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P L E N Á R I O

ATA DA 025ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2013
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI

Às 16h18, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Angela Albino - Arnaldo Moraes - Carlos
Chiodini - Ciro Roza - Dado Cherem - Dirceu
Dresch - Dóia Guglielmi - Edison Andrino -
Gelson Merisio - Gilmar Knaesel - Jailson Lima -
Jean Kuhlmann - Joares Ponticelli - Jorge
Teixeira - José Nei Ascari - Kennedy Nunes -
Luciane Carminatti - Manoel Mota - Marcos
Vieira - Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa -
Narcizo Parisotto - Neodi Saretta - Nilson
Gonçalves - Padre Pedro Baldissera - Reno
Caramori - Romildo Titon - Sargento Amauri
Soares - Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valmir
Comin - Volnei Morastoni.

autoria do deputado Arnaldo Moraes, e
0594/2013, de autoria da deputada Luciane
Carminatti, conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno.

da Câmara de Vereadores de Rio do Sul,
pedindo cópia do relatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito da Saúde, de Rio do
Sul, para análise.

Esta Presidência comunica que
defere os Requerimentos n.s: 0999/2013, de
autoria do deputado Jean Kuhlmann;
1.001/2013, de autoria da deputada Dirce
Heiderscheidt; 1.002/2013, de autoria da
deputada Ana Paula Lima; 1.003/2013, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark;
1.008/2013, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 1.009/2013, de autoria da deputada
Luciane Carminatti.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.004/2013, de

autoria do deputado Mauro de Nadal, que
solicita o envio de mensagem ao
superintendente regional do DNIT, pedindo que
informe de quem é a responsabilidade pela
realização da recuperação “tapa buracos” na
BR-163.

A Sra. Deputada Ana Paula Lima -
Pela ordem, sr. presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Com a palavra, pela ordem, a sra.
deputada Ana Paula Lima.

Passaremos à Ordem do Dia. A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -
Peço licença à deputada Luciane Carminatti
para subscrever com ela esse requerimento.

Em discussão.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0309/2013.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

encerramos sua discussão.Ao presente projeto foi apresentada
uma emenda modificativa e uma subemenda
modificativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Com a concordância da autora, a
deputada Ana Paula Lima subscreve o
Requerimento n. 1.009/2013.

Em votação.
Os srs. deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Requerimentos n.s: 1.010/2013,

1.011/2013 e 1.012/2013, de autoria do
deputado Carlos Chiodini; 1.013/2013, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera.

Aprovado.
Aprovada a redação final da presente

matéria.
Requerimento n. 1.005/2013, de

autoria do deputado Mauro de Nadal, que
solicita envio de mensagem ao superintendente
regional do DNIT, pedindo informações acerca
da data do processo homologatório de licitação
da BR-282, trecho entre os municípios de São

Esta Presidência comunica que
encaminhará aos destinatários as Indicações
n.s: 0591/2013 e 0592/2013, de autoria da
deputada Ana Paula Lima; 0593/2013, de

Requerimento n. 1.000/2013, de
autoria da deputada Ana Paula Lima e outros,
que solicita envio de mensagem ao presidente

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração



19/11/2013 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.623 3

Miguel d’Oeste e Xanxerê, qual empresa
vencedora, quais serviços serão executados,
prazo e valor contratado.

de envolver a nossa juventude neste rico e
importante debate que é a Instituição do
Conselho Estadual da Juventude.

também às 19h; outra em Curitibanos, no dia
24 de outubro, também às 19h; outra em
Chapecó, no dia 25 de outubro, às 19h, e uma
aqui em Florianópolis, encerrando todo esse
trabalho, no dia 5 de novembro, às 9h.
Portanto, fica aqui o convite a toda sociedade,
e, de maneira muito especial, a nossa
juventude, para que participe das audiências.

Em discussão. Eu tenho em diversos momentos
trazido esse debate, até tendo em vista a
militância que tenho construído ao longo de
toda a história, principalmente dentro da
Pastoral da Juventude, na Pastoral da
Juventude Rural. Ao mesmo tempo também
temos feito parte dos movimentos sociais,
organizados, a partir e à luz da nossa
juventude.

(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Para concluir, sr. Presidente, reforço

aqui o convite à nossa juventude para que de
fato participe, independentemente de
segmento. É importante que toda a repre-
sentação da nossa juventude esteja presente,
para que possamos fazer um grande debate e
consolidarmos até este final de ano o projeto
que institui o Conselho da Juventude no estado
de Santa Catarina.

Aprovado.
Requerimento n. 1.006/2013, de

autoria do deputado Mauro de Nadal, que
solicita envio de mensagem ao superintendente
regional do DNIT, pedindo informações acerca
da data do processo homologatório de licitação
da BR-158, trecho entre os municípios de
Maravilha e Iraí, no estado do Rio Grande do
Sul, empresa vencedora, quais serviços serão
executados, prazo para execução e valor
contratado.

Quero dizer que hoje são mais de 50
milhões de jovens entre 15 anos e 24 anos, no
território nacional, sendo que mais de seis
milhões residem no setor rural, fazem parte da
nossa agricultura familiar, da nossa agricultura
camponesa e têm o grande desafio da
produção, da subsistência do alimento para si,
para a família e para uma grande parcela da
sociedade que se alimenta desses produtos,
frutos do trabalho da nossa juventude junto
com suas famílias.

Era isso, sr. presidente.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Com a palavra a sra. deputada Ana
Paula Lima, por até dez minutos.Em discussão.

(Pausa) A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -
Sr. Presidente, deputado Joares Ponticelli, sra.
deputada Luciane Carminatti, srs. parla-
mentares, quem nos acompanha pela TVAL e
Rádio Digital, o assunto foram os Conselhos da
Juventude, mas a minha manifestação hoje é
para falar sobre crianças.

Não havendo quem queira discutir,
encerramos sua discussão.

Apesar dos extraordinários esforços
empreendidos para melhorar as condições
objetivas desses nossos jovens, ainda temos e
enfrentamos uma realidade muito dura, sofrida
por uma grande parcela dessa juventude.

Em votação.
Os srs. deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Hoje, menos de 20% desses jovens

têm acesso à universidade. É um percentual
muito baixo, para poder responder aos grandes
anseios vividos por essa classe de jovens no
nosso país.

Requerimento n. 1.007/2013, de
autoria do deputado Neodi Saretta, que solicita
o envio de mensagem ao reitor da Udesc,
pedindo informações acerca da equipe que faria
estudos de quais e quantos cursos seriam
implantados no campus de Joaçaba, conforme
proferido pelo governador do estado, em ato
solene, no processo de instalação do polo de
Joaçaba.

É com grande satisfação que venho a
esta tribuna para falar de vida, para falar de
crianças, para falar dos avanços que têm
acontecido no nosso país, nos últimos anos.

Segundo dados do último
levantamento do ministério da Justiça realizado
em 2007, 60% da população carcerária do país
tem entre 18 e 29 anos. É uma realidade dura,
triste, quando nós nos confrontamos com este
dado: 60% da nossa população carcerária está
entre esta faixa etária de 18 a 29 anos.

Isso aconteceu por causa das
políticas públicas acertadas que revelam o
compromisso com a qualidade de vida de toda
a nossa população, especialmente aquelas que
vinham sendo esquecidas por muitos e muitos
anos, por muitos e muitos governos anteriores,
que permitem ao Brasil o reconhecimento
internacional.

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

encerramos sua discussão.
E sabendo que temos ainda mais de

um milhão de jovens analfabetos neste nosso
país. Neste momento em que estamos vivendo
não dá para imaginar que um milhão de jovens
ainda faltam para ser alfabetizados. Que pena,
numa sociedade em que defendemos a
inclusão social, a dignidade, a cidadania.

Esse reconhecimento é baseado em
dados objetivos, que comprovam que os
investimentos em inclusão social são uma
prioridade tanto dos governos do presidente Lula
como na gestão da presidente Dilma Rousseff.

Em votação.
Os srs. deputados que aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0096/2013, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, a ser enviada ao
secretário estadual da Educação e ao reitor da
Udesc, pedindo apoio à criação e implantação
do curso de Licenciatura em Dança.

Na última sexta-feira, dia 13 de
setembro, em Nova York, Estados Unidos, o
Brasil foi destacado como um dos países que
mais tem se destacado no propósito de reduzir
a mortalidade infantil.

Uma pesquisa realizada pela Unesco,
no início da década, aponta que apesar de todo
esse quadro de dificuldades, 84% da nossa
juventude, dos jovens brasileiros, acreditam no
próprio poder de transformar o mundo, a
conjuntura e a realidade em que estão vivendo.
Estão revestidos de muita esperança e
acreditam num país novo, diferente, num país
bom de viver. E aqui o nosso reconhecimento
ao dinamismo dessa nossa juventude que
alimenta, deposita esperança e acredita num
novo mundo.

Em discussão. O relatório aponta que, se forem
confirmadas as tendências atuais, infelizmente
o mundo não conseguirá atingir o objetivo de
desenvolvimento do quarto milênio, ou seja,
diminuir em dois terços a taxa de mortalidade
de crianças com idade inferior a cinco anos, até
2015. Mesmo assim, e em movimento
diferenciado em relação a alguns outros lugares
do planeta, o Brasil é reconhecido como um
destaque positivo na luta contra a mortalidade
infantil.

(Pausa)
Não havendo quem queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada a matéria.
Não há mais matéria na pauta da

Ordem do Dia.
Outro dado positivo é que quase 20

milhões desses jovens já participaram, ou
participam, de alguma forma associativa, como
movimentos sociais, sindicatos, partidos
políticos, pastorais sociais, e acreditam em
alguma forma de organização. Como é bom
isso.

Passaremos à Explicação Pessoal.
Com a palavra o deputado Serafim

Venzon.
O documento da agência das

organizações das Nações Unidas, ONU,
divulgado na sexta-feira, informa que a taxa de
mortalidade infantil de crianças menores de
cinco anos no Brasil caiu 77% entre os anos de
1990 e 2012.

(Pausa)
Na ausência do deputado Serafim

Venzon, com a palavra o deputado Padre Pedro
Baldissera, por até dez minutos.

Nesta manhã, nesta Casa, a pedido
do deputado Dirceu Dresch, foi realizada uma
audiência pública para discutir o Estatuto da
Juventude feito por muitas mãos, muitas lide-
ranças e que vem pautando várias iniciativas e
várias políticas públicas tão necessárias e
fundamentais. Então, o nosso reconhecimento
ao governo da presidente Dilma Rousseff por
esse importante avanço.

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA - Sr. presidente, srs. deputados,
sras. deputadas, eu gostaria, mais uma vez, de
dizer que na comissão de Legislação
Participativa temos construído uma série de
audiências públicas para debater o projeto de
lei que institui o Conselho Estadual da
Juventude no estado de Santa Catarina.

Apesar de os dados serem relativos
aos últimos 22 anos, também fica claro nos
registros que foram os últimos dez anos que
aceleram os dados brasileiros de proteção às
nossas crianças.

