, resultaram diversas demandas nos municípios catarinenses e
citou caso de Irineópolis, no norte do Estado, que apresentou um
prejuízo de R$ 10 milhões na fumicultura. Ele explicou que fumo
quando está em processo de secagem, se falta energia por
determinado tempo, vai todo para o lixo. Também falou de
problemas estruturais em pequenos e grandes municípios como
Chapecó e Bandeirantes e questionou o diretor-presidente da
Celesc em relação ao sério problema do Pinus, nas regiões do Alto
Vale e Norte do Estado, que em dias de vento forte provoca a
queda de energia. Parabenizou os funcionários em sua luta para

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



12 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.370 15/12/201 1

manter a empresa pública e comentou sobre a Petrobrás, também
uma empresa pública, que tem realizado grande investimento na
capacitação do seu funcionário, nesta linha de pensamento
perguntou ao diretor-presidente da Celesc qual é a proposta para a
capacitação dos funcionários, uma vez que foi dito que existe um
grande número de pessoas próximas a aposentadoria. Também
questionou qual seria a ação da Celesc para atender a demanda
por energia elétrica que continua em constante crescimento. Neste
contexto salientou a importância das empresas públicas e que o
papel destas, é um debate necessário. Comentou que uma das
dificuldades da Europa, em sair da crise que os atingiu está ligada
ao fato de não haver mais empresas públicas. Reafirmou a impor-
tância de a Celesc continuar sendo uma empresa dos catarinenses.
E finalizou perguntando qual é a perspectiva de investimentos
diante da demanda que se apresenta para o futuro. Ato contínuo,
Antônio Gavazzoni fez uso da palavra para responder aos questiona-
mentos do deputado Dirceu Dresch. Primeiramente agradeceu ao
elogio sobre a gestão, mas disse que o resultado era soma de
esforços e que se deve muito a equipe de funcionários que
construiu essa realidade. Falou que o fundamento do plano de
investimento é uma análise dos cenários macro-esconomico do
Brasil até 2020, mas que neste tempo existe o momento do
encerramento da concessão e os ciclos tarifários a cada quatro
anos, por isso o planejamento até 2015, mas buscando
informações sobre os cenários econômicos e respeitando o ciclo
tarifário. É previsto um crescimento médio da demanda de energia
de agora até 2015, de 5%. Mais adiante se desenha uma retomada
do crescimento, com o Brasil sendo responsável pela formação do
PIB mundial, na ordem de 5%. O PIB nacional também terá uma
média de crescimento entre 4,5 e 5% até 2020. Gavazzoni
destacou que se trata uma média e que não é ele quem está
falando, mas sim, são dados de macro cenários nacional e
internacional, em um documento fundamentado em pesquisas
pública por órgãos do governo federal, na qual buscaram
informações para realizar o Plano de Investimentos. Esse
documento está relacionado com o conhecimento das neces-
sidades e estimativa de crescimento de cada região catarinense e,
do ponto de vista técnico, tem condições de assegurar a solução
dos problemas e avançar em qualidade até 2015. Disse ainda, que
o Pinus é mais uma preocupação técnica que existe e que será
encaminhado para legislativo estadual, uma exposição de
oportunidades para que com o apoio dos parlamentares se possa
resolver isso, se for o caso com uma nova legislação. Sobre a
capacitação dos empregados informou que ao longo do ano foram
deflagradas uma série ações neste sentido. Existem diversos
grupos de trabalho que tem por objetivo localizar as necessidades
para que se avance nas demandas. Também está sendo
estruturado um programa agressivo de capacitação técnica que
basicamente tratará de gestão e inovação, em três módulos e que
será em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina,
ainda a ser lançado. Além, de atender as sugestões que são
encaminhadas pelo próprio corpo técnico da empresa. O deputado
Dirceu Dresch ainda perguntou sobre o orçamento da empresa e
relação com investidores, ao que foi respondido pelo diretor-
presidente da empresa que a Aneel reduziu de 9 para 7,5% a
remuneração do capital investido e que isso era ruim porque
investir passava a ser menos remunerado. Gavazzoni então
perguntou ao representante dos empregados no Conselho de
Administração da Celesc, Jair Maurino da Fonseca, qual teria sido a
última vez que se aprovará o orçamento no exercício em curso para
valer no ano seguinte. Jair Maurino da Fonseca explicou que tinha
aprovado um 12 avos em janeiro, um 12 avos em fevereiro, para
somente em março ser aprovado em sua totalidade, o que deixava
a empresa amarrada para deflagrar processos de compra,
licitações e obras. Gavazzoni acrescentou que após construção de
consenso junto ao conselho haviam aprovado há poucos dias o
orçamento para 2012 que tem previsão de R$ 331 milhões para
investimentos no próximo ano. São R$ 300 milhões para o sistema
e R$ 31 milhões que vai para um fundo patrimonial que é utilizado
dentro da própria estrutura da empresa que são as unidades de
atendimento e os locais onde os empregados trabalham. Os
números guardam compatibilidade com o que foi planejado. Além
do que os valores de investimentos contabilizados virarem a
plataforma financeira que serve de base de remuneração para a
tarifa dos anos seguintes. Gavazzoni enfatizou que tem que cumprir
o planejamento de investimentos, primeiro porque foi um

compromisso assumido com a Aneel, mas também porque se trata
da formação da base tarifária e de penalização em caso de falta de
investimentos. Falou ainda, que o presidente da Aneel disse há poucos
dias quando conheceu o plano de investimentos, que estavam tentando
fazer com que as outras distribuidoras cumprissem com aquilo que se
comprometiam e que a Celesc não somente tinha feito isso, como já
havia documentado quais serão as obras prioritárias do próximo ciclo e
que essa ação credenciava a empresa para a renovação da concessão.
Retomando a palavra, o presidente da Comissão, senhor deputado José
Milton Schaffer, disse que isso era uma boa notícia porque uma das
preocupações que se tem é em relação à renovação da concessão e
tranqüiliza mais verificar o otimismo por parte da diretoria da empresa. A
palavra foi passada ao deputado Dóia Guglielmi, que primeiramente
parabenizou todos os celesquianos por encaminhar as soluções por
consenso, principalmente por se tratar de uma empresa pública. Em
seguida questionou se os R$ 102 milhões em investimentos previstos
para a região sul refletem o crescimento e a arrecadação daquela
região. Ou se essa situação tem a ver com as cooperativas de
eletrificação que lá atuam ou se não apresenta perspectiva de cresci-
mento para o sul do Estado. Dóia disse ainda, que no sul se concentra
14% da população catarinense, mas que nos últimos 12 anos eles vêm
perdendo espaço em investimento para o norte e planalto. Ao que foi
respondido pelo diretor-presidente da Celesc, Antônio Gavazzoni, que o
valor é calculado sobre R$ 1,08 bilhão, o que aumenta o percentual de
recursos. Citou que às regiões Norte, Vale do Itajaí e Grande
Florianópolis concentram 65% do PIB catarinense, 80% da arrecadação
e 70% população e que por esse cenário é que se concentram
investimentos, relativos a demanda apresentada. Enfatizou que isso
não significa que as demais regiões foram desprestigiadas, mas que a
destinação dos valores de investimento foi tomada a partir de critérios
técnicos. Disse ainda, que uma das frases mais lembradas dentro da
empresa é a energia como indutora do desenvolvimento e que isso os
leva a investir também em outras regiões que não dão tanto retorno
comercial a empresa, para que não se concentre tudo em um único
local. Das cerca de 20 cooperativas de eletrificação, a maioria está no
sul do Estado e estas também fazem investimentos no setor. Explicou
que seguem a regra da Celesc que é investimentos prudentes como
manda a Aneel e só aquilo que é remunerado. O senhor deputado José
Milton Scheffer comentou que a região de Criciúma com 23 municípios
fica com R$ 43 milhões, atrás apenas de Joaçaba, sendo a região o
segundo menor PIB catarinense. Acrescentou que a energia ao longo
dos anos tem sido o grande gargalo e fica mais crítico nos municípios
próximo a fronteira com Rio Grande do Sul. José Milton Scheffer
questionou quais as garantias de investimento se terá a partir da
conclusão da BR 101, uma vez que entende que a região norte começa
a apresentar sinais de saturação começando a aparecer de maneira
problemas de mobilidade urbana, falta de segurança entre outros. O
diretor-presidente da Celesc esclareceu que a região Sul é uma só do
ponto de vista geoelétrico, mas que administrativamente está dividida
nas regionais de Tubarão e Criciúma e desta maneira os recursos
devem ser somados, ultrapassando os R$ 100 milhões em obras
estruturantes que resolvem por completo a demanda no ambiente
da empresa. Também informou que estiveram reunidos com entidades
representativas quando foi repassado o plano de investimento onde
disseram que se for observado algum outro ajuste com argumento
técnico, o documento poderá ser alterado. Retomando a palavra, o
senhor presidente, José Milton Scheffer parabenizou a Celesc pelo
planejamento e modelo de gestão e observou que a solução para os
problemas relacionados à energia passa pela palavra eficiência. Disse
ainda, que conhecendo um pouco do perfil do diretor-presidente e do
diretor técnico, bem como os funcionários da Celesc, dá para sentir que
com eficiência, comprometimento e planejamento irão solucionar
problemas que há alguns anos parecia insolúvel e hoje estão
apresentando um plano de investimento de quase R$ 2 bilhões,
acreditando que isso irá fazer frente às demandas do setor. E que a
empresa tem uma missão essencial no desenvolvimento econômico e
social de Santa Catarina e que ao cumprimentá-lo os membros da
Comissão hipotecam voto de sucesso. Nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu,
Ronédy De Bonna Piva, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que,
após ser lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo
senhor presidente e, posteriormente, publicada no Diário desta
Assembleia Legislativa.