De acordo com dados da ONU, a
redução da taxa de mortalidade infantil em
nosso país é superior à taxa mundial, que foi
de 47%. Com isso, o nosso país conseguiu
alcançar o objetivo do milênio para a redução
da taxa da mortalidade infantil quatro anos
antes do prazo estabelecido. E essa informação
é do ministério da Saúde.

Nós queremos, nessa mesma
direção, realizar as nossas audiências públicas
no interior do nosso estado e aqui na Grande
Florianópolis para debater e discutir a
instituição do Conselho Estadual da Juventude.

Queremos socializar neste
Parlamento alguns dados que julgo importantes
e, ao mesmo tempo, socializar as datas das
audiências públicas que irão acontecer no final
dos meses de setembro, outubro, novembro,
pelo interior do nosso estado, levando esse
debate às diferentes regiões, uma oportunidade

Para tanto, teremos uma audiência
pública em Criciúma, no dia 30 de setembro, às
19h; outra em Joinville, no dia 3 de outubro,

Bem, chegamos a esses resultados
por determinação política e pela certeza do
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projeto de país que queremos construir,
correspondendo às expectativas da população
brasileira.

ter a paciência de colher resultados e depois
mostrar esses resultados. Falarmos sobre eles,
dialogarmos sobre eles, corrigir se for neces-
sário, implementar, se faz necessário a cada
dia.

situações que o deputado Arnaldo Moraes vai
trazer, na próxima semana, como o problema
da Usina Pai Querê, no rio Pelotas, na divisa de
Lages com o Rio Grande do Sul, programada
para 282 megawatts. E o Ibama está criando
problema, não permitindo, não dando licencia-
mento ambiental.

Todos esses avanços estão
diretamente ligados ao caráter responsável,
humanitário do nosso governo, que ampliou o
acesso da população aos serviços de atenção
básica de saúde, através de equipes da saúde
da família, que é a estratégia de saúde da
família.

Muito obrigada, sr. presidente!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Muito obrigado, deputado Ana Paula
Lima.

A empresa está solicitando nos
órgãos competentes para ver se reverte a
situação. Não vai atingir praticamente nada.
São duas regiões que só têm volume de
água, praticamente não tem moradores por
perto.

Cito os melhores cuidados na
assistência de mães, de bebês, no pré-natal,
no parto e no pós-parto. Muitos fatores
contribuíram para esse resultado do qual
falamos, desde os investimentos no
saneamento básico, as campanhas de
vacinação, inclusive ampliando o número de
doenças que podem ser agora coibidas com a
vacinação, os programas de saúde da mulher,
também foi muito desenvolvido nos últimos
anos. E quero aqui salientar que nos anos 80
as principais causas de óbito no nosso país
estavam relacionadas principalmente às
doenças infectocontagiosas. Mas houve um
declínio dessas causas e cresceu a incidência
de causas na mortalidade infantil decorrentes
da gravidez, do parto e do nascimento. Esse
último, o parto, representa 50% das causas de
óbito no primeiro ano de vida dessas crianças,
ações combinadas com toda uma estratégia de
atendimento, que vai desde os esforços para
prestar assistência nas comunidades, até as
campanhas que conscientizam as mulheres, as
mães, para a importância de aleitamento
materno, incentivando o aleitamento materno
nessas mulheres.

O último orador inscrito é o sr.
deputado Silvio Dreveck.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Sr. presidente e srs. deputados, ontem,
participamos de uma audiência pública em São
Bento do Sul, organizada pela Fatma - Fundação
do Meio Ambiente.

Por outro lado, existem regiões que
precisam desalojar centenas de pessoas.

O deputado Arnaldo Moraes trará o
relatório completo e as soluções possíveis para
a usina e região.Chamou-me a atenção que, se

tratando praticamente do município de São
Bento do Sul e um pouco de Campo Alegre,
num mesmo curso de água serão construídas
mais seis PCHs.

O Sr. Deputado Arnaldo Moraes -
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Pois não!

Quero destacar a apresentação da
empresa, que é liderada pelo empresário Frank
Bollmann, e das consultorias que fizeram o
projeto, já antecipando a construção dessas
pequenas centrais hidrelétricas e antecipando a
recuperação de determinadas áreas que não
foram degradadas por essa empresa, mas por
atividades de outras empresas e pessoas, no
sentido de recompor a mata nativa.

O Sr. Deputado Arnaldo Moraes -
Como o deputado colocou nós recebemos, na
semana passada, a notícia de que o Ibama deu
negativa a construção da usina Pai Querê, rio
Pelotas, divisa de Santa Catarina com o Rio
Grande do Sul, atinge o município de Lages,
Bom Jesus e São João. Como disse o deputado,
não serão dez famílias que serão desalojadas
do seu local. As áreas atingidas são
propriedades com poucas famílias, ao contrário
da usina Garibaldi, no rio Canoas, onde mais de
500 famílias foram atingidas, e o Ibama liberou
licença para a instalação.

É impressionante que com sete PCHs
apenas 10h serão usados para a construção de
barragens, por conta da topografia daquela
região, no rio Vermelho e o rio Natal. Além
disso, elas produziram 26,5 megawatts.
Portanto, elas trarão uma energia limpa, de
baixo custo, com pequeníssimo impacto
ambiental, se comparadas com outras
hidrelétricas maiores.

Nós solicitamos na Procuradoria da
República os dados oficiais para apresentarmos
aos deputados e encaminhar ao Ibama.

Quando comemoramos a redução de
77% na mortalidade infantil em nosso país, é
realmente interessante que pensemos na
combinação desses fatores que possibilitaram
esses resultados maravilhosos que vivenciamos
na última sexta-feira, dia 13 de setembro, que
foram os dados do ministério da Saúde e da
Organização das Nações Unidas.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Muito obrigado, deputado Arnaldo Moraes.

Até fazer um comparativo com a
Usina Belo Monte, no sul do Pará, fica difícil. É
incomparável. Por mais que haja hoje essa
preocupação com o impacto ambiental, mesmo
assim uma grande hidrelétrica tem um impacto
ambiental maior. Mas o impacto ambiental é
ainda menor do que com a energia fóssil,
petróleo; e o risco bem menor do que com a
energia nuclear.

Ao passo que registro aqui um
fortalecimento na Casa com o PP 100%
presente e com a colaboração do deputado
Padre Pedro Baldissera, que é para nós uma
referência, além do Parlamento, um homem
público.

Crianças que antes estavam
condenadas à morte, hoje estão nas escolas
protegidas pela sociedade, vivendo novas
possibilidades de vida. Além das ações na área
da saúde, que já mencionei anteriormente,
temos um impacto altamente positivo do
inovador Programa de Bolsa Família.
Certamente a inclusão social, a distribuição de
renda, são fatores que contribuem muito para a
redução das taxas de mortalidade infantil.

Para concluir, deputado Reno
Caramori e deputado Arnaldo Moraes, repito
que a energia renovável através da água é a
mais limpa de todas, mas a do petróleo ainda,
hoje, no Brasil há uma grande utilização.

De qualquer modo a hidrelétrica é
energia mais limpa, mais barata, mais prática,
é renovável. E nós conhecemos, deputado Reno
Caramori, a empresa que vai construir, que é
liderada pelo o empresário Frank Bon, que
adquiriu um equipamento que vai perfurar as
rochas, que são grandes jazidas de pedras,
naquela região, de um lado para outro, com o
equipamento que faz o túnel e não cria nenhum
impacto ambiental, porque não vai ter explosão.
Faz um tipo de rosca e ao mesmo tempo
conduz material que vai cortando, dando
condição de tirar fora do túnel e automatica-
mente abrir.

Então, muitas vezes vemos esses
exemplos que v.exas. citaram de que há uma
dificuldade de liberação por conta de um
pequeno alagamento, mas ao mesmo tempo se
olha a grande poluição que traz o petróleo, que
é energia fóssil, em detrimento de uma
pequena hidrelétrica que muitas vezes leva
muito tempo para liberar.

Lembro que não faltaram muitas
incompreensões em relação ao Bolsa Família,
hoje um programa que comprovadamente foi
estratégico para a população. Através do Bolsa
Família, srs. parlamentares, estamos
conseguindo inclusão, renda, saúde e educação
para homens e mulheres do nosso país.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Falo das incompreensões, porque há
desafios que precisam ser enfrentados. Foi
assim com o Bolsa Família e agora com o
Programa Mais Médicos, através do qual o
ministério da Saúde pretende ampliar o atendi-
mento público para os lugares mais longínquos
do nosso país, onde precisamos desse atendi-
mento à nossa população.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Muito obrigado, deputado Silvio
Dreveck. E a nossa bancada está sempre 100%
presente com as benções do deputado Padre
Pedro Baldissera, pois foi ele que lembrou esse
episódio.

Nós tivemos ontem uma verdadeira
aula de tecnologia, além de conhecer um
projeto maravilhoso que vai produzir energia,
porque o estado de Santa Catarina produz
pouca, a grande maioria ainda é adquirida de
outras empresas. Portanto, eu queria relatar
com muita satisfação que a nossa região terá
mais produção de energia elétrica.

Esta Presidência registra com muita
alegria a presença nas nossas galerias, hoje,
do vereador Lucas de Souza Esmeraldino, de
Tubarão, que nos visita.

Graças a Deus esses médicos
chegaram e logo a nossa população vai estar
mais tranquilizada, porque é naqueles lugares
mais carentes que mais precisam de uma
atenção do governo. É assim que se faz um
país forte e soberano, onde todos possam
desfrutar do desenvolvimento.

Seja bem-vindo.O Sr. Deputado Reno Caramori- V.Exa.
me permite um aparte? Também registramos a presença do

prefeito de Belmonte, sr. Genésio Bressioni.O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Pois não! Não havendo mais oradores inscritos,

livre a palavra a todos os srs. depu tados.O Sr. Deputado Reno Caramori-
Deputado, v.exa. com toda propriedade mostra
a evolução do mundo da tecnologia moderna
que está vindo há bastante tempo para o
estado.

Temos inúmeros desafios na
proteção da nossa infância e na busca de
reduzirmos ainda mais a mortalidade infantil,
mas temos a consciência de que estamos no
caminho certo.

(Pausa)
Não havendo mais quem queira fazer

uso da palavra, esta Presidência, antes de
encerrar a presente sessão, convoca outra,
especial, para hoje, às 19h, em homenagem
aos Consegs.

Nós tivemos época que não se podia
fazer nada. Mas estamos dotando o estado
com pequenas hidrelétricas. Temos algumas

É preciso, para isso, determinação,
coragem de adotar políticas públicas ousadas e Está encerrada a sessão.
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ATA DA 032ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2013, ÀS 19H,
EM HOMENAGEM AOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

- CONSEGS
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kulhmann) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão especial.

Senhora Salete Sbardelatti, presidente
da Associação dos Consegs do município de
Blumenau;

credibilidade dos dois lados envolvidos. É
justamente pela boa vontade, pela disposição da
comunidade que vemos mais proximidade do
governo do estado, da instituição Segurança
Pública, seja do Corpo de Bombeiros, da Polícia
Militar ou Civil, das autoridades oficiais de
segurança, pela credibilidade do trabalho feito.
Justamente quem hoje faz parte de um Conseg, faz
esse trabalho com amor, dedicação e vontade de
melhorar a vida das pessoas.

Senhoras e senhores, a presente
sessão em homenagem aos conselhos
comunitários de segurança foi convocada por
requerimento de autoria deste deputado, por
solicitação do Conseg, e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares.

Senhor Ricardo Campos, presidente do
Conseg do centro, de Florianópolis;

Senhor Dirceu Kellermann, presidente
do Conseg de Timbó;

Senhor Dionísio Dias Kehl, presidente
do Conseg Cambirela, de Palhoça;

Neste momento teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo coral da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sob a
regência do maestro Reginaldo da Silva.

Senhor Celson de Oliveira, presidente do
Conseg Bela Vista/Figueira, de Gaspar; Parabéns a todos que estão aqui!

Parabéns aos Consegs pela homenagem que
recebem hoje! É o mínimo que o Poder Legislativo
pode fazer para homenagear esses abnegados
voluntários, inclusive os servidores do estado que
também entendem que, quando a sociedade
participa, o resultado é mais efetivo, eficiente,
verdadeiro e melhor para as pessoas.

Senhor Deyvid de Moura, presidente do
Conseg de Balneário Piçarras;

(Procede-se à execução do hino.) Delegado Paulo Lázaro Corrêa, que
neste ato representa o senhor Rodrigo Marchetti,
delegado da 3ª Delegacia Regional de Polícia de
Blumenau.

(Palmas)
Gostaria de registrar a presença das

seguintes personalidades:
Coronel Fernando Rodrigues de

Menezes, secretário adjunto de estado da
Segurança Pública, que neste ato representa o
governador do estado;

Convido para também fazer parte da
mesa a sra. deputada Ana Paula Lima, do
município de Blumenau.

Parabéns a todos e muito obrigado pela
presença!

(Palmas) (Palmas)
Senhor Antenor Cirtoli, que neste ato

representa o Conseg de Coqueiros, em
Florianópolis;

Senhoras e senhores, gostaria, neste
momento, de apresentar um vídeo produzido
especialmente para esta data pela TV Assembleia.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Aproveito a oportunidade para conceder

a palavra à deputada Ana Paula Lima para que
possa fazer as suas colocações.Senhor Manoel Ernesto Batista, vice-

presidente, que neste ato representa o presidente
Lúcio Walttrich, do Conseg Badenfurt e região, do
município de Blumenau;

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
(Palmas) A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -

Excelentíssimo senhor deputado Jean Kuhlmann,
autor do requerimento que ensejou esta sessão de
homenagem aos Consegs do estado de Santa
Catarina;

Parabenizo a equipe da TVAL pela
realização desse belo vídeo.

Senhor Bernardus Kraijnbrink,
presidente do Conseg de Santo Antôno de Lisboa,
do município de Florianópolis;

Quero cumprimentar todos os senhores,
todas as senhoras, agradecer a sua presença e
dizer que nesta noite a Assembleia Legislativa
homenageia o trabalho voluntário, o trabalho de
pessoas abnegadas que não perguntam o que o
estado pode fazer por elas, mas o que elas podem
fazer pelo estado, por uma sociedade mais justa,
mais fraterna, uma sociedade que respeite mais
os direitos das pessoas e que as pessoas
cumpram com seus deveres.

Excelentíssimo senhor secretário
adjunto estado da Segurança Pública, coronel PM
Fernando Rodrigues de Menezes, neste ato repre-
sentando o governador Raimundo Colombo;

Senhor Osni Luiz Bahr, vice-presidente
da Associação dos Consegs de Blumenau;

Senhora Vivian Pershun, presidente do
Conseg do bairro da Velha e região, do município
de Blumenau;

Senhor segundo-tenente Enio Luciano
Targino Ferreira, neste ato representando o
comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de
Blumenau, tenente-coronel Roberto Koglin;

Senhor Carlos César Vagner, presidente
do Conseg do bairro Vorstadt e região, do
município de Blumenau; (Passa a ler.) Senhor primeiro-tenente Alcione Amilton

de Fragas, neste ato representando o comandante
do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Blumenau,
tenente-coronel Júlio César da Silva;

Senhor Romeu Franzoni Júnior,
presidente do CONSEG de Itacorubi do município
de Florianópolis;

“A criação dos Consegs foi autorizada
por decreto estadual em 12 de março de 2001 e
seu regulamento foi aprovado em 6 de julho de
2001, logo, decorreram pouco mais de 12 anos
entre a implantação dos Consegs até este dia. É
um tempo relativamente curto para tamanhos
avanços já conquistados pelos Consegs do nosso
estado, mostrando que existe uma forma de fazer
segurança pública aproximando a instituição do
cidadão e aproximando as pessoas da instituição.

Senhor Joel de Castro, vice-presidente
do CONSEG da Trindade e vice-presidente do
Conselho Municipal de Segurança de Florianópolis;

Senhor segundo-tenente médico Rodrigo
Dall’oglio da Cunha, neste ato representando o
comandante da Base Aérea de Florianópolis,
coronel aviador Klaus Kilian Hardt;Senhor Celso Marloch, presidente do

Conseg do distrito do Grande Garcia, de Blumenau; Senhor coronel James Amaral, neste ato
representando o comandante-geral da Polícia
Militar, coronel Nazareno Marcineiro;

Senhor Saulo Santos, presidente do
Conseg do Pântano do Sul, de Florianópolis;

Senhor Lindomar Antônio Caglioni,
presidente do CONSEGS do setor leste do bairro
Fortaleza, de Blumenau;

Hoje são mais de 300 Conselhos
Comunitários de Segurança já criados, divididos em
24 microrregiões. A atuação dos Consegs em
Santa Catarina é considerada modelo para a
política comunitária de todo o país. Consegue
realmente integrar o poder público e os cidadãos
em busca de soluções para aumentar a segurança
das comunidades catarinenses.

Senhora presidente da Associação dos
Consegs de Blumenau, Salete Sbardelatti.

(Passa a ler.)
Senhora Aglaê Nazário de Oliveira,

presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer;

“Quero registrar, nesta sessão especial,
o agradecimento ao trabalho voluntário exercido
em prol da comunidade de todos os homens e
mulheres que fazem parte dos 331 Conselhos
Comunitários de Segurança neste estado. O
envolvimento de todos nos enche de orgulho.
Acompanho o trabalho dos Consegs em Santa
Catarina e, em especial, o da cidade de Blumenau.

Senhor Adriano Almeida, delegado de
Polícia Civil, neste ato representando o delegado-geral
da instituição, Aldo Pinheiro d’Ávila; O Conseg é uma parceria que reúne

grandes grupos, no sentido de que juntos, com
suas experiências e capacidade criativa,
colaborarem para solucionar problemas de
segurança, que são: a própria polícia que atua no
local, o cidadão comum, as autoridades públicas
dos diversos órgãos e esferas de governo, a
comunidade de negócios, as organizações não
governamentais que atuam na comunidade e a
imprensa. Muitas vezes o Conseg mobiliza a mídia
para que ela saiba qual seu papel e de que forma
pode ajudar na orientação da comunidade.

Senhor Júlio Pereira Machado, secretário
de Segurança Pública do município de Florianópolis;

Senhora Karin Krause, presidente da
Associação os Conselhos Comunitários do Vale do
Itapocu, de Jaraguá do Sul e região;

Sabemos que os problemas de
segurança pública estão na ordem do dia. Em
todas as cidades catarinenses a população nos
cobra melhorias, mais efetivo, mais equipamento,
políticas públicas de prevenção e valorização dos
profissionais da segurança. E no seio desse
debate, organizados na missão de garantir mais
segurança à nossa gente, estão os Consegs. A
importância dos Consegs consiste em ser a voz da
comunidade. Por isso são fundamentais e
possuem um papel essencial na organização da
sociedade. A participação da população nas

Senhor Carlos Tadeu Lima Pires, coorde-
nador do Fórum de Consegs do município de
Florianópolis;

Senhora delegada Vanessa de Oliveira
Corbari, gerente de Ações Institucionais da
Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária, neste
ato representando o tenente-coronel Luiz Ricardo
Duarte, diretor de Segurança da secretaria de
Segurança Pública;

Destaco a relação de confiança criada
entre comunidade e o poder público na área da
segurança. Tal relação apenas tem ampliado a

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.623 19/11/2013

reuniões do Conseg é uma forma de atender a uma
das principais características da polícia comunitária, ou
seja, a parceria entre a população e as entidades da
Segurança Pública.

Convido para receber a homenagem a sra.
Salete Sbardelatti, vice-presidente, neste ato repre-
sentando o Conseg da Escola Agrícola e região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - A seguir, convidamos para ocupar a
tribuna a sra. Salete Sbardelatti, presidente da
Associação dos Consegs de Blumenau, neste ato
representando todos os Consegs de Santa Catarina.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Sei que essa parceria dos Consegs com a

Segurança Pública, que resulta na polícia comunitária,
é uma filosofia de atuação que se baseia na
aproximação entre a polícia e a sociedade civil. Creio e
defendo que o governo do estado aprofunde essa
política de aproximação com as comunidades através
dos Consegs.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a sra.

Vivian Pershun, presidente, neste ato representando o
Conseg do bairro da Velha e região.

A SRA. SALETE SBARDELATTI - Sr. deputado
Jean Kuhlmann, presidente desta sessão especial e
autor das homenagens desta data; sra. deputada Ana
Paula Lima, vice-presidente da comissão de Segurança
Pública desta Casa; distintas autoridades que
compõem a mesa de honra já citadas pelo protocolo;
autoridades civis e militares presentes; lideranças
comunitárias; amigos representantes de Consegs;
homenageados nesta sessão; amigos e familiares;
senhores e senhoras que nos acompanham em seus
lares pela TVAL.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Carlos César Wagner, presidente, neste ato repre-
sentando o Conseg do bairro Vorstadt e região.

Enfim, temos muito trabalho pela frente,
muitos desafios a superar. Direitos precisam ser
garantidos e os conselhos devem auxiliar no combate
às causas da violência e da criminalidade, e
desenvolver campanhas educativas visando orientar a
população. Para nós, as ações preventivas realizadas
pelos Consegs são o grande destaque.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Orlando, representando o Conseg - setor norte. (Passa a ler.)
(Procede-se à entrega da homenagem.) “É com muita alegria que participamos

desta belíssima sessão especial para receber o
valoroso reconhecimento dos srs. deputados, em
especial do deputado Jean Kuhlmann, que tem
acompanhado de perto os trabalhos dos Consegs,
especialmente, os Consegs de Blumenau, sua terra, e
que tem-se preocupado com os problemas de
segurança pública, reconhecendo os valorosos
trabalhos de todos os voluntários, dos integrantes dos
Consegs.