Deputado José Milton Scheffer
Presidente

*** X X X ***
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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PESCA E
AQUICULTURA DA 1ª SESSÃO DA 17ª LEGISLATURA AVISOS DE RESULTADO

Às 11 horas do dia treze de dezembro do ano de dois mil e onze, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Padre Pedro
Baldissera, amparado no § 1º do artigo 123 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da Reunião da Comissão de Pesca e
Aqüicultura, referente à 1ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura.
Registrada a presença dos Senhores Deputados: Padre Pedro
Baldissera, Adilor Guglielmi, Altair Guidi, José Milton Scheffer, Aldo
Schneider, Manoel Mota, Darci Matos, O Senhor Deputado Padre Pedro
Baldissera, presidente da CPA, abriu a reunião, cumprimentou e
agradeceu a presença de todos e informou que foi enviada expediente a
diversos órgãos da república explanando a opinião da CPA contrária a
extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura, conforme notícias
veiculadas na imprensa. Submeteu a aprovação a ATA da reunião
anterior que foi aprovada. Na sequência leu o relatório e o seu voto ao
projeto de lei nº pl/0421.7/2011 que “Dispõe, define e disciplina a
piscicultura no Estado de Santa Catarina e dá outras providências”, de
autoria do Governo do Estado, lembrando que esta matéria possui teor
análogo ao PL/0316/2009, que foi debatido e aprovado nesta
comissão e na casa no exercício de 2010. Submetido a voto o parecer
(relatório em anexo) foi aprovado por unanimidade. O Deputado Padre
Pedro falou sobre outros encaminhamentos da CPA e abriu a palavra
aos presentes que manifestaram sua satisfação com o auspicioso ano
de trabalho da CPA, destacando-se a realização do I PENSEPESCA e a
aprovação do PL da piscicultura Continental. Nada mais havendo a
tratar o Presidente considerou encerrada a reunião,

AVISO DE RESULTADO
A Pregoeira da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pela Portaria n.º 3129/2011, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 042/2011 (Republicação) obteve o seguinte resultado:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (ESPECIALIZADA) PARA
MINISTRAR CURSO DE CHINES - MANDARIM - PARA OS SERVIDORES
DA ALESC.
Não tendo comparecido nenhum interessado, o(a) Pregoeiro(a) declarou
que o certame restou deserto.
Florianópolis, 09 de dezembro de 2011

JUÇARA HELENA REBELATTO
PREGOEIRA

*** X X X ***
 AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações da ALESC comunica aos
interessados que na Concorrência nº 001/2011, CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, conforme especificações contidas no
Edital próprio. Foram declaradas habilitadas as empresas: Marcca
Comunicação Ltda. e Neovox Comunicação Ltda.
Florianópolis, 12 de dezembro de 2011

Antônio Henrique C. Bulcão Vianna
Presidente

Sala das Comissões, *** X X X ***
AVISO DE RESULTADODeputado Padre Pedro Baldissera

A Pregoeira da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pela Portaria n.º 3130/2011, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 048/2011, obteve o seguinte resultado:

Presidente da Comissão

*** X X X ***

AVISOS DE LICITAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 MICROFONES SHURE, SEM FIO, PARA
ATENDER O SETOR DE SOM DA ALESC, A PEDIDO DA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS.AVISO DE LICITAÇÃO
LOTE ÚNICOA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

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

Vencedora: MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS
ELETROLETRONICOS LTDA
Valor do Último Lance: R$ 11.950,00
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 JUÇARA HELENA REBELATTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO “PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ENTORNO DA
ALESC”.

PREGOEIRA
*** X X X ***

AVISO DE RESULTADO
DATA: 01/02/2011 - HORA: 09:00 horas O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

designado pela Portaria n.º3138/2011, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 049/2011, obteve o seguinte resultado:

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 01 de fevereiro de
2012. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br)..

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços relativos à reserva, emissão e venda de passagens para o
transporte aéreo e terrestre, nacional e internacional.
ITEM ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: EMCATUR - VIAGENS E TURISMO LTDAFlorianópolis, 14 de dezembro de 2012.
PERCENTUAL TOTAL DE DESCONTO: 2,05%, sendo que o percentual de
desconto para passagens aéreas é de 1,05% e o percentual de
desconto para passagens terrestres é de 1,00%.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X *** Florianópolis, 14 de dezembro de 2011
AVISO DE LICITAÇÃO HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

PREGOEIROA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pela Portaria n.º3143/2011, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 050/2011, obteve o seguinte resultado:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS
PRÉDIOS DA ALESC E DOS EQUIPAMENTOS NELES INSTALADOS. OBJETO: Contratação de empresa especializada em reformas para

fazer a reambientação da sala da Diretoria de Tecnologia e de
determinados espaços físicos do Gabinete da Presidência, incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra
qualificada.

DATA: 02/02/2011 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 02 de fevereiro de
2012. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br)..

ITEM ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA.
Valor do Último Lance: R$ 186.669,23
Florianópolis, 15 de dezembro de 2011

HELIO ESTEFANO BECKER FILHOFlorianópolis, 14 de dezembro de 2012.
PREGOEIROLonarte Sperling Veloso

*** X X X ***Coordenador de Licitações
*** X X X ***
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EXTRATOS
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, que tem como
objeto o fornecimento mensal de café gourmet.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Lei 10.520/02; item 4.1, da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.EXTRATO Nº 222/2011
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.REFERENTE: 3º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 003/2009-00
Deputado Gelson Merísio - ALESCCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Micheli Poli Silva Gelsleichter - Sócia.CONTRATADA: Zapelini & Pacheco Agência de Viagens e Turismo Ltda,

*** X X X ***OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 003/2009-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012 tem como objeto a
locação esporádica de ônibus tipo executivo e leito para atender as
necessidades da ALESC.

EXTRATO Nº 228/2011
REFERENTE: 06º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 026/2008, celebrado
em 05/05/2008.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaFUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93; item 4.1, da

Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa. CONTRATADA: Toppark Serviços de Estacionamento Ltda - ME
OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 026/2008-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente prestação
de serviço de estacionamento.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - ALESC
Nilton Silva Pacheco - Sócio Proprietário.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; item 4.1, da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.*** X X X ***

EXTRATO Nº 223/2011
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.REFERENTE: 2º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 039/2010-00
Deputado Gelson Merísio- ALESCCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Wilson Leandro Probst - SócioCONTRATADA: Empresa MEGE Serviços de Limpeza Ltda.

*** X X X ***OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 039/2010-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012 tem como objeto a
locação de galpão de alvenaria para armazenamento de equipamentos
da ALESC.

EXTRATO Nº 229/2011
REFERENTE: 3º Termo Aditivo ao Convênio CL nº 004/2008.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Bloco Brasileiro da União dos Parlamentares do
Mercosul - UPM

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93; item 4.1, da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.

OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Convênio 004/2008-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2013, referente prestação
de serviço de estacionamento.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - ALESC
Zulmar Elias - Contratada.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93; item 6.1, e
Art. 116 da Lei 8.666/93; Cláusula Sexta do Contrato original; e
autorização administrativa.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 224/2011

REFERENTE: 3º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 034/2009-00
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Deputado Gelson Merísio- ALESCCONTRATADA: Quality´s Transportes e Serviços de Sonorização.
Deputado Edison Andrino - PresidenteOBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 034/2009-00

compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012 tem como objeto a
prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de
consultoria.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 230/2011

REFERENTE: 04º Termo Aditivo ao Convênio CL nº 001/2007.
1º CONVENENTE: Estado de Santa Catarina, através da Fundação
Catarinense de Educação Especial - FCEE

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93; item 4.2, da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.

2º CONVENENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Convênio 001/2007-00
pelo período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012 que tem
como objeto a parceria para produção de documentos em Braille para
disponibilizar aos deficientes visuais do Estado.

Deputado Gelson Merísio - ALESC
Edson Adilso Heck - Sócio-Administrador.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 225/2011

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei 8.666/93, cláusula quinta do
Convênio original e autorização administrativa.