Tenho presenciado ações interessantes,
como uma realizada no último sábado pelo Conseg do
Grande Garcia, em Blumenau, que mobilizou as Polícias
Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda
Municipal para orientação dos motoristas da cidade
quanto à problemática da violência no trânsito.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Manoel Ernesto Batista, vice-presidente, neste ato
representando o Conseg do bairro Badenfurt e região.

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

Temos ainda Consegs que mantêm
escolinhas de futebol que atuam na prevenção às
drogas, que lutam pela melhoria da iluminação pública
de suas cidades, que constroem projetos do vizinho
solidário, do desarmamento infantil, da prevenção à
violência contra a mulher e contra os idosos e crianças
e que produzem materiais educativos que são
distribuídos à sociedade.

Convido para receber a homenagem o sr.
Celso Marloch, presidente, neste ato representando o
Conseg do distrito do Grande Garcia.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Também se preocupa muita com a questão
da segurança pública a nossa deputada Ana Paula
Lima.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Dirceu Kellermann, presidente, neste ato repre-
sentando o Conseg de Timbó.

Deputado Jean Kuhlmann, queremos
agradecer-lhe imensamente por esta oportunidade e,
neste momento, falo também em prol dos Consegs de
Santa Catarina, pois sabemos que fazem importantes
trabalhos na área de prevenção. Acreditamos que num
próximo momento muitos outros deverão ser
lembrados e destacados também, mas, como
presidente da A-Conseg Blu, desejo que todos sejam
valorizados e o mais importante: respeitados!

Esse é o trabalho essencial, primordial, de
destaque dos Consegs, que são os trabalhos
preventivos.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Celson de Oliveira, presidente, neste ato repre-
sentando o Conseg Bela Vista/Figueira.

O trabalho realizado pelos Consegs em
Santa Catarina é extraordinário, senhoras e senhores.
E cabe ao governo do estado de Santa Catarina, a esta
Assembleia Legislativa, deputado Jean Kuhlmann, e à
sociedade, agradecer a cada um, a cada uma que
contribui e faz um trabalho que nos engrandece, que
nos proporciona as condições para que possamos
viver numa sociedade de paz e de fraternidade.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Deyvid de Moura, presidente, neste ato representando
o Conseg de Balneário Piçarras.

Os Consegs têm como missão implementar
a filosofia de polícia comunitária, que é aproximar as
polícias da população, para que juntos possam discutir
os problemas de sua comunidade e arranjar soluções
criativas e de parceria para amenizar os problemas
existentes, além de trabalhar a prevenção às drogas e
à violência.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Então, em nome do Poder Legislativo catari-

nense o nosso muito obrigado!
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Dionísio Dias Kehl, presidente, neste ato repre-
sentando o Conseg do Cambirela, no município de
Palhoça.

Agradeço também ao deputado Jean
Kuhlmann e aos demais deputados que
proporcionaram esta homenagem a cada homem e a
cada mulher que faz parte dos Conselhos Comunitários
de Segurança.

Vale destacar que para realizarmos bons
trabalhos é preciso de dedicação contínua,
comprometimento e vontade de fazer a diferença. E
isso acontece entre os que estão à frente dos
Consegs. E neste momento parabenizo todos
integrantes de Consegs do estado, em especial os
seus dirigentes.

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

Muito obrigada! Convido para receber a homenagem o sr.
Ricardo Campos, presidente, neste ato representando
o Conseg do Centro, do município de Florianópolis.

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

Kuhlmann) - Quero aproveitar a oportunidade e
agradecer a presença da sra. Sara Camargo, vice-
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do
município de Florianópolis.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Destaco e enalteço os valorosos trabalhos
realizados pelos Consegs que são homenageados
nesta noite, cada um com seu perfil de trabalho, cada
um desenvolvendo ações e trabalhando as neces-
sidades e prioridades de suas comunidades. Mas para
chegarem até aqui, certamente realizaram algo de
especial e o resultado está nas suas comunidades.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Neste momento, convido para fazer uso da
palavra a delegada Vanessa de Oliveira Corbari,
gerente de Ações Institucionais, neste ato repre-
sentando a Coordenadoria Estadual de Polícia
Comunitária.

Agradeço também a presença do sr. Gilmar
Moacir Gil, presidente do Conseg do Estreito, do
município de Florianópolis; do dr. Luiz Felipe Schuch,
juiz de Direito da capital e membro do Conselho
Municipal de Segurança - Comsen; e do sr. Fernando
Baldissera, presidente do Sindicato das Empresas e
Serviços Contábeis da Grande Florianópolis.

Não conseguiremos relatar aqui em poucos
minutos tantos projetos e tantas ações dos Consegs
homenageados, mas lembramos que para realizar
esses trabalhos foram necessárias muitas parcerias,
muitos apoios.

A SRA. DELEGADA VANESSA DE OLIVEIRA
CORBARI -Quero cumprimentar o deputado Jean
Kuhlmann, que preside esta sessão; e o secretário
adjunto de estado da Segurança Pública, coronel da
reserva renumerada, Fernando de Rodrigues Menezes,
neste ato representado o governador do estado, em
nome de quem cumprimento os demais membros da
mesa.

Dando continuidade à solenidade, convido
a mestre-de-cerimônias Nicoli Madeira para proceder à
nominata dos homenageados.

Então, agradecemos a todos que
contribuíram, contribuem e contribuirão de alguma
forma com os projetos dos Consegs, participando,
propagando, ajudando a realizar nossas ações. E
nessa hora é preciso destacar a importância da partici-
pação das instituições de segurança dentro dos
Consegs. E como estou representando todos, quero
destacar o quão são importantes as parcerias com a
Polícia Militar e a Polícia Civil.

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS (Nicoli
Madeira) - Neste momento o Poder Legislativo catari-
nense presta homenagem aos Conselhos
Comunitários de Segurança por sua participação social
no envolvimento de todos os cidadãos das
comunidades, auxiliando a instituição policial na busca
por soluções que atuem sobre as causas da violência
e da criminalidade, proporcionando segurança e
qualidade de vida para os catarinenses.

O que falar numa noite tão gloriosa? Nós,
que conhecemos de perto a história de todos os
Consegs do estado, estamos muito felizes com essa
homenagem merecida, porque demonstra o reconheci-
mento da sociedade catarinense representada por
este Parlamento. Como prevê o estatuto, temos membros

natos que nos apoiam, que participam, que
compartilham e que buscam soluções para os
problemas apresentados em reuniões ou elencados
em caixas de sugestões colocadas nas comunidades.

Quero dizer que cada cidadão que está
aqui, cada voluntário que está neste recinto ou que
está sendo homenageado, entendeu e
compreendeu o que nós queríamos dizer sobre a
filosofia da polícia comunitária entendeu a impor-
tância da cidadania dentro da sua comunidade,
fazendo parceria com as Polícias Civil e Militar para
mudar uma realidade social, trabalhando sempre
na prevenção do crime.

Convido o sr. deputado Jean Kuhlmann e a
deputada Ana Paula Lima para fazerem a entrega das
homenagens. Por isso devemos agradecer aos

comandantes da Polícia Militar, que oportunizam e
incentivam essas participações, através de seus
policiais militares; agradecemos aos delegados da
Polícia Civil, que incentivam seus policiais civis a
também participar.

Convido para receber a homenagem o
sr. Osni Luiz Bahr, vice-presidente, neste ato repre-
sentando a Associação dos Consegs de Blumenau.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) Então, estou aqui em nome da secretaria

da Segurança Pública de Santa Catarina para dizer
muito obrigada, para dizer que continuamos à
disposição. Podem contar conosco!

Convido para receber a homenagem o
sr. Lindomir Antônio Caglioni, presidente, neste ato
representando o Conseg setor leste da Fortaleza e
região.

Então, agradecemos e parabenizamos, em
especial, os policiais militares e civis que vestem a
camisa da polícia comunitária e de apoio aos Consegs
e que estão sempre junto conosco, os dirigentes. Não
vou citar nomes, mas temos muitos deles entre nós.
Portanto, sintam-se abraçados!

Muito obrigada!
(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)
(Palmas) (SEM REVISÃO DA ORADORA)
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Também destacamos a importância da
participação das outras forças institucionais de
segurança, como o Corpo de Bombeiros, o
Departamento de Trânsito, além de vários setores de
órgãos públicos municipais, porque segurança pública
não é só ação policial, são ações destinadas a
solucionar os problemas das comunidades, que
precisam de maior atenção dos governantes e da
ampliação das políticas públicas da área.

(SEM REVISÃO DA ORADORA) homenagem prestada pela Assembleia Legislativa do
nosso estado que é merecidíssima.O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Muito obrigado, Salete, por suas palavras. Quero agradecer a todos aqueles que têm
feito trabalhos relevantes para a melhoria da
segurança pública em nossos municípios e que têm
desenvolvido ações ao lado dos policiais civis e
militares.

Convido para fazer uso da palavra o coronel
PM Fernando Rodrigues de Menezes, secretário
adjunto da Segurança Pública de Santa Catarina, que
neste ato representa o nosso secretário e também o
governador. Eu tive a oportunidade, quando comandei o

batalhão em Jaraguá do Sul, de trabalhar com os
Conselhos Comunitários de Segurança. Naquele
momento esse trabalho estava tendo início. Hoje
estamos, como foi relatado aqui, com 331 Consegs
instalados em todo estado de Santa Catarina.

O SR. CORONEL FERNANDO RODRIGUES DE
MENEZES - Eu cumprimento o deputado Jean
Kuhlmann e a deputada Ana Paula Lima, e
cumprimentando-os, cumprimento todos os que fazem
parte da mesa.

Lembro ainda que há muitas ferramentas
que podem ser usadas, mas é preciso vontade política.
E cito os Gabinetes de Gestão Integrada do Município -
GGIM -, que reúnem as instituições de segurança e
órgãos públicos. Também o Fórum Municipal de
Segurança, que é o espaço de discussão envolvendo
todas as forças vivas da sociedade, grande conquista
dos Consegs de Blumenau, que neste ano já deu início
a dois projetos em nossa cidade.

Meus cumprimentos a todos os
presentes, aos representantes dos Consegs, aos
policiais militares, aos policiais civis, enfim, a todos
que trabalham e labutam na segurança pública.

Eu gostaria agora de fazer um agradeci-
mento especial, se os presentes me permitirem, à
delegada Vanessa, que tem trabalhado nessa área e
acompanhado tudo o que se faz através dos Consegs.
Quero dizer também aos senhores que o tenente-
coronel Duarte não se faz presente hoje porque está
ministrando um curso em Joinville, dentro daquele
programa Crack, é possível vencer.

Quero dizer aos senhores que é uma honra
muito grande estar aqui nesta noite e representar o
governador João Raimundo Colombo e o secretário
César Augusto Grubba.

Senhoras e senhores, é com ações como
essas e outras que poderão surgir que devemos
prosseguir. Nós, dos Consegs, devemos estar unidos a
todas as forças institucionais de segurança, mas
também devemos prosseguir na cobrança por
melhores momentos, por mais equipamentos, por tudo
o que necessário para contribuir com as nossas ações
e para que os policiais militares e civis possam
realmente realizar seu trabalho.