REFERENTE: 05º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 009/2008-00,
celebrado em 19/12/2007.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Deputado Gelson Merísio - Presidente da ALESCCONTRATADA: Broadcast Produção E Locação Ltda.
Rosemeri Bartucheski - PresidenteOBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 009/2008-00 pelo período

compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente a locação
de unidade móvel externa e outros equipamentos para a TVAL, através
de locação e pagamento por diária.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 231/2011

REFERENTE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso CL n.º
002/2008-00, celebrado em 01/12/2008.FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, IV, da Lei n.º 8.666/93; item 4.1 e 4.2

da Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa. CEDENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC.
CESSIONÁRIO: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina -
TCE/SC.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC

OBJETO: Prorrogar o período de vigência compreendido entre
01/01/2012 a 31/12/2013, que tem como objeto a cessão de uso
gratuito de equipamentos de informática, como Nobreak Breakless de
1660 AI News/SD da CP Eletrônica, Baterias Delphy Freedoon de 40 AH
12V estacionárias, Caixa de metal para banco de baterias e Cabos de
bateria

Ilson Antonio Bettin - Representante
*** X X X ***

EXTRATO Nº 226/2011
REFERENTE: 1º TA ao Contrato CL n.º 008/2011-00, celebrado em
03/01/2011.
1º CONVENENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de

1993 e alterações posteriores; Autorização Administrativa.2º CONVENENTE: Secretaria do Estado da Administração.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 008/2011-00 pelo

período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012 que tem
como objeto fundo de materiais, publicações e impressos.

Deputado Gelson Merísio - Presidente da ALESC
Luiz Roberto Herbert - Presidente do TCE/SC

*** X X X ***FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da cláusula quarta do contrato original
e autorização administrativa. EXTRATO Nº 232/2011

REFERENTE: 1º Termo Aditivo ao Convênio CL n.º 007/2008-00,
celebrado em 17/12/2008.

Florianópolis 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente da ALESC

CEDENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC.Milton Martini - Secretário
CESSIONÁRIO: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina -
TCE/SC.*** X X X ***

EXTRATO Nº 227/2011
OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Convênio 007/2008,
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2013, referente a horários
na grade de programação da TV Assembleia Legislativa, bem como
apoio técnico para transmissão das Sessões realizadas pelo Pleno do
TCE/SC, inclusive pela internet.

REFERENTE: 1º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 048/2011-00
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Indústria de Alimentos Santa Catarina.
OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 048/2011-00
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FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores; Autorização Administrativa.

EXTRATO Nº 238/2011
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 058/2011.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2011. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Deputado Gelson Merísio - Presidente da ALESC CONTRATADA: TPS Multimídia Ltda.
Luiz Roberto Herbert - Presidente do TCE/SC OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 004/2009-00

compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de
produção e execução dos programas de televisão e serviços
jornalísticos.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 233/2011

REFERENTE: 3º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica CL n.º
005/2008-00, celebrado em 17/12/2008.
CEDENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93; item 4.2, da

Cláusula Quarta do Contrato original e, autorização administrativa.CESSIONÁRIO: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina -
TCE/SC. Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
OBJETO: Prorrogar o período de vigência compreendido entre
01/12/2012 a 31/12/2013, que tem por objetivo a cooperação
recíproca na área de fiscalização, controle e a realização de atividades
de capacitação, intercâmbio e cooperação técnico-científica e cultural.

Deputado Gelson Merísio- ALESC
Fernando Pereira Oliveira - Sócio
Joyce L. A. P. Oliveira - Sócio

*** X X X ***
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores; Autorização Administrativa.

EXTRATO Nº 239/2011
REFERENTE: 05º Termo aditivo ao Contrato CL nº 024/2009-00
celebrado em 22/09/2009Florianópolis, 13 de dezembro de 2009.

Deputado Gelson Merísio - Presidente da ALESC CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Luiz Roberto Hersbst - Presidente do TCE/SC CONTRATADA: Silitec Equipamentos Eletrônicos e Serviços LTDA-ME

*** X X X *** OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 024/2009-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente a
prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, com
substuição de peças, do equipamento de ar condicionado da ALESC.

EXTRATO Nº 234/2011
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 033/2011-00.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Editora Notícias do Dia Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Lei nº 10.520/02; Cláusula

quarta do contrato original e, autorização administrativa.OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 033/2011-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente a
aquisição e distribuição de 42 assinaturas do Jornal Notícias do Dia
para a ALESC.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - ALESC
Luiz Pedro Maciel- Sócio proprietário

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; item 4.1, da
Cláusula quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 240/2011

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. REFERENTE: Inexigibilidade nº 040/2011 celebrado em 21/11/2011.
Gelson Merísio - Presidente ALESC CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Marcelo Correia Petrelli - Diretor Executivo. CONTRATADA: Gene Insanno Companhia de Teatro

*** X X X *** OBJETO: Contratação da empresa Gene Insanno Companhia de Teatro
para que, através da mesma, a Jornalista e apresentadora da TV Globo
GLÓRIA MARIA ministre a palestra com o tema “ADOÇÃO - LAÇOS DE
AMOR” - a qual terá uma duração aproximada de 1h30min de
exposição acrescida de outros 30 (trinta) minutos para questionamento
do público.

EXTRATO Nº 235/2011
REFERENTE: 06º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 020/2007-00,
celebrado em 02/05/2007.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Reginaldo Osvaldo da Silva
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 020/2007-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente Prestação
de Serviços de regência e de coordenação de curso de canto.

DATA: 15 de dezembro de 2011
VALOR: R$ 37.696,34
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, incisos II, III e § 1º da Lei 8.666/93 e
Processo Licitatório nº 0111/2011-LIC.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; item 4.1, da

Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa. ITEM ORÇAMENTÁRIO: As despesas do presente contrato correrão à
conta da Ação 1144 (Manutenção de Serviços de Terceiros), Item
Orçamentário 3.3.90.39.99 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica).

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Gelson Merísio - ALESC
Reginaldo Osvaldo da Silva - Maestro

*** X X X *** Florianópolis, 12 de dezembro de 2011.
EXTRATO Nº 236/2011 Deputado Gelson Merisio - Presidente ALESC

*** X X X ***REFERENTE: 04º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 046/2010-00.
EXTRATO Nº 241/2011CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

REFERENTE: 01º Termo aditivo ao Contrato CL nº 062/2010-00.CONTRATADA: PRIMER Produções e Locação Ltda.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaOBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 046/2010-00 pelo período

compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, que tem como
objeto a locação e instalação de equipamentos novos e de primeiro uso
para a TVAL.

CONTRATADA: Waldemiro Cascaes
OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 062/2010-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente a
prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, que tem
como objeto a locação de edifício para abrigar as áreas administrativas
da ALESC.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; item 4.1, da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93; 4.1, da Cláusula

quarta do contrato original e, autorização administrativa.Gelson Merísio - ALESC
Ilson Antonio Bettin - Sócio Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.

*** X X X *** Deputado Gelson Merísio - ALESC
EXTRATO Nº 237/2011 Fernando Ricardo Lopes Cascaes - Procurador

*** X X X ***REFERENTE: 03º Termo Aditivo ao Contrato CL nº 004/2009, celebrado
em 01/01/2009. EXTRATO Nº 242/2011

REFERENTE: 02º Termo aditivo ao Contrato CL nº 043/2010-00.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaCONTRATADA: Silveira de Sá Transportes e Turismo Ltda.
CONTRATADA: TELTEC Networks Ltda.OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 004/2009-00

compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente locação de
ônibus Executivo e caminhão tipo baú para atender os interesses da
ALESC.

OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 043/2010-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico com o
fornecimento de material (peças), equipamentos marca CIisco.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei 8.666/93; Cláusula Quarta do
Contrato original e, autorização administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; item 4.1, da
Cláusula quarta do contrato original e, autorização administrativa.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio- ALESC Deputado Gelson Merísio - ALESC
Francini Vieira Pavan - Sócia Gerente Glauco Brites Ramos - Sócio-Administrador

*** X X X *** *** X X X ***
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EXTRATO Nº 243/2011 FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; Cláusula
Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.REFERENTE: 02º Termo aditivo ao Contrato CL nº 005/2010-00.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESCCONTRATADA: XBRAMAR Soluções Tecnológicas Ltda.
OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 005/2010-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, exclusivamente na
parte que se refere à prestação dos serviços citados na cláusula
segunda, item 2.1, letras “c” do contrato original.

Walter Francisco da Silva - Sócio Administrador

*** X X X ***
EXTRATO Nº 248/2011

REFERENTE: 02º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 012/2010-00.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; Cláusula quarta
do contrato original e, autorização administrativa. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATADA: CONSESCFlorianópolis, 13 de dezembro de 2011.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 012/2010-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente aos
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do
Palácio Barriga Verde.

Deputado Gelson Merísio - ALESC
Mauro Rodrigues - Contratada

*** X X X ***
EXTRATO Nº 244/2011 FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; Cláusula Quarta

do Contrato original; e, autorização administrativa.REFERENTE: 01º Termo aditivo ao Contrato CL nº 013/2011-00.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC

CONTRATADA: São Vicente Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Valério Jorge Gilli - Sócio - Administrador

*** X X X ***OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato 005/2010-00
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, referente a
locação de imóvel urbano não residencial

EXTRATO Nº 249/2011
REFERENTE: Contrato CL n.º 081/2011, celebrado em 28/11/2011.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93; Cláusula
quarta do contrato original e, autorização administrativa.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Hilsdorf Aprimoramento e Empresarial Ltda.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a contratação da
empresa Hilsdorf Aprimoramento Humano Empresarial Ltda., para que,
através da mesma, o economista, consultor e escritor Carlos Hilsdorf
ministre a palestra com o tema “Construindo a Melhor Versão do
Futuro” - a qual terá uma duração aproximada de 1h30min de
exposição acrescida de outros 30 (trinta) minutos para questionamento
do público.