Trouxe até um discurso pronto, mas este
momento é tão especial, é um momento tão único, que
é preferível falar com o coração. Assim, vou deixar o
discurso de lado e vou falar dessa forma.

Enfim, somente me cabe agradecer a todos
por esta oportunidade e rogar a Deus, o grande
Arquiteto do Universo, que cumule de bênçãos todos
os senhores, desejando que tenham forças para
continuar esse árduo trabalho.Quero dizer que tenho trabalhado muito

com o padre Vilson Groh, e ele diz que celebrar a vida é
um ato de fé. E eu tenho certeza que é isso que os
senhores fazem, celebram a vida como um ato de fé e
apoiam toda a Segurança Pública.

Muito obrigado e boa-noite!
Precisamos, com certeza, uma maior

integração entre os Consegs, o que pode começar na
noite de hoje, quando conhecemos muitos dos nossos
vizinhos, ou seja, os Consegs de outras cidades.
Penso que nos conhecendo pessoalmente será mais
fácil criar uma amizade e formar parcerias. E para isso
pedimos o apoio da Coordenadoria Estadual, a fim de
que realizemos encontros regionais. A delegada
Vanessa, que tem feito um trabalho excepcional de
apoio aos Consegs, poderia também, por que não,
cobrar essas questões.

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

Kuhlmann) - Quebrando o protocolo da Casa, gostaria
de fazer a leitura da placa da homenagem, porque
entendo que ela não se aplica apenas aos Consegs
que aqui estão, mas também a muitos catarinenses
que, de forma voluntária, fazem a sua parte.

Eu também tenho participado de ações
sociais através da Polícia Militar. Inclusive, estaremos
realizando no próximo sábado, numa comunidade
carente no bairro Bom Viver, um mutirão do qual
participarão a Polícia Militar, através do Proerd, com
ações do canil, com ações do esquadrão de Polícia
Montada.

(Passa a ler.)
“A Assembleia Legislativa do Estado de

Santa Catarina homenageia por sua participação social
no envolvimento de todos os cidadãos das
comunidades, auxiliando a instituição policial na busca
por soluções que atuem sobre as causas da violência
e da criminalidade, proporcionando segurança e
qualidade de vida para os catarinenses.”

Temos um projeto denominado Amor
sobre Rodas, junto à Capelaria Militar Cristo Rei,
projeto esse que se fará presente nesse evento.
Temos um ônibus com dois consultórios
odontológicos, temos médicos e também uma
equipe que faz corte de cabelo. Um domingo sim e
outro não, essa equipe se faz presente ao lado da
Catedral Metropolitana, numa ação que já era
desenvolvida pelo Instituto Padre Vilson Groh,
trabalhando com os moradores de rua.

Quanto aos Consegs homenageados nesta
noite, temos sete de Blumenau: Centro Escola Agrícola,
bairro da Velha, bairro Vorstadt, distrito Garcia, do setor
leste - Fortaleza e região, Badenfurt e região, do setor
norte.

Através da A-Conseg, da qual sou
presidente e o sr. Osni é o vice-presidente e meu
parceiro procuramos dar visibilidade, procuramos
integrar, unir, fazer ações em conjunto para que se
fortaleçam cada vez mais. A todos eles o meu muito
obrigado e pelo apoio e confiança.

Lendo esta placa, quero estender esta
homenagem a todos os que aqui estão, aos servidores
do estado da Polícia Militar, representados pelo coronel
Fernando, e aos da Polícia Civil, representados pela
delegada Vanessa. E também falo do delegado
regional de Blumenau, Rodrigo Marchetti, e dos
bombeiros - e tenho uma amizade muito grande com o
coronel Júlio, em Blumenau.

Quero dizer aos senhores e senhoras da
importância dos Consegs e é por isto que estão sendo
homenageados: como dirigentes e voluntários dos
Conselhos Comunitários de Segurança, que
desenvolvem um belo trabalho em prol da segurança
pública.

Parabenizo e destaco os Consegs
Cambirela, de Palhoça, do Centro, de Florianópolis, e
os vizinhos de Blumenau, Timbó, Bela Vista/Figueira,
Gaspar e Balneário Piçarras.

Enfim, quero cumprimentar todos os
servidores e também os voluntários que atuam nos
Consegs, aqueles que hoje estão na presidência,
na coordenação e que ajudam de alguma forma. E
temos hoje aqui várias pessoas que estão
participando, como o meu amigo Jorge Marzetti, o
Jorge Humberto, o Carlos Veloso, o Valter Salvador,
o Mário, o Veneza. Enfim, todos que estão aqui de
alguma forma, estando ou não na direção de uma
instituição, ajudam, porque isto faz parte do
espírito catarinense: doar e fazer o bem para o
estado. Este é o nosso papel, independentemente
de cor partidária, independentemente de credo:
fazer o que é melhor para os catarinenses!

Para finalizar, destaco o slogan: Segurança
Pública, Dever do Estado, Responsabilidade de Todos.

Também não poderia deixar de referir-me,
neste momento, a todo o trabalho que está sendo
executado pelo governo do estado nos três últimos
anos na área da segurança pública, principalmente na
questão crucial que é o efetivo. Nós estamos na Polícia
Militar com três mil homens incluídos ou em processo
de inclusão, desde 2011. Não é diferente na Polícia
Civil, com aproximadamente 800 policiais civis
incluídos no Corpo de Bombeiros, no IGP e no Detran.
Então, são ações do governo do estado em prol da
segurança pública, ações do governador Raimundo
Colombo para que a sociedade catarinense se sinta
mais segura.

Senhoras e senhores, a parte que refere à
responsabilidade de todos, tenho certeza que os
Consegs estão cumprindo. Agora falta a comunidade
participar mais para fortalecê-los, para junto formarmos
uma grande corrente do bem.

Também sabemos do empenho dos
titulares das instituições de segurança em fazer um
bom trabalho. Então, precisamos contar com o apoio
dos governantes. Sabemos que o governo está-se
esforçando para atingir metas em relação a várias
ações em prol da segurança dos nossos municípios.
Mas certamente é preciso acelerar os passos na
direção da eficiência das ações e na busca de
melhorias das condições de trabalho dos profissionais
da Segurança Pública.

Por isso, parabéns a todos que de
alguma forma ajudaram a construir essa criança de
12 anos que, com certeza, coronel Fernando, vai
chegar à maturidade dando um exemplo maior
ainda para o Brasil.

E o trabalho não tem sido feito apenas
na questão crucial do efetivo, mas também nas
questões que se referem a investimentos nas
demais áreas. Nunca se investiu tanto em
segurança pública neste estado. Eu tenho acompa-
nhado passo a passo, desde 2011, todas as
ações que estão sendo implementadas pelo
governo do estado. Nós estamos agora com ações
dentro do Pacto da Segurança Pública. O gover-
nador Raimundo Colombo e o secretário César
Grubba não se fazem presentes nesta solenidade
porque neste momento estão no município de
Chapecó falando para a comunidade oestina catari-
nense o que significa o Pacto da Segurança
Pública, os investimentos e as ações naquela
região e em todo o estado de Santa Catarina.

Também precisamos que os governos
reconheçam que estamos contribuindo, pois somos
um braço do governo estadual, embora comunitário e
voluntário.

Parabéns a todos!
(Palmas)
Gostaria, em nome da Presidência, de

agradecer a presença das autoridades que
compõem a mesa, dos homenageados e de todos
que nos honraram com o seu comparecimento,
convidando-os para um coquetel no hall deste
Poder.

Srs. deputados estaduais, precisamos que
seja aprovada a Lei de Organização Básica da Polícia
Militar, que deve estar tramitando nesta Casa, pois ela
vai nortear como vão ser distribuídas as verbas, a fim
de que possamos ter mais equipamentos, quem sabe
até mais um batalhão de Polícia Militar lá em Blumenau
e um maior efetivo das Polícias Militar e Civil.

Antes de encerrar a presente sessão,
teremos a interpretação do Hino de Santa Catarina
pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a
regência do maestro Reginaldo da Silva.Sabemos que tudo isso depende de

planejamento, mas incentivamos a ação dizendo que
estamos fazendo a nossa parte e que queremos
contribuir para que o governo estadual faça a sua.

Quero dizer ainda que temos uma
questão crucial na área da segurança pública, e os
senhores a conhecem bem, pois já foi citada pela
oradora que me antecedeu. Partindo da
Constituição Federal, o seu art. 144 diz claramente
que a segurança Pública é dever do estado, mas
também é direito e responsabilidade de todos.

(Procede-se à interpretação do hino.)
(Palmas)
Encerramos a presente sessão,

convocando outra, ordinária, para amanhã, à hora
regimental, com a seguinte Ordem do Dia: matérias
em condições regimentais de serem apreciadas
pelo Plenário.

Estamos com o governador e com os depu-
tados, mas contamos com o apoio de todos no sentido
de proporcionarem novas oportunidades na segurança
pública dos municípios catarinenses.”

Muito obrigada! Partindo desse pressuposto, cabe-me
elogiar todos os presentes a esta belíssima

Está encerrada a sessão.
(Palmas)
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
3. COORDENADORIA DE REDES

3.1 Gerência de Segurança e Administração de Rede
Nome Função Código
CHEFIA DE SEÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE LICENÇAS PL/FC-3

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 047-DL, de 2013
CHEFIA DE SEÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE REDE PL/FC-3O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

4. COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS
Nome Função Código
ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA - APOIO
TÉCNICO DE IMPRESSÃO

PL/FC-2CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, nos dias 19 e
20 de novembro do corrente ano, para tratar de assuntos particulares.

ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA - CONTROLE,
CADASTRO E DISTRIBUIÇÃO

PL/FC-2PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 19 de novembro de 2013.
Deputado ROMILDO TITON

ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA - IMPRESSÃO
E ACABAMENTO

PL/FC-2Presidente, e.e.
*** X X X ***

CHEFIA DE SEÇÃO - COMUNICAÇÃO VISUAL,
EDITORAÇÃO, CADASTRO E DISTRIBUIÇÃO DE
AVULSOS

PL/FC-3
ATOS DA MESA

CHEFIA DE SEÇÃO - FOTOCÓPIA PL/FC-3
ATO DA MESA Nº 692, de 19 de novembro de 2013 CHEFIA DE SEÇÃO - SERVIÇOS GRÁFICOS PL/FC-3
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

5. COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES
Nome Função Código
ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA -
ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

PL/FC-2

ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA -
SUPORTE TÉCNICO

PL/FC-2EXCLUIR a pedido do Ato da Mesa nº 685, de 23 de
outubro de 2013, a servidora HELOISA MARA LISBOA VIEIRA,
Consultor Legislativo II, matrícula nº 1290, o qual a incluiu no Ato da
Mesa nº 667, de 23 de outubro de 2013, a fim de constituir comissão
para promover processo administrativo especial, em substituição ao
servidor SAMIR MACHADO, matrícula nº 2198, que solicitou o
desligamento da mesma.