Deputado Gelson Merísio - ALESC
Walter Francisco da Silva - Sócio Proprietário

*** X X X ***
EXTRATO Nº 245/2011

REFERENTE: 05º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 039/2007-00,
celebrado em 31/07/2007. DATA DA PALESTRA: 05/12/2011
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina VALOR GLOBAL: R$ 14.00,00
CONTRATADA: EUROBAC Com. De Produtos Biológicos FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 042/2011 (art.

25, II, III e § 1º da Lei 8.666/93); Autorização para Processo Licitatório
0116/2011-LIC; Autorização Administrativa.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 039/2007-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 e 31/08/2012, referente A
prestação de serviços de higienização. Florianópolis, 12 de dezembro de 2011.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; item 5.1, da
Cláusula Quinta do Contrato original; e, autorização administrativa.

Deputado Gelson Merisio - ALESC
Procuradora Ligia Maria Arthur Hilsdorf.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
*** X X X ***

Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
EXTRATO Nº 250/2011

Telmo Silveira de Oliveira - Representante Legal
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 036/2011-00.

*** X X X *** CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
EXTRATO Nº 246/2011

CONTRATADA: HELIOPRINT Locadora de Equipamentos Ltda.
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 043/2011-00,
celebrado em 13/07/2011.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 036/2011-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente a locação
de copiadora/impressora digital colorida (4 cores) para atender a
ALESC.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
CONTRATADA: DISK Car Locação de Veículos S.A. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização

administrativa.OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 043/2011-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012,
referente a locação de veículos novos (zero quilômetro), com
cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva,
corretiva e substituição de lubrificantes e fornecimento de peças.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Rafael Vieira de Sousa - Sócio

*** X X X ***
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; Cláusula
Quarta do Contrato original; e, autorização administrativa.

EXTRATO Nº 252/2011
REFERENTE: Contrato CL n.º 086/2011, celebrado em 30/11/2011.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC CONTRATADA: Associação Compoerense de Voluntários
Marcus Marchini - Sócio OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cota de

participação e de espaço físico para instalação de stand na 9ª Edição
da Feira Agropecuária, Artesanato, Indústria e Comércio de Campo Erê
(FAIC) que acontecerá nos dias 01, 02, 03 e 04 de dezembro de 2011
na cidade de Campo Erê, com direito ao que abaixo segue:

*** X X X ***
EXTRATO Nº 247/2011

REFERENTE: 07º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 042/2008-00,
celebrado em 16/07/2008.

• Stand com 24,72m²;
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina

• Espaço para fixação de banner institucional da ALESC e instalação de
telões;

CONTRATADA: São Vicente Empreendimentos Imobiliários Ltda • Espaço para utilização de símbolo/logomarca institucional.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 042/2008-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012,
referente locação de imóvel urbano não-residencial para abrigar a
escola do legislativo e outras repartições da ALESC.

VIGÊNCIA: 01/12/2011 a 04/12/2011
VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93;
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Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 0126/2011-LIC;
Inexigibilidade de Licitação nº 044/2011;

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.Florianópolis, 12 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESCDeputado Gelson Merisio - ALESC
Daniel de Oliveira Pinto - Sócio-gerente

Elton Hoffmann- Presidente Ronaldo Capaverde Silva - Sócio-gerente
*** X X X *** *** X X X ***

EXTRATO Nº 253/2011 EXTRATO Nº 258/2011
REFERENTE: 03º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 027/2010-00.REFERENTE: 06º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 041/2009-00.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina CONTRATADA: PROACTIVA Meio Ambiente Brasil S/A.
CONTRATADA: ONDREPSB Limpeza e Serviços Especiais. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 027/2010-00 pelo período

compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a prestação de serviços e remoção, transporte e destinação final
dos resíduos hospitalares.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 041/2009-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza,
servente, jardinagem, copeiragem, telefonista, coordenador de
copeiragem, auxiliar de coordenador de copeiragem, lavador de
veículos, auxiliar do supervisor de limpeza, supervisor geral de serviços
terceirizados, pintos, encanador, eletricista, pedreiro, carpinteiro e
auxiliar de serviços gerais.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Sra. Renata Oliveira Stoeterau - Procuradora
Sr. José Luiz Piccoli - ProcuradorFUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização

administrativa. *** X X X ***
EXTRATO Nº 259/2011Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.

REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 051/2011-00.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Paulo Helder Bordin - Diretor CONTRATADA: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.
Luiz Hermes Bordin - Diretor OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 051/2011-00 pelo período

compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a locação de equipamentos, assistência técnica e prestação de
serviços para operacionalização e transmissão permanente de sinal
digital de vídeo e de áudio da ALESC.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 254/2011

REFERENTE: 02º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 036/2010-00.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.

CONTRATADA: TECNOPORT Tecnologia em portas e portões
automáticos Ltda.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 036/2010-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a manutenção preventiva e corretiva de portas automáticas.

Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Francisco Reginaldo Prezoto - Procurador
Maurício da Cruz Pinto Corrêa - ProcuradorFUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização

administrativa. *** X X X ***
EXTRATO Nº 260/2011Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.

REFERENTE: 04º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 007/2009-00.Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaLeonardo Cardozo de Souza - Sócio-administrador
CONTRATADA: VH Informática Ltda.*** X X X ***
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 007/2009-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a aquisição de serviços de apoio à atividade de informática.

EXTRATO Nº 255/2011
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 032/2011-00.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.

CONTRATADA: Ecoeficiência Consultoria Ambiental Ltda..
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 032/2011-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a remoção de resíduos sólidos.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Valdir Antônio Haubert - Sócio-administrador.FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização

administrativa. *** X X X ***
EXTRATO Nº 261/2011Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.

REFERENTE: 04º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica CL n.º
003/2008-00.

Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Fábio João da Silva - Sócio

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina*** X X X ***
CONTRATADA: FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina.

EXTRATO Nº 256/2011
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 029/2011-00.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação Técnica nº
003/2008-00 pelo período compreendido entre 01/01/2012 a
31/12/2012, que tem como objeto a cooperação e parceria entre a
ALESC e a FIESC para a realização de ações conjugadas visando à
divulgação de notícias relativas à tramitação das proposições
legislativas na ALESC (de interesse da Indústria e Economia
Catarinense), por meio de interface de acesso eletrônico ao
acompanhamento do processo legislativo, de forma que a ALESC
disponibilize as informações em um arquivo “txt”, que permita a FIESC
importar esses dados para o Sistema de Acompanhamento Legislativo
(Siscoal).

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: MILSUL Comércio Importação e Exportação Ltda.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 029/2011-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a manutenção preventiva e corretiva em impressoras, com
fornecimento de peças e insumos, exceto cilindros, toners, grampos e
papéis.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e,
autorização administrativa.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização

administrativa.Aradimir Gracioli - Sòcio
Paulo Viapiana Arias - Sócio Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.

*** X X X *** Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
EXTRATO Nº 257/2011 Alcantaro Correa - FIESC

REFERENTE: 03º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 052/2010-00. *** X X X ***
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina EXTRATO Nº 262/2011
CONTRATADA: Execução Gestão e Consultoria em Informática Ltda.. REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 037/2011-00.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaOBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 052/2010-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem
como objeto a locação de sistema (software) de gerenciamento de
frota de veículos.

CONTRATADA: INTERTRADE Brasil Telecomunicações Multimídia e
Representações Ltda.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº 037/2011-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como objeto a
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contratação de empresa especializada em transmissão de sinal de TV
através de unidade móvel (sistema completo de Up e Down Link).

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merisio - ALESC

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.

Sr. Elieser Aguiar- Sócio
*** X X X ***

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. EXTRATO Nº 266/2011
REFERENTE: Contrato CL n.º 082/2011, celebrado em 01/12/2011.Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.Patrick Siaretta - Diretor Presidente.
CONTRATADA: GPL Construções e Consultoria Ltda.*** X X X ***
OBJETO: Contratação de empresa especializada em reforma para a
reambientação do terceiro andar do edifício João Cascaes, inclusos o
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada

EXTRATO Nº 263/2011
REFERENTE: Inexigibilidade de Licitação CL n.º 001/2012-00.
FORNECEDORES/PRESTADORES: DIVERSOS

VALOR GLOBAL: R$ 232.758,41, sendo R$ 81.465,44 de mão de obra
e R$ 151.292,97 de serviços.

OBJETO: Assinaturas de periódicos tais como revistas, jornais, encartes,
informativos, publicações no Diário Oficial e Jornais e boletins impressos ou
eletrônicos que serão adquiridos no decorrer do ano de 2012 para atender a
demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Pregão
Presencial nº 038/2011; Autorização para Processo Licitatório nº
0052/2011, partes integrantes deste instrumento, assim como todas
as cláusulas e condições contidas nas peças que o compõem.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput da Lei Federal n.º 8.666/93
de 21 de junho de 1993, alterações posteriores, Prejulgado nº
1124 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e
processo licitatório LIC nº 0110/2011.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merisio - ALESC
Lourival Dutra- Procurador

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente Inexigibilidade é a contratação
de diversos fornecedores para assinatura/renovação de periódicos
com revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins
impressos ou eletrônicos, incluindo a publicação no Diário Oficial e
em jornais de grande circulação, no decorrer de 2012, com vistas a
atender as necessidades da ALESC e a demanda dos senhores
Deputados. As referidas aquisições serão feitas nos termos do
art.25, caput, da Lei n.º 8.666/93 e com base no Prejulgado nº
1.124 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o qual
permite que aquisições desta natureza sejam feitas dentro nesta
modalidade em vista da notória inviabilidade de competição. Tal
inviabilidade decorre do trabalho personalíssimo que cada caso
possui, respeitando-se, inclusive, o direito autoral. A
assinatura/renovação se justifica pela necessidade de informações
e acervo para consulta técnica e administrativa por parte dos
interessados, tornando-se importante ferramenta no desenvol-
vimento das atividades da ALESC. A contratação via inexigibilidade
está sendo feita nos moldes do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina que há muito se utiliza deste mesmo expediente.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 267/2011

REFERENTE: 03º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 040/2009-00.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: VH Informática Ltda.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 007/2009-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto a aquisição de serviços de apoio à atividade de informática,
compreendendo a contratação de empresa especializada para
desenvolver solução de comunicações unificadas incluindo a integração
do sistema gerenciador de documentos com sistemas administrativos e
usos de tecnologias sem fio.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Valdir Antônio Haubert - Sócio-administrador.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 268/2011

REFERENTE: Contrato CL n.º 085/2011, celebrado em 25/11/2011.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC CONTRATADA: Cooperativa Central de Reforma Agrária de Santa

Catarina.*** X X X ***
EXTRATO Nº 264/2011 OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cota de

participação e de espaço físico para instalação de stand na II Festa
Crioula e II Feira de Produtos da Reforma Agrária que acontecerão nos
dias 26 e 27 de novembro de 2011 no município de Passos Maia SC,
com direito ao que abaixo segue:

REFERENTE: 04º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 001/2008-00,
celebrado em 01/01/2008.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina

• Espaço Físico e Stand com 10m²;CONTRATADA: Centro de Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S.A. - CIASC. • Espaço para fixação de banner institucional da ALESC e instalação de

telões;OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 001/2008-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012,
referente à cessão de uso gratuito, pelo cedente, de equipamentos
de informática.

• Espaço para utilização de símbolo/logomarca institucional.
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; autorização
Administrativa para Processo Licitatório nº 0122/2011-LIC; inexigibi-
lidade de Licitação nº 043/2011;FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, e IV da Lei n.º 8.666/93; item

7.1, da Cláusula Sétima do Contrato original; e, autorização
administrativa.

Florianópolis, 14 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merisio - ALESC

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011. Álvaro Santin - Presidente
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC *** X X X ***
Plinio Bueno Neto- Diretor-Presidente EXTRATO Nº 269/2011
Hamilton George Kurchus - Diretor de Tecnologia REFERENTE: Contrato CL n.º 080/2011, celebrado em 28/11/2011.
Adeodato Matos de Oliveira- Diretor Financeiro CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina.*** X X X ***
EXTRATO Nº 265/2011 CONTRATADA: Snadra de Sá Transporte e Turismo Ltda. ME

REFERENTE: Contrato CL n.º 079/2011, celebrado em
28/11/2011.

OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa
especializada em locação de veículo tipo VAN, com capacidade de
11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme as
especificações constantes do Edital, seus anexos e com as
condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.
CONTRATADA: Delta Editora e Serviços Gráficos Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em impressão e
postagem da revista anual da Assembleia Legislativa (4.500
exemplares).

VALOR GLOBAL: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Pregão
Presencial nº 036/2011; Autorização para Processo Licitatório nº
0071/2011-LIC, parte integrante deste instrumento, assim como todas
as cláusulas e condições contidas nas peças que o compõem.

VALOR GLOBAL: R$ 35.865,00
VALOR UNITÁRIO: R$ 7,97
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93; Pregão Presencial nº
035/2011; Florianópolis, 14 de dezembro de 2011.
Autorização para Processo Licitatório nº 00088/2011-LIC, partes
integrantes deste instrumento, assim como todas as cláusulas e
condições contidas nas peças que o compõe

Deputado Gelson Merisio - ALESC
Francini Vieira Pavan - Sócia Gerente

*** X X X ***
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EXTRATO Nº 270/2011 EXTRATO Nº 275/2011
REFERENTE: 10º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 009/2010-00. REFERENTE: Contrato CL n.º 089/2011, celebrado em

02/12/2011.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: INDOBEL Assinatura, Leitura e Publicação Ltda. ME. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina.OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 009/2010-00 pelo período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem como
objeto o fornecimento de jornais, revistas e periódicos.

CONTRATADA: Bruthan Comercial Ltda.
OBJETO: Fornecimento estimado de até 18.000 (dezoito mil litros)
ano de leite, tipo Integral; em embalagem tipo longa-vida; marca
Léo acondicionadas em caixas de papelão ou fardos de litros,
constando o registro do Ministério da Agricultura - Departamento de
Inspeção de Produtos Alimentícios SIF/DIPOA, composição, data da
industrialização e prazo de validade, com entrega programada no
Almoxarifado da ALESC, nos dias úteis, de 408 (quatrocentos e
oito) litros aproximadamente por semana.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e, autorização
administrativa.
Florianópolis, 14 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Rosely Munch - Contratada.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 271/2011

REFERENTE: 05º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 061/2007-00.
VALOR GLOBAL: R$ 34.200,00CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,90CONTRATADA: TICKET Serviços S/A

OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 061/2007-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem
como objeto a prestação de serviços de manutenção e forneci-
mento de cartões-alimentação.

VIGÊNCIA: 01/01/2012 e 31/12/2012
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93; Processo Licitatório
modalidade Pregão CL nº 039/2011; Autorizações para Processo
Licitatório N.º

s
 0093, 0094, 0095/2011 - LIC, partes integrantes

deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições
contidas nas peças que o compõem.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e,
autorização administrativa.
Florianópolis, 14 de dezembro de 2011. Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC Deputado Gelson Merisio - ALESC
Ricardo Barbosa Ferreira Dias - Procurador Sr. Jaime Adriano Mattos- Sócio

*** X X X *** *** X X X ***
EXTRATO Nº 272/2011 EXTRATO Nº 276/2011

REFERENTE: 05º Termo Aditivo ao contrato CL n.º 028/2010-00. REFERENTE: 1º Termo Aditivo ao Contrato CL n.º 079/2011,
celebrado em 28/11/2011.CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.CONTRATADA: Associação dos Funcionários da Assembleia

Legislativa do Estado de Santa Catarina - AFALESC. CONTRATADA: Delta Editora e Serviços Gráfico Ltda. ME.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 028/2010-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem
como objeto o fornecimento de alimentação coffee break/ coquetel.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do
número de páginas do Relatório Anual da ALESC, cuja quantidade
inicial que era de 172 (cento e setenta e duas) passa para 180
(cento e oitenta) páginas.FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e,

autorização administrativa. VALOR GLOBAL: R$ 37.521,00 (trinta e sete mil quinhentos e vinte
e um reais)Florianópolis, 14 de dezembro de 2011.

Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, II da Lei nº 8.666/93; Art. 65, inciso
I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93; Cláusula Quarta, item 4.1 do
Contrato original; e Autorização Administrativa.

Zulmar Hermógenes Saibro - Presidente
*** X X X ***

EXTRATO Nº 273/2011 Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.
REFERENTE: 01º Termo Aditivo ao Convênio CL n.º 001/2011-00. Deputado Gelson Merisio - ALESC
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Elieser de Aguiar - Sócio
CONTRATADA: Associação dos Funcionários da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina - AFALESC.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 277/2011

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio 001/2011-00 pelo
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, que tem
como objeto a execução do Programa Auxílio-Educação.

REFERENTE: Contrato CL n.º 092/2011, celebrado em 09/12/2011.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93; e,
autorização administrativa.

CONTRATADA: Vida Importação, Comércio e Representação Ltda..
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a aquisição 50.000
(cinquenta mil) camisetas de acordo com as especificações a
seguir descritas: 100% algodão, fio 30, gramatura 160, impressão
frente e costas, tamanho P, M, G e GG, marca Vida. A referida
aquisição visa atender o Termo de Cooperação Técnica nº
002/2011 celebrado com o Ministério Público do Estado de Santa
Catarina que objetiva dar seguimento no programa “O que você
tem a ver com a corrupção?”. Atende as especificações
constantes neste contrato, no Anexo I do Edital e na Proposta da
CONTRATADA.

Florianópolis, 14 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merísio - Presidente ALESC
Zulmar Hermógenes Saibro - Presidente

*** X X X ***
EXTRATO Nº 274/2011

REFERENTE: Contrato CL n.º 072/2011, celebrado em 05/12/2011.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.
CONTRATADA: Consesc & Nacional Elevadores Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para efetuar a
manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical
(elevador) localizado no Palácio Barriga-Verde, mais precisamente
na ala que da acesso ao Restaurante dos deputados.

VALOR GLOBAL: R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil
reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93; Pregão Presencial nº
045/2011; Autorização para Processo Licitatório n.º 108/2011-
LIC, partes integrantes deste instrumento, assim como todas as
cláusulas e condições contidas nas peças que o compõe.