CHEFIA DE SEÇÃO - ASSUNTOS LEGISLATIVOS PL/FC-3
CHEFIA DE SEÇÃO - ATENDIMENTO AO PÚBLICO PL/FC-3
CHEFIA DE SEÇÃO - ATENDIMENTO ON-LINE PL/FC-3
CHEFIA DE SEÇÃO - CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO PL/FC-3

*** X X X ***
Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício ATO DA MESA Nº 694, de 19 de novembro de 2013
Deputado Jailson Lima - Secretário A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2322/2013,

Deputado Manoel Mota - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 693, de 19 de novembro de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em
vista o que consta no Ofício DTI n. 116/2013.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de
2005.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária à servidora MARIA MARGARIDA
BITTENCOURT RAMOS, matrícula nº 1126, ocupante do cargo de Consultor
Legislativo II, código PL/ASI-68, a contar de 15 de outubro de 2013.

RESOLVE: com fundamento na Resolução nº 002 de
2006 e na Resolução nº 013 de 2009 e
nos Atos da Mesa nº 159 e 160 de 2007.

Deputado Romildo Titon - Presidente em exercícioArt. 1º REMANEJAR as funções de confiança de chefia e
assessoria técnica-administrativa da extinta Coordenadoria de Informática
para a Diretoria de Tecnologia e Informações, conforme o anexo único
deste Ato.

Deputado Jailson Lima - Secretário
Deputado Manoel Mota - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 695, de 19 de novembro de 2013

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2389/2013,

Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício
Deputado Jailson Lima - Secretário
Deputado Manoel Mota - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 2º, § 5º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19/12/2003,

ANEXO ÚNICO ATO DA MESA Nº 693, de 19 de novembro de 2013
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES:

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor MILTON FRANCISCO
OSCAR FILHO, matrícula nº 1153, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL-55, a contar de 20 de outubro de 2013.

1. COORDENADORIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
Nome Função Código
CHEFIA DE SEÇÃO - MULTIMÍDIA PL/FC-3

1.1 Gerência de Suporte e Treinamento Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício
Nome Função Código Deputado Jailson Lima - Secretário
ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA -
SUPERVISÃO DO PROGRAMA INTERLEGIS

PL/FC-2 Deputado Manoel Mota - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 696, de 19 de novembro de 20131.2 Gerência de Projetos e Desenvolvimento
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2416/2013,

Nome Função Código
ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA -
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

PL/FC-2

2. COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005.Nome Função Código

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária à servidora WANDA MARIA NUNES,
matrícula nº 1115, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, código
PL/TEL-46, a contar de 27 de outubro de 2013.

CHEFIA DE SEÇÃO - WEB PL/FC-3
2.1 Gerência de Suporte Técnico e Manutenção

Nome Função Código
ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA -
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

PL/FC-2 Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício
Deputado Jailson Lima - Secretário

ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PL/FC-2 Deputado Manoel Mota - Secretário
*** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração
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ATO DA MESA Nº 697, de 19 de novembro de 2013 do cargo de Consultor Legislativo II, código PL/ASI-69, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondentes a 36,67% (trinta e
seis vírgula sessenta e sete por cento) do valor da Função de
Confiança, nível PL/FC-5; e 1,67% (um vírgula sessenta e sete por
cento) do valor da FC-6, como Gratificação de Exercício, mediante
substituição de 38,34%(trinta e oito vírgula trinta e quatro por cento) do
valor da função de Assistente de Gabinete da Mesa, código PL/CAS-2,
concedida através da Resolução nº 533, de 27/4/1987, mantendo os
demais percentuais já adquiridos, totalizando 100%(cem por cento),
produzindo efeitos a partir do Ato de dispensa da função de confiança.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 1079/2013,

RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, com a
redação dada pela Resolução nº 009, de
31 de agosto de 2011, e observada a
Resolução nº 002/2004,

Art. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor JUSSIE SEDREZ CHAVES, matrícula nº 6313, ocupante do
cargo de Técnico Legislativo, código PL/TEL-26, do Quadro do Pessoal
da Assembleia Legislativa, correspondente a 10% (dez por cento) do
valor da Função de Confiança, nível PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, totalizando 10%(dez por cento), com eficácia
financeira a contar da dispensa da função de confiança.

Art. 2º Sobre o adicional de exercício incidirá o
desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009,
de 31 de agosto de 2011.

Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício
Deputado Jailson Lima - Secretário
Deputado Manoel Mota - Secretário

Art. 2º Sobre o adicional de exercício incidirá o
desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009,
de 31 de agosto de 2011.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 699, de 19 de novembro de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2352/2013,

Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício
Deputado Jailson Lima - Secretário
Deputado Manoel Mota - Secretário RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 05 de julho de
2005,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 698, de 19 de novembro de 2013

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 2326/2013,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora ZILA FALCK BORTOLINI, matrícula nº. 1959,
no cargo de Analista Legislativo/Habilitação Analista Legislativo, código
PL/ALE-60, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com
proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 15 de
novembro de 2013.

RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, com a
redação dada pela Resolução nº 009, de 31
de agosto de 2011, e observada a Resolução
nº 002/2004,

Deputado Romildo Titon - Presidente em exercício
Deputado Jailson Lima - Secretário
Deputado Manoel Mota - SecretárioArt. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO à

servidora VERA LUCIA PEREIRA PACHECO, matrícula nº 658, ocupante *** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

a criação e a concessão de incentivo financeiro às Centrais de Regulação no
Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável a Medida Provisória, posta
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, o
Deputado Presidente relata a MPV/00191/2013, que dispõe sobre o incentivo
financeiro aos municípios do Estado de Santa Catarina destinado a consultas e
exames de média complexidade, seu parecer foi favorável a Medida Provisória,
posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o
Deputado Presidente relata a MPV/00192/2013, que institui o Plano de
Gestão da Saúde, composto pelo Programa de Estímulo à Produtividade e à
atividade Médica, pelo Programa Estadual Permanente de Mutirões de Procedi-
mentos Clínicos e Cirúrgicos Eletivos e pelo Programa de Profissionalização da
Gestão Hospitala seu parecer foi favorável a Medida Provisória, posta em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião ordinária, onde para
constar eu, Vilson Elias Vieira, Chefe de Secretaria lavrei a presente Ata, que
após ser lida e aprovada por todos os Membros da Comissão, será assinada
pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário Oficial desta Assembléia.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE À 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Às treze horas e trinta minutos, do dia vinte e três de outubro de dois mil
e treze, reuniram-se sob a Presidência do Deputado José Nei Alberton
Ascari, os Deputados: Arnaldo Moraes, Antonio Aguiar, Dirce
Heiderscheidt, Luciane Carminatti, Sandro Silva e Serafim Venzon. e
Dando início aos trabalhos, o Presidente da Comissão submeteu à
votação a ata da reunião anterior de vinte e cinco de setembro de dois mil
e treze. Não havendo manifestação contrária, declarou-a aprovada. Em
seguida submeteu a votação os pareceres de aprovação dados aos
ofícios de prestação de contas, para manutenção do título de utilidade
pública das seguintes instituições: OF./0072.2/2013 Da APAE de Itapoá;
OF./0231.0/2013 da APAE de Rio Campo; OF./0306.1/2013;
OF./0363.0/2013 Da APAE de Urussanga; OF./0378.6/2013 Da APAE
de Salete; OF./0421.3/2013 Da APAE de Caibi; OF./0469.8/2013 Da
APAE de Campo Belo Do Sul; OF./0556.6/2013 Da APAE de Palma Sola;
OF./0560.2/2013 do Centro Associativo de Atividades Psicofísicas
Patrick de Chapecó; OF./0572.6/2013 Da APAE de Correia Pinto;
OF./0640.1/2013 Da APAE de Pouso Redondo. Os pareceres foram apro-
vados por unanimidade. Da mesma forma, foram aprovados por
unanimidade os pareceres que requereram diligência aos ofícios de
prestação de contas das seguintes instituições: OF./0126.0/2012 Da
APAE de Navegantes; OF./0396.8/2013 Da APAE de Ipuaçu;
OF./0548.6/2013 Da APAE de Mafra. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente da Comissão declarou encerrada a reunião, da qual eu, Walmir
de Oliveira Matos, Chefe de Secretaria da Comissão, lavrei a presente ata,
que após ser lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada
no Diário da Assembleia Legislativa. Sala das Comissões em vinte e três
de outubro de dois mil e treze.

Sala das Comissões, oito de outubro de dois mil e treze.
Deputado GILMAR KNAESEL

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
*** X X X ***

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Às nove horas do dia trinta de outubro de dois mil e treze, sob a Presidência do
Deputado Gilmar Knaesel, reuniram-se os Deputados membros da Comissão
de Finanças e Tributação: Angela Albino, Antônio Aguiar, Darci de Matos, Neodi
Saretta e Silvio Dreveck. Justificaram suas ausências os Deputados Marcos
Vieira através do ofício 608/2013, Renato Hinnig através do oficio 052/2013,
e Luciane Carminatti através do oficio 302/2013. Aberto os trabalhos, o
Deputado Presidente colocou em discussão a Ata da 26ª reunião ordinária, que
em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente informou
ter recebido correspondências dos Senhores Secretários da Fazenda e da
Educação, cancelando suas participações na audiência marcada para o dia de
hoje e remarcando-a para o dia treze de novembro próximo. Alertou o Presidente
que este é o terceiro cancelamento consecutivo. Outro comunicado foi de que
até a presente data, não recebeu o PPA e que o mesmo encontra-se na
Comissão de Justiça desde o dia oito de outubro. Em seguida, foram
distribuídas aos membros da Comissão cópias da Proposta de Substitutivo
Global à Emenda Constitucional, que trata do Orçamento Impositivo, para ser
deliberada no dia de hoje, sugerindo que a mesma seja de origem desta
Comissão subscrita por todos os seus membros. Ato contínuo, o Presidente
passou a palavra aos senhores Deputados para relatarem as matérias em
pauta: o Deputado Silvio Dreveck relatou o PL./0424.0/2013 que autoriza a
aquisição de imóvel no Município de Massaranduba (Delegacia de Polícia Civil),
seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Silvio Dreveck relatou o PL./0431.9/2013 que
autoriza a doação de imóvel no Município de Jaraguá do Sul (Museu e Centro