VALOR GLOBAL: R$ 3.840,00
VALOR MENSAL: R$ 320,00
VIGÊNCIA: 01/11/2011 e 31/10/2012 Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 10.520 de 17/07/2002; Autorização
para compras e serviços de pequeno valor nº 01232/2011; Lei n.º
8.666 de 21/06/93 e suas alterações que regulamentam o art.
37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e; Autorização
Administrativa.

Deputado Gelson Merisio - ALESC
Homero da Costa Araújo - Sócio

*** X X X ***
EXTRATO Nº 278/2011

REFERENTE: Inexigibilidade nº 045/2011 celebrado em 08/12/2011.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2011. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Deputado Gelson Merisio - ALESC CONTRATADA: Diversos
Valério Jorge Gilli- Sócio Administrador OBJETO: Assinaturas de periódicos tais como revistas, jornais,

encartes, informativos, publicações no Diário Oficial e Jornais e*** X X X ***
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boletins impressos ou eletrônicos que serão adquiridos no decorrer
do ano de 2011 para atender a demanda da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, mais especificamente dos senhores
Deputados.

relevante para a promoção da preparação e capacitação da
comunidade.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 565/11

PERÍODO: setembro a dezembro de 2011. Declara de utilidade pública o Instituto
Lions do Distrito LD-9.VALOR: R$ 200.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput da Lei Federal n.º 8.666/93
de 21 de junho de 1993, alterações posteriores, Prejulgado nº
1124 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e
processo licitatório LIC nº 109/2011.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública o Instituto Lions do
Distrito LD-9, com sede no município de São José/SC.

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

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação: 1144 - Manutenção e Serviços
Administrativos Gerais.

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

Elemento: 3.3.90.00. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica (Assinatura de Periódicos e Anuidades)

I - relatório anual de atividades;Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.
Deputado Gelson Merisio - Presidente ALESC II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos

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

OFÍCIO
III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto se

houver; e
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Of. 333/11                       Florianópolis, 13 de novembro de 2011.
Sala das Sessões,Ao Excelentíssimo Senhor

Deputado Gelson Merísio Deputada Dirce Heiderscheidt
Presidente da ALESC Lido no Expediente
Nesta Sessão de 13/12/11
Senhor Presidente, JUSTIFICATIVA
Cumprimentando-o, cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para
solicitar a retificação do meu voto na votação em turno único do
Projeto de Resolução nº 016/2011, que "altera o art. 1º da
Resolução nº 008, de 2009, que redefine o valor referencial de
vencimento dos servidores do Poder Legislativo e adota outras
providências", na sessão ordinária do dia 13 de novembro de
2011.

Tomo a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei que visa
declarar de utilidade pública o Instituto Lions do Distrito LD-9
atendendo pedido da própria entidade que necessita deste reconheci-
mento para poder celebrar atos e convênios com órgãos públicos
estaduais, a fim de atender suas finalidades estatutárias.

Trata-se de entidade sem fins lucrativos e econômicos, que
presta relevantes serviços à comunidade, razão pela qual entendo ser
de inteira justiça o pleito ora apresentado.Peço que conste o meu voto contra (voto não) ao Projeto de

Resolução nº 016/2011. *** X X X ***
Certos de vossa compreensão, desde já agradecemos. PROJETO DE LEI Nº 566/11
Respeitosamente, Declara de utilidade pública a Associação

do Conservatório de Artes Musicais, de
Chapecó.

Deputada Luciane Carminatti
Lido no Expediente
Sessão de 14/12/11 Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Conservatório de Artes Musicais - Acam, com sede no município de
Chapecó.

*** X X X ***

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

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

PROJETO DE LEI Nº 564/11
Declara de utilidade pública a Associação
Olhos para o Futuro, de Itapema.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Olhos para o Futuro, com sede no município de Itapema. I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos do
inciso III do art. 2º da Lei nº l5.125, de 2010;

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

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

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

I - relatório anual de atividades do exercício anterior; Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;
Sala das Sessões
Deputado Gelson Merisio

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

Lido no Expediente
Sessão de 13/12/11

IV - balancete contábil.
JUSTIFICATIVA

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Submeto à consideração de Vossas Excelências projeto
de lei que visa declarar de utilidade pública a Associação do
Conservatório de Artes Musicais - Acam, com sede no município de
Chapecó.

Sala das Sessões,
Deputada Ana Paula Lima

Lido no Expediente
Sessão de 13/12/11 Em virtude da relevância dos propósitos no qual se pauta a

referida Associação, que tem missão socioeducativa e cultural,
consubstanciada em colaboração técnica, social, patrimonial e finan-
ceira, visando ao desenvolvimento das atividades do Conservatório de
Artes Musicais e a prestação de suporte e apoio aos alunos, bem como
a contribuição na organização de atividades e aprimoramento do
processo educacional, objetivando a integração entre o conservatório e
a sociedade, conforme o disposto em seu estatuto, solicito o
acolhimento da presente proposição, a qual submeto à apreciação e
aprovação dos nobres Deputados, para que a entidade possa usufruir
dos direitos e vantagens da legislação vigente.

JUSTIFICATIVA
A Associação Olhos para o Futuro, com sede no município de

Itapema, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, que tem por finalidades a promoção da assistência
social, promoção de desenvolvimento econômico e social, combate à
pobreza e promoção da cultura de preservação e conservação do meio
ambiente e do desenvolvimento sustentável, o que pode ser observado
por meio do Estatuto Social que acompanha o presente Projeto de Lei.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação da presente proposição, por entendê-la

*** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 567/11 de maio de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura
organizacional da Administração Pública Estadual”.Denomina Haroldo Neumann o Centro de

Educação Profissional do Bairro Progresso,
de Rio do Sul.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2011,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do EstadoArt. 1º Fica denominado Haroldo Neumann o Centro de
Educação Profissional do Bairro Progresso, com sede no município de
Rio do Sul.

Lido no Expediente
Sessão de 13/12/11

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. ESTADO DE SANTA CATARINA
Sala das Sessões, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Deputado Jorge Teixeira GABINETE DO SECRETÁRIO

Lido no Expediente EM 428/2011 Florianópolis, 05 de dezembro de 2011.
Sessão de 13/12/11 Excelentíssimo Senhor

JUSTIFICATIVA JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
A presente proposição tem por escopo homenagear Haroldo

Neumann, cidadão que nos meados dos anos 1950 trabalhou na Casa
Comercial da família Hering, no atual Bairro Bela Aliança. Em 1972, foi
fundador da empresa Haroldo Neumann & Cia Ltda., que atuava na
fabricação de serras e serrotes.

Governador do Estado
Florianópolis/SC
Senhor Governador,
1. Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa
Excelência a inclusa minuta de Projeto de Lei Complementar n. 381, de
2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura
organizacional da Administração Pública Estadual.

Além das atividades comerciais, teve participação em cargo
de diretoria na Paróquia da Comunidade Evangélica de Rio do Sul, foi
membro da APP do Colégio Ruy Barbosa e da Associação de Moradores
do Bairro Canoas, sempre engajado em ações voltadas ao bem-estar da
população do município de Rio do Sul.

2. O artigo 128 da Lei Complementar n. 381, de 2007,
consagra, no âmbito estadual, o princípio da unidade de tesouraria
previsto no art. 56 da Lei Federal n. 4.320/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro.*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 568/11 3. Conforme a atual redação do § 1º do art. 128, dada pela Lei
Complementar n. 437/09, serão objeto de centralização em Conta
Única todas as receitas orçamentárias e extraorçamentárias, tributárias
e não-tributárias, dos órgãos e entidades do Poder Executivo, exceto
aquelas vinculadas ao regime de previdência e as arrecadadas pela
Administração do Porto de São Francisco do Sul.

Declara de utilidade pública o Instituto João
Eduardo Lasta, de Iporã do Oeste.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto João
Eduardo Lasta, com sede no município de Iporã do Oeste.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam
assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente. 4. Portanto, no Estado, hoje, existem duas exceções à unidade

de tesouraria: as receitas do IPREV e as da Administração do Porto de
São Francisco do Sul.

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

5. Com aprovação do projeto de lei ora encaminhado estar-se-ia
criando nova exceção: as receitas do Fundo para a Infância e
Adolescência - FIA.I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
6. Os motivos da proposta decorrem dos documentos e
informações constantes do processo SEF 30834/2011, produzidos
mediante a ouvida da Secretaria de Estado da Assistência Social,
Trabalho e Habitação (a que hoje o FIA é vinculado), do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério Público Estadual e
do Tribunal de Contas Estadual.

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;

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.

8. Entretanto, a permissão para que o Fundo para Infância e
Adolescência venha a ter conta específica fora da conta única decorre
das peculiaridades que envolvem o FIA.

Sala das Sessões,
Deputado Mauro de Nadal

Lido no Expediente 9. Inicialmente, deve-se ressaltar a relevância social do Fundo:
destina-se à captação e aplicação de recursos financeiros para
execução de programas e projetos voltados ao segmento infanto-juvenil.

Sessão de 13/12/11
JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo reconhecer como
de utilidade pública estadual o Instituto João Eduardo Lasta,
instituição sem fins lucrativos, tendo em vista os relevantes
serviços prestados à comunidade.

10. A política de aplicação e gestão dos recursos do FIA
decorrem de diretrizes federais, como a Lei n. 8.069/90, a Lei n.
8.242/91, além das Resoluções emanadas do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Existem, assim, regramentos
específicos do FIA, como a fixação de vinculação do Fundo ao Conselho
Estadual dos Direitos da criança e do Adolescente (que tem suas
atribuiçoes previstas na Resolução n. 137/2010 - CONANDA), que
recomendam a sua segregação da Conta Única, posição esta, inclusive,
corroborada pelo Ministério Público Estadual.

Destaca-se que a entidade tem como finalidade exercer
atividades de assistência médica, dentária, jurídica, social,
hospitalar e farmacêutica, destinadas ao atendimento das
comunidades carentes; desenvolver e apoiar iniciativas
comunitárias, programas e ações que visem a proteger a família,
em especial, a criança, o adolescente e o idoso e melhorar a
qualidade de vida, entre outras.

11. Ante esses motivos é que, por ora, submeto à apreciação
de Vossa Excelência o projeto de lei complementar em anexo, que
insere como exceção à unidade de tesouraria, o Fundo para a
Infância e Adolescência - FIA.Por esta razão, considerando o devido atendimento à

legislação vigente e a relevância dos serviços prestados, deve este
Parlamento reconhecê-la como de utilidade pública, assegurando à
entidade todos os direitos e benefícios decorrentes da legislação afim.

Respeitosamente,
NELSON ANTÔNIO SERPA

Secretário de Estado da Fazenda*** X X X ***
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0053.9/2011

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Altera o § 1º do art. 128 da Lei
Complementar nº 381, de 07 de maio de
2007, que dispõe sobre o modelo de
gestão e a estrutura organizacional da
Administração Pública Estadual.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 053/11
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,MENSAGEM Nº 404
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Art. 1º O § 1º do art. 128 da Lei Complementar nº 381, de 07
de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Nos termos do artigo 50 da Constituição Estadual, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Fazenda, o projeto de
lei que “Altera o § 1º do art. 128 da Lei Complementar nº 381, de 07

“Art. 128.............................................................................
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§ 1º Serão objeto de centralização em Conta Única todas as
receitas orçamentárias e extraorçamentárias, tributárias e não-
tributárias, dos órgãos e entidades do Poder Executivo, exceto aquelas
vinculadas ao regime de previdência, bem como as arrecadadas pela
Administração do Porto de São Francisco do Sul e pelo Fundo para a
Infância e Adolescência (FIA).

cento), correspondente ao saldo do IGP-M acumulado no período de
fevereiro de 2006 a novembro de 2011, observado o disposto no art.
5º da Resolução nº 002, de 24 de fevereiro de 2011.

Parágrafo único. O percentual referido no caput será
implementado por Ato da Mesa em conformidade com as disponibi-
lidades financeiras e orçamentárias, mantido o equilíbrio entre as
despesas e as receitas e observado o disposto no parágrafo único do
art. 22 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e o
Relatório de Gestão Fiscal em relação à despesas com pessoal.

...... ........................................................................... " (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3º Fica autorizada a Mesa da Assembleia

Legislativa a conceder, por ato próprio, reajuste ou aumento no valor
referencial de vencimento dos servidores do Poder Legislativo, em
decorrência do disposto no § 4º do art. 32 da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, até o limite de 10% (dez por cento), em
conformidade com as disponibilidades financeiras e orçamentárias,
mantido o equilíbrio entre as despesas e as receitas e observado o
disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar federal nº
101, de 2000, e o Relatório de Gestão Fiscal em relação à despesas
com pessoal.

Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
*** X X X ***

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 013, de 14 de dezembro de 2011
Dispõe sobre a extensão da Vantagem
Nominalmente Identificada de que trata o
art. 5º da Resolução DP nº 002, de 2004,
e na Resolução DP nº 044, de 1996, aos
servidores nomeados em decorrência do
Concurso Público realizado nos termos do
Edital nº 001/2009.

Art. 4º Fica concedido auxílio adicional, aos servidores
alcançados pelas Resoluções nºs 1.344, de 1º de outubro de 1993, e
009, de 16 de novembro de 2005, e àqueles que se encontrem em
exercício na Assembleia Legislativa, a ser creditado em parcela única
na folha de pagamento do mês de dezembro de 2011, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas
no orçamento da Assembleia Legislativa.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da prerrogativa outorgada pelo
art. 65, inciso VI, alínea “k” do Regimento Interno,

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos quanto ao disposto no art. 1º a
partir de 1º de dezembro de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º Fica estendido aos servidores ocupantes dos

cargos de Analista Legislativo - habilitação em Analista de Sistemas;
Analista Legislativo - habilitação em Jornalista; Técnico Legislativo -
habilitação em Programador; Técnico Legislativo - habilitação em
Hardware; Técnico Legislativo - habilitação em Som; Técnico Legislativo
- habilitação em Operador de TV; Técnico Legislativo - habilitação em
Operador de Estúdio e Rádio; e Técnico Legislativo - habilitação em
Técnico Legislativo do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
nomeados em decorrência do Concurso Público realizado nos termos do
Edital nº 001/2009, o benefício constante do art. 5º da Resolução DP
nº 002, de 13 de abril de 2004, relativamente à Gratificação pelo
Desempenho de Atividade Especial prevista no art. 85, inciso VIII, da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, atribuída e incorporada aos
servidores efetivos e aos inativos conforme Resolução DP nº 069, de
21 de dezembro de 1999, e Resolução DP nº 265, de 20 de março de
2001, e o benefício da Resolução DP nº 044, de 13 de agosto de
1996, alterada pela Resolução DP nº 068, de 23 de agosto de 2001,
que concedeu Gratificação de Atividade Legislativa.

Art. 7º Fica revogada a Resolução nº 005, de 18 de
agosto de 2011.
PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 14 de dezembro de 2011

Deputado Gelson Merisio
Presidente

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 015, de 15 de dezembro de 2011

Altera as Resoluções nºs 001 e 002, de 11
de janeiro de 2006, e adota outras
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, usando da prerrogativa outorgada pelo art. 65,
inciso VI, alínea “k” do Regimento Interno,

RESOLVE:
Art. 1º O art. 4º da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de

2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta

Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias da Assembleia
Legislativa.

“Art. 4º Os gabinetes dos Deputados, dos Membros da Mesa
e das Lideranças terão sua estrutura constituída pelo Grupo de
Atividades de Assessoramento Parlamentar, cujas atribuições do cargo
de Secretário Parlamentar são inerentes às atividades relacionadas ao
mandato de Deputado.” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de dezembro de
2011. Art. 2º Os Capítulos I e III do Título III da Resolução nº 001,

de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 14 de dezembro de 2011
“TÍTULO IIIDeputado Gelson Merisio

..........................................................................................Presidente
CAPÍTULO I*** X X X ***

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DOS GABINETES PARLAMENTARES,
DOS MEMBROS DA MESA E DAS LIDERANÇAS

RESOLUÇÃO Nº 014, de 14 de dezembro de 2011
Altera o art. 1º da Resolução nº 008, de
2009, que redefine o valor referencial de
vencimento dos servidores do Poder
Legislativo e adota outras providências.

Seção I
Do Gabinete da Presidência

Art. 52. Estão vinculados e subordinados ao Gabinete da
Presidência os Secretários Parlamentares da Presidência, a quem
compete, especialmente:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da prerrogativa outorgada pelo
art. 65, inciso VI, alínea “k” do Regimento Interno, I - assessorar o Presidente em assuntos administrativos e

políticos;RESOLVE:
II - receber, orientar e encaminhar o cidadão que faz contato

com o Presidente;
Art. 1º O art. 1º da Resolução nº 008, de 30 de

setembro de 2009, com a redação dada pela Resolução nº 005, de 18
de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: III - assessorar o Presidente em seu relacionamento com a

imprensa;“Art. 1º O valor referencial de vencimento dos
servidores do Poder Legislativo, fixado no art. 1º, caput, da Lei nº
13.669, de 28 de dezembro de 2005, fica reajustado para R$ 366,71
(trezentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos),
correspondente ao incremento de 1,51% (um vírgula cinquenta e um por
cento) do IGP-M acumulado no período de julho a outubro de 2011,
observado o disposto no art. 5º da Resolução nº 002, de 24 de
fevereiro de 2011.” (NR)

IV - acompanhar o Presidente em visitas e entrevistas nos
órgãos de imprensa;

V - preparar material para discurso do Presidente;
VI - acompanhar o Presidente em eventos públicos,

assessorando a divulgação dos mesmos jornalisticamente;
VII - atender os encaminhamentos políticos do Presidente;
VIII - acompanhar a tramitação dos projetos e manter o

Presidente informado sobre os mesmos;Art. 2º Fica assegurado reajuste no valor referencial de
vencimento dos servidores do Poder Legislativo, a partir do mês de
fevereiro de 2012, no percentual de 10,05% (dez vírgula zero cinco por IX - prestar assessoramento ao Presidente, desempenhando

tarefas e atribuições especiais e estratégicas que lhes sejam determinadas;
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X - dar suporte técnico ao Presidente em suas relações
político-administrativas com autoridades, órgãos e entidades públicas e
privadas e associações de classe;

Art. 66 -A Está vinculada à Coordenadoria de Atos e Registros
Funcionais a Gerência de Controle de Frequência, a quem compete,
especialmente:

XI - coordenar atividades políticas de relacionamento do
Presidente com o Poder Legislativo Municipal;

I - efetuar o controle de frequência dos servidores;
II - desenvolver atividades relacionadas ao cadastramento,

lotação e movimentação de pessoal;XII - representar o Presidente em eventos, encontros,
simpósios e reuniões; III - elaborar relatório mensal de desconformidades;

XIII - realizar visita às comunidades e associações; IV - manter atualizado o cadastro dos servidores de origem
externa; eXIV - serviços administrativos no escritório de representação; e

XV - outras atividades de apoio inerentes ao exercício do
mandato de Presidente.