José Nei Alberton Ascari
Presidente

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
*** X X X ***

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Às nove horas do dia oito de outubro de dois mil e treze, sob a Presidência do
Deputado Gilmar Knaesel, reuniram-se os Deputados membros da Comissão
de Finanças e Tributação: Antônio Aguiar, Darci de Matos, Luciane Carminatti,
Marcos Vieira, Neodi Saretta, e Renato Hinnig. A Deputada Angela Albino
Justificou sua ausência, através do oficio nº 491/2013. Aberto os trabalhos, o
Deputado Presidente passou a relatar a MPV/00190/2013, que dispõe sobre
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Cultural), seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Antônio Aguiar relatou o
PLC/0012.0/2012 que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 281, de 2005,
que regulamenta o art. 170, os arts. 46 a 49 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Estadual, seu parecer foi favorável
ao projeto, posto em discussão o Deputado Darci de Matos se manifestou
contrariamente ao parecer do relator por considerar que a proposta retira
recursos financeiros das bolsas de estudo ofertadas às entidades de ensino
público, aplicando nas entidades privadas principalmente as que atual na
modalidade de ensino à distância. O Deputado Silvio Dreveck concordou com o
pronunciamento do Deputado Darci de Matos e sugeriu aos Deputados
presentes que solicitassem vistas em gabinete para que todos possam estudar
melhor o referido projeto. O Presidente cedeu vista em gabinete aos Deputados
Silvio Dreveck, Neodi Saretta, Darci de Matos, Angela Albino . O Deputado
Antônio Aguiar relatou o PL./0426.1/2013 que autoriza a doação de imóvel no
Município de Anitápolis (Unidade Básica de Saúde), seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Antônio Aguiar relatou o PL./0409.0/2013 que autoriza a doação
de imóvel no Município de Atalanta (Unidade Básica de Saúde), seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Neodi Saretta relatou o PL./0433.0/2013 que
autoriza a doação de imóvel no Município de Planalto Alegre (construção de
centro poliesportivo), seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Neodi Saretta relatou o
PL./0395.0/2013 que autoriza a cessão de uso de imóvel no Município de
Campos Novos (EEB Antonieta Corrêa Mendes), seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Neodi Saretta relatou o PL./0403.5/2013 que autoriza a aquisição
de barragens nos Municípios de Ibirama, Ituporanga, José Boiteux e Jacinto
Machado, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. A Deputada Angela Albino relatou o
PL./0315.6/2013 que institui o Conselho Estadual de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais de Santa Catarina (CELGBT-SC) e
estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente distribui aos
Deputados cópias da sugestão de cronograma de tramitação do
PL./0378.0/2013 - revisão do PPA 2013-2015, conforme segue: treze de
novembro de dois mil e treze - Apresentação do Parecer Preliminar; quatorze de
novembro de dois mil e treze - publicação do Parecer Preliminar; dezoito à vinte
e seis de novembro de dois mil e treze - prazo para apresentação de emendas
parlamentares; quatro de dezembro de dois mil e treze - relator apresenta o
Parecer Conclusivo; cinco de dezembro de dois mil e treze - publicação do
parecer conclusivo; dez de dezembro de dois mil e treze - votação do projeto em
Plenário; onze de dezembro de dois mil e treze - o projeto retorna à Comissão
de Finanças e Tributação para elaboração da Redação Final; dezessete de
dezembro de dois mil e treze - votação em Plenário da redação final; dezoito de
dezembro de dois mil e treze - publicação da redação final e vinte de dezembro
de dois mil e treze - Mesa encaminha autógrafo ao Governador para sanção.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião
ordinária, onde para constar eu, Vilson Elias Vieira, Chefe de Secretaria lavrei a
presente Ata, que após ser lida e aprovada por todos os Membros da
Comissão, será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário
Oficial desta Assembleia.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA.
Às treze horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e
treze, sob a Presidência do Deputado Gilmar Knaesel, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação: Darci de
Matos, Luciane Carminatti, Neodi Saretta e Silvio Dreveck. O deputado
Jean Kulmann, substituiu o Deputado Renato Hinnig, a Deputada Angela
Albino justificou sua ausência, através do oficio nº 550/2013, o Deputado
Marcos Vieira justificou sua ausência através do ofício 614/2013. Aberto
os trabalhos, o Presidente passou a palavra aos senhores Deputados
para relatarem as matérias em pauta: o Deputado Neodi Saretta relatou
o PL./0394.0/2013, que autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de Capinzal (Atividades Educacionais - Ensino Fundamental),
seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Darci de Matos relatou o
PL./0413.7/2013, que autoriza a aquisição de imóvel no Município de
Caçador (Construção unidade da Polícia Civil e do Instituto Geral de
Perícias), seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Darci de Matos
relatou o PLC/0027.7/2013, que altera o art. 18 da Lei Complementar nº
367, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura do Estado de
Santa Catarina e adota outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Presidente Gilmar Knaesel, relatou o PL./0302.1/2013, que dispõe
sobre a criação, o comércio e o transporte de abelhas-sem-ferrão
(meliponíneas) no Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente
reunião ordinária, onde para constar eu, Vilson Elias Vieira, Chefe de
Secretaria lavrei a presente Ata, que após ser lida e aprovada por todos
os Membros da Comissão, será assinada pelo Presidente e
posteriormente publicada no Diário Oficial desta Assembléia.
Sala das Comissões, seis de novembro de dois mil e treze.

Deputado GILMAR KNAESEL
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

*** X X X ***

EXTRATOS

EXTRATO 309/2013
REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
009/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 012/2013.
OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção dos Prédios da
ALESC e dos equipamentos nele instalados.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (26 de julho
de 2013).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23/1/2013,
Autorização para Processo Licitatório nº 7 de 12/6/2013, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 12 de 4/7/2013.

Sala das Comissões, trinta de outubro de dois mil e treze.
Deputado GILMAR KNAESEL

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
*** X X X ***

LOTE 4 Marca Valor (R$)
Item Qtde Un Produto Unit Subtotal

1 500 Un Arruela metálica lisa zincada 3/16" Cifer 0,10 49,41
2 500 Un Arruela metálica lisa zincada 1/4 Cifer 0,14 69,18
3 1000 Un Parafuso cabeça philips 4,2 x 32 Cifer 0,22 217,41
4 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 2,2x10 - rosca inteira Cifer 0,09 88,94
5 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 2,8 x 12 - para dobradiças Cifer 0,08 79,06
6 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 3,5 x 16 - rosca inteira Cifer 0,08 79,06
7 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 3,8 x 22 - rosca inteira Cifer 0,09 88,94
8 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 3,8 x 25 - rosca inteira Cifer 0,12 118,59
9 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 3,8 x 32 - rosca inteira Cifer 0,14 138,35

10 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 3,8 x 45 - rosca inteira Cifer 0,24 237,18
11 1000 Un Parafuso cabeça philips - bitola 4,0 x 25 - rosca inteira Cifer 0,12 118,59
12 1000 Un Parafuso cabeça philips bitola 4,2 x 55 Cifer 0,30 296,47
13 1000 Un Parafuso cabeça philips com rosca soberba de 4,0 x 16 Cifer 0,11 118,59
14 1000 Un Parafuso cabeça philips com rosca soberba de 4,2 x 32 Cifer 0,21 217,41
15 1000 Un Parafuso cabeça plana 4.0 x 16 Cifer 0,14 138,35
16 100 Un Parafuso para fixar bacio sanitário com porca 8 x 1/4 Cifer 2,15 217,41
17 500 Un Parafuso para puxadores cabeça flangeada Cifer 0,49 247,06

VALOR TOTAL DO LOTE 4 2.520,00
1ª REGISTRADA: Elisabeth Ribeiro Inácio da Silva EPP e-mail: agro.joaia@globo.com

CNPJ/MF nº 04.083.872/0001-11Endereço: Rua Senador Galloti, nº 557, Joáia, Tijucas/SC
2ª REGISTRADA: Cristiani Louri Rodrigues & Cia Ltda.MeCEP: 88200-000

Fone/fax (48) 3263-2716
LOTE 5 Marca Valor (R$)

Item Qtde Un Produto Unit Subtotal
1 5 Un Balde de plástico para pedreiro Orion 6,44 32,29
2 10 Pacote Rejunte para piso e azulejo, pacote 1 kg Mundial 2,38 23,75

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração



19/11/2013 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.623 1 1

3 50 Saco Cimento saco com 50 kg Votorantin 27,12 1.355,97
4 50 Saco Areia média grossa Desidério 3,95 197,78
5 50 Saco Argamassa média fina Desidério 4,41 220,84
6 50 Saco Argamassa média fina para reboco Arga Quality 4,72 235,07
7 50 Saco Cimentcola de 20kg Arga Quality 6,58 329,30

VALOR TOTAL DO LOTE 5 2.395,00
1ª REGISTRADA: Elisabeth Ribeiro Inácio da Silva EPP EXTRATO 310/2013

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
012/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2013.

Endereço: Rua Senador Galloti, nº 557, Joáia, Tijucas/SC
CEP: 88200-000

OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática.Fone/fax (48) 3263-2716
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de
agosto de 2013).e-mail: agro.joaia@globo.com

CNPJ/MF nº 04.083.872/0001-11 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 16/2013.

2ª REGISTRADA: Cristiani Louri Rodrigues & Cia Ltda.Me
Florianópolis, 11 de novembro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Kaiann Barentin- Procurador

*** X X X ***
LOTE 25 Marca Valores (R$)

Item Qtde Produto Unit. Subtotal
1 100 Cabo de força PC padrão novo

- Atende norma ABNT NBR 14136 (novo padrão brasileiro)
- Comprimento 1,5 m - Cor preta
- Suporta corrente de até 10ª - Suporta tensão de até 300 V

Pluscable 6,00 600,00

2 30 Cabo USB para conexão PC/impressora
- Compatível com USB 2.0 - Cor preta
- Conectores A macho X B macho Comprimento 1,8 m

Md9-Cabos 5,88 176,40

3 30 Pente de memória RAM DDR 400 capacidade de 512 MB
- Velocidade de operação: 400mhz - Capacidade 512 MB

Markvision 69,78 2.093,40

4 30 Pente de memória 1 GB DDR2
- Velocidade de operação: 667mhz - Capacidade 1 GB

Markvision 106,71 3.201,30

5 30 Pente de memória 2 GB DDR3
- Socket DDR3 - Velocidade de operação: 1333mhz ou maior
- Capacidade: 2 GB ou mais

Markvision 80,33 2.409,90

6 100 Kit placa mãe/processador/memória
Placa Mãe Socket 1155
- Saídas de vídeo: VGA e DVI ou VGA e HDMI
- Mínimo 2 Slots DDR3, Som, Vídeo e Rede On-Board
Memórias DDR3 Desktop:
- Socket DDR3 - Velocidade de operação: 1333 MHz
- Capacidade: 2 GB ou mais
Processadores Socket 1155
- Nº de núcleos: 2 - Nº de threads mínimos: 2
- Velocidade do clock: 3 GHz
- Cache: mínimo 3 MB
TDP Máximo: 65 W
Deverá vir em caixa com cooler BOX ORIGINAL

Intel/Gigabyte/
Kingston

489,19 48.919,00

7 30 Disco rígido 320 GB 3,5"
- Capacidade: 320 GB ou superior
- Conexão: SATA II ou superior
- Rotação mínima: 7200 RPM
- Cache mínimo: 8 MB

Wester Digital 225,41 6.762,30

8 30 Disco rígido 320 GB 2,5"
- Capacidade: 320 GB ou superior
- Conexão: SATA II ou superior
- Rotação mínima: 7200 RPM
- Cache mínimo: 8 MB