V - controlar os afastamentos legais.” (NR)
Art. 3º Fica acrescida a Seção IX-A, e respectivo art. 75-A, ao

Capítulo I do Título IV da Resolução nº 001, de 2006, com a seguinte
redação:

Seção II
Dos Gabinetes Parlamentares, de Membros da Mesa e das Lideranças

“Seção IX-AArt. 53. Estão vinculados e subordinados aos Gabinetes
Parlamentares, de Membros da Mesa e das Lideranças os Secretários
Parlamentares, a quem compete, especialmente:

Da Comissão de Transparência Institucional
Art. 75 -A À Comissão de Transparência Institucional,

diretamente vinculada à Chefia de Gabinete da Presidência, compete,
especialmente, a elaboração das informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira do Poder Legislativo, em
cumprimento ao preceito dos arts. 48, inciso II, e 48-A, incisos I e II, da
Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, com a redação dada pela Lei Complementar
federal nº 131, de 27 de maio de 2009.”

I - receber, orientar e encaminhar o cidadão que faz contato
com o Deputado;

II - realizar pesquisas;
III - fazer o acompanhamento interno e externo de assuntos

de interesses do Parlamentar e do gabinete;
IV - guardar e se responsabilizar pelos bens móveis

patrimoniais alocados pela Assembleia Legislativa nos gabinetes;
Art. 4º Os Anexos II-A, IX-B e IX-C da Resolução nº 002, de 11

de janeiro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III
desta Resolução.

V - acompanhar e controlar as despesas do gabinete;
VI - representar o Deputado em eventos, encontros,

simpósios e reuniões;
Art. 5º Fica criada e incluída no Anexo III-A da Resolução nº

002, de 2006, uma função de confiança de Gerência de Controle de
Frequência, código PL/FC-5.

VII - realizar visita às comunidades e associações;
VIII - realizar visita às Prefeituras, Câmaras de Vereadores,

Secretarias de Estado e demais órgãos públicos;
Art. 6º Fica criada e incluída no Anexo III-D da Resolução nº

002, de 2006, a Comissão de Transparência Institucional, código
PL/FC-3, com quantitativo de cinco membros.

IX - prestar assessoramento técnico na área de conhecimento
de sua formação;

X - orientar o Deputado em seu relacionamento com a
imprensa;

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão à conta das dotações próprias consignadas no
Orçamento da Assembleia Legislativa.XI - prestar serviços administrativos no escritório de repre-

sentação; Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.XII - outras atividades de apoio inerentes ao exercício do

mandato de Deputado. Art. 9º Ficam revogadas as Seções III, IV, V e VI, e os
respectivos arts. 54, 55, 56 e 56-B, do Capítulo I do Título III da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006.

..........................................................................................
CAPÍTULO III

.......................................................................................... PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 15 de dezembro de 2011
Seção VII Deputado Gelson Merisio

Da Diretoria de Recursos Humanos Presidente
Subseção I

Da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais
ANEXO I

(Altera o Anexo II-A da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)
“ANEXO II - A

QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO DE ATIVIDADES DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - PL/DAS

DENOMINAÇÃO CÓDIGO NÍVEL QUANTIDADE
Chefe de Gabinete da Presidência PL/DAS 8 1
Diretor-Geral PL/DAS 8 1
Procurador-Geral
Procurador-Geral Adjunto

PL/DAS
PL/DAS

8
8

1
1

Secretário Parlamentar da Presidência PL/DAS 7 2
Secretário Executivo de Relações Institucionais PL/DAS 7 1
Diretor Administrativo PL/DAS 7 1
Diretor de Recursos Humanos PL/DAS 7 1
Diretor Financeiro PL/DAS 7 1
Diretor de Comunicação Social PL/DAS 7 1
Diretor Legislativo PL/DAS 7 1
Diretor de Tecnologia e Informações PL/DAS 7 1
Coordenador de Atos e Registros Funcionais PL/DAS 6 1
Coordenador de Estágios Especiais PL/DAS 6 1
Coordenador de Eventos PL/DAS 6 1
Coordenador de Execução Orçamentária PL/DAS 6 1
Coordenador de Orçamento Parlamentar PL/DAS 6 1
Coordenador de Serviços Técnicos PL/DAS 6 1
Coordenador de Serviços Gerais PL/DAS 6 1
Coordenador de Recursos Materiais PL/DAS 6 1
Coordenador de Transportes PL/DAS 6 1
Coordenador de Divulgação e Serviços Gráficos PL/DAS 6 1
Coordenador de Processamento do Sistema de Pessoal PL/DAS 6 1
Coordenador de Planejamento e Avaliação de Pessoal PL/DAS 6 1
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Coordenador de Saúde e Assistência PL/DAS 6 1
Coordenador de Tesouraria PL/DAS 6 1
Coordenador de Contabilidade PL/DAS 6 1
Coordenador de Prestação de Contas PL/DAS 6 1
Coordenador de Licitações PL/DAS 6 1
Coordenador de Imprensa PL/DAS 6 1
Coordenador de Rádio PL/DAS 6 1
Coordenador de TV PL/DAS 6 1
Coordenador de Informações PL/DAS 6 1
Coordenador de Biblioteca PL/DAS 6 1
Coordenador da Escola do Legislativo PL/DAS 6 1
Coordenador de Apoio ao Plenário PL/DAS 6 1
Coordenador de Expediente PL/DAS 6 1
Coordenador de Documentação PL/DAS 6 1
Coordenador de Publicação PL/DAS 6 1
Coordenador de Taquigrafia do Plenário PL/DAS 6 1
Coordenador das Comissões PL/DAS 6 1
Coordenador de Taquigrafia das Comissões PL/DAS 6 1
Coordenador do Orçamento Estadual PL/DAS 6 1
Coordenador de Redes PL/DAS 6 1
Coordenador de Suporte e Manutenção PL/DAS 6 1
Coordenador de Projetos e Desenvolvimento PL/DAS 6 1
Assessor de Relações Institucionais para Assuntos Internacionais PL/DAS 6 1
Secretário-Geral PL/DAS 6 1
Assessor de Relações Institucionais para Assuntos Nacionais e do Mercosul PL/DAS 6 1
Secretário Parlamentar da Presidência PL/DAS 6 2
Assistente de Acompanhamento Orçamentário-Financeiro PL/DAS 5 1
Assistente de Relações Institucional PL/DAS 3 2
Secretário Parlamentar da Presidência PL/DAS 3 1
TOTAL 56

 ” (NR)
ANEXO II

(Altera o Anexo IX-B da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)
“ANEXO IX - B

TABELA DE QUANTITATIVO DE CARGOS E ÍNDICE MÁXIMO DE COTAS
GRUPO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR - MESA

GRUPO DE ATIVIDADES
DE ASSESSORAMENTO

PARLAMENTAR
CÓDIGO NÍVEIS

NÚMERO MÁXIMO
DE CARGO POR

GABINETE

ÍNDICE DE COTA MÁXIMA
POR

GABINETE

Presidência 07 104,8043
1ª Vice-Presidência 03 31,0772
2ª Vice-Presidência 03 31,0772

SECRETÁRIO 1ª Secretaria PL/GAB 01 a 75 03 31,0772

PARLAMENTAR 2ª Secretaria 03 31,0772
3ª Secretaria 03 31,0772
4ª Secretaria 03 31,0772

 ” (NR)
ANEXO III

(Altera Anexo IX-C da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)
“ANEXO IX - C

TABELA DE QUANTITATIVO DE CARGOS E ÍNDICE MÁXIMO DE COTAS
GRUPO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR - LIDERANÇA

GRUPO
DE ATIVIDADES DE
ASSESSORAMENTO

PARLAMENTAR

CÓDIGO NÍVEIS
NÚMERO DE

DEPUTADOS NA
LIDERANÇA

NÚMERO MÁXIMO
DE CARGOS POR

LIDERANÇA

ÍNDICE DE COTA
MÁXIMA POR
LIDERANÇA

1 3 14,2166
2 4 28,4332
3 5 42,6499
4 6 56,8665

SECRETÁRIO PL/GAB 01 a 75 5 7 71,0832

PARLAMENTAR 6 8 85,2928

7 9 99,5164

8 10 113,7331

9 11 127,9497

Acima de 10 12 142,1614
 ” (NR)

*** X X X ***
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