Wester Digital 215,82 6.474,60

9 10 DVD-RW Sata interno 5 1/4"
- Conector: SATA
- Cor: Preta

LG 58,75 587,50

10 30 Fonte de alimentação referencia ATX
- Padrão AIX 12 V
- Potência mínima 450 W
- Chaveamento automático 115/220 V AC
- Conectores: 3 x IDE ATA, 1 x FLOPPY, 2 x SAIA, 1 x 12 V e 1 x 20+4
pinos

- Acompanhar cabo de força novo padrão brasileiro

Coletek 123,50 3.705,00

11 100 Teclado para microcompu tador com porta USB
- Padrão Português ABNT 2 Cor preta
- Conector USB
- Mínimo de 107 teclas

LeaderShip 19,89 1.989,00

12 100 Mouse óptico básico USB.
- Cor: preta
- 1600 dpi
- Lateral Emborrachada Ambidestro

Multilaser 39,57 3.957,00

13 100 Telefone analógico
- Tempo de duração de flash 300 ms com teclas: flash, redial e mute
- Duas opções de campainha com três opções de volume.
- Opção de pulso ou tom

Intelbras 34,37 3.437,00
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14 60 Varistor TVR 10241 TKS 2,40 144,00
15 30 Capacitor eletrolítico 1000 µ x 35 V Nacional 1,20 36,00
16 30 Capacitor eletrolítico 470 µ x 35 V Nacional 1,20 36,00
17 30 Capacitor eletrolítico 1000 µ x 16 V Nacional 1,20 36,00
18 30 Capacitor eletrolítico 4,7 µ x 50 V Nacional 0,36 10,80
19 30 Capacitor eletrolítico 3300 µ x 10 V Nacional 3,00 90,00
20 30 Fusível pequeno de 1,5 A Lamina 0,60 18,00
21 30 Fusível pequeno de 2,5 A Lamina 0,60 18,00
22 60 Fusível pequeno de 3,5 A Lamina 0,60 36,00
23 40 Fusível pequeno de 4 A Lamina 0,60 24,00
24 30 Fusível pequeno de 5 A Lamina 0,60 18,00
25 30 Fusível pequeno de 8 A Lamina 0,60 18,00
26 30 Fusível pequeno de 10 A Lamina 0,60 18,00
27 200 Conector fêmea CAT6 Gigalan

- Norma ANSI/TIA/EIA-56813.2 (Balanced Twisted Pair Cabling
Components),

- Para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de
acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas
de cabeamento estruturado.

- Medida: 17 X 14,6 X 28 MM

Furukawa 5,70 1.140,00

28 1 Abraçadeira em nylon Frontec 1,20 1,20
29 30 Memória DDR2 - 2 GB p/ notebook

- Socket DDR2 SODIMM
- Velocidade de operação: 667 MHz
- Capacidade: 2 GB ou mais

Transcender 149,88 4.496,40

30 30 Memória DDR3 - 2 GB p/ notebook
- Socket DDR3 SODIMM
- Velocidade de operação: 1333 MHz
- Capacidade: 2 GB ou mais

Markvision 69,54 2.086,20

31 50 Fonte de alimentação referencia mini atx
- Padrão Mini-ATX 12 V
- Potência 250 W
- Chaveamento automático 115/220 V AC
- Conectores: 2 x IDE ATA, 1 x FLOPPY, 2 x SAIA, 1 x 12V e 1 x 20+4
pinos

- Acompanhar cabo de força novo padrão brasileiro

DR Hank 70,74 3.537,00

32 30 Capacitor eletrolítico 1 µ x 50 V Nacional 0,80 24,00
TOTAL DO LOTE 25 96.100,00

1ª REGISTRADA: BEE2B Informática Ltda. ME EXTRATO 311/2013
REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
026/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 018/2013.

Endereço: Av. Lédio João Martins nº 435, Conjunto 501, Kobrasol,
São José

OBJETO: Aquisição de 60 bebedouros para substituir os já existentes
nos gabinetes parlamentares.

CEP: 88200-000
Fone/fax (48) 3263-2716 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (02 de

agosto de 2013).e-mail: agro.joaia@globo.com
CNPJ/MF nº 04.083.872/0001-11 FUNDAMENTO LEGAL: no artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23/1/2013, da
Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 52 de
19/6/2013, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital de Pregão Presencial nº 018 de 18/7/2013.

2ª REGISTRADA:MWV Web Site Com. de Prod. Eletroletron. Ltda.
Florianópolis, 18 de novembro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Leandro Heitor Becker- Sócio

*** X X X ***
ITEM ÚNICO Marca Valor (R$)

Item Qtd ESPECIFICAÇÃO Unitário Total
1 60 Bebedouro Elétrico de coluna tipo garrafão de 20 litros:

- Dimensões: 990 mm de altura, 270 mm de largura e 380
mm de profundidade;
- Peso aproximado de 14 kg;
- Deverá conter duas torneiras, com duas temperaturas de
água;
- A bandeja deverá ser removível;
- Termostato regulável;
- Voltagem de 220 V;

Libbel
Modelo:
Master
Branco

330,00 19.800,00

TOTAL DO ITEM ÚNICO 19.800,00
1ª REGISTRADA: Açores Distribuidora Ltda EXTRATO 312/2013

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
015/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2013.

Endereço: Rua Esteves Júnior, nº 366, Sala 1101, Florianópolis/SC.
CEP: 88015-130

OBJETO: Aquisição de suprimento de informática e de expediente.Fone/fax (48) 3335-6165
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de
agosto de 2013).

e-mail: dactual@terra.com.br
CNPJ/MF nº 07.549.864/0001-06

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 16/2013.

2ª REGISTRADA: Dial Departamentos.
Florianópolis, 18 de novembro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Ricardo Esmeraldino- Sócio

*** X X X ***
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LOTE 5 Marca Valores (R$)
Item Qtde Und Especificação Unit. Subtotal

1 200 und Pen Drive - 8.0 GB, USB 2.0 flash drive. taxa de leitura de até 6
MB/s e taxa de gravação de até 3 MB/s. conector USB
protegido.

Sandisk 21,16 4.232,00

2 100 und Pen Drive - 16 GB, USB 2.0 flash drive. taxa de leitura de até 6
MB/s e taxa de gravação de até 3 MB/s. conector USB
protegido.

Sandisk 33,71 3.371,00

3 100 und Pen Drive - 32 GB, USB 2.0 flash drive. taxa de leitura de até 6
MB/s e taxa de gravação de até 3 MB/s. conector USB
protegido.

Sandisk 66,96 6.696,00

4  100 und Pen Drive - 64 GB, USB 2.0 flash drive. taxa de leitura de até 6
MB/s e taxa de gravação de até 3 MB/s. conector USB
protegido.

Kingston 149,01 14.901,00

TOTAL DO LOTE 5 22.990,00
1ª REGISTRADA: Dial Departamentos Eireli EPP. e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC. CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00
CEP: 89037-555 2ª REGISTRADA: BEEB2 Informática Ltda.Me
Fone/fax (47) 3237-5550

LOTE 9 Marca Valores (R$)
Item Qtde Und Especificação Unit. Subtotal

1 400 Caixa Copo plástico descartável, com capacidade para 80 ml,
translúcido, massa mínima de 0,75 g, caixa com no mínimo
2.500 copos, conforme as normas estabelecidas da ABNT.

Copozan 59,65 23.860,00

2 1200 Caixa Copo plástico descartável, com capacidade para 180 ml,
translúcido, massa mínima de 1,98 g, caixa com no mínimo
2.500 copos, conforme normas estabelecidas da ABNT.

Totalplast 55,95 67.140,00

TOTAL DO LOTE 9 91.000,00
1ª REGISTRADA: Dial Departamentos Eireli EPP. e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC. CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00
CEP: 89037-555 2ª REGISTRADA: Comercial Cronus Ltda.
Fone/fax (47) 3237-5550

LOTE 26 Marca Valores (R$)
Item Qtde Und Especificação Unit. Subtotal

1 500 und Constituição Federal atualizada. Ridel 19,90 9.950,00
TOTAL DO LOTE 026 9.950,00

1ª REGISTRADA: Dial Departamentos Eireli EPP. EXTRATO 313/2013
REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
018/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2013.

Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC.
CEP: 89037-555

OBJETO: Aquisição de material de expediente.Fone/fax (47) 3237-5550
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de
agosto de 2013).

e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 16/2013.

2ª REGISTRADA: Aquinpel Suprim. p/ Inf. e Escrit. e Rep. Com. Ltda
Florianópolis, 18 de novembro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Diego Alessandro Carl- Sócio

*** X X X ***
LOTE Nº 2  Marca Valor (R$)

Item Qtde Unid Descrição Unitário Subtotal
1 50 Peça Acendedor de fogão a gás Lume 5,89 294,50
2 50 Peça Escova para limpeza de garrafa térmica com diâmetro de 70

mm, cabo com aproximadamente 30 cm, cerdas de nylon na
dureza certa para garantir limpeza de qualidade

Diva  23,45  1.172,50

3 300 Caixa Filtro de papel para café tamanho nº 103 caixa com 40
unidades.

Metodolar  2,76  828,00

4 500 Frasco Adoçante dietético líquido, de sacarina, não contendo glúten,
frasco com 100 ml

Adocyl 1,73 865,00

5 3000 Caixa Chás diversos, caixa de 30 g contendo 10 saquinhos
embalados individualmente, com marca, procedência e
validade impressas.

Real  2,26  6.780,00

TOTAL DO LOTE 2 9.940,00
1ª REGISTRADA: Solo Comercial Ltda. EPP EXTRATO 314/2013
Endereço: Avenida Frederico Lambertucci, nº 863, Fazendinha,
Curitiba/SC

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
013/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2013.

CEP: 81330-000 OBJETO: Aquisição de material de expediente.
Fone/fax (41) 3288-1871/ 3249-1040 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de

agosto de 2013).e-mail: solo.licita@gmail.com
CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 16/2013.

2ª REGISTRADA: Comercial Cronus Ltda.
Florianópolis, 18 de novembro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Andrei Castro Vilha- Sócio

*** X X X ***

LOTE Nº 24 Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Subtotal

1 60 Galão Álcool 73,4 gel para higienização (galão 5 litros) - Marca Sauba 42,04 2.522,40
TOTAL Lote 24  2.522,40
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1ª REGISTRADA: Luiz Fernando Sebold Me. EXTRATO 315/2013
REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
021/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 017/2013.Endereço: Rua João Lopes da Silva, nº 61, Loja 02, Forquilinhas, São

José/SC. OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem para atender à
demanda da ALESCCEP: 88106-504

Fone/fax (48) 3035-7175 e 8821-3375 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de
agosto de 2013).e-mail: luiz-sebold@hotmail.com
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas contidas da referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº
7.892/2013, das Portarias nº 17 e 100 do Ministério do Turismo, do
Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007, da Autorização para Processo
Licitatório nº 51 de 19/6/2013, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 17 de
8/7/2013.

CNPJ/MF nº 09.196.745/0001-42
2ª REGISTRADA: Celia Regina Wambommel-Me
Florianópolis, 18 de novembro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Leandro Heitor Becker- Sócio

*** X X X ***
LOTE Nº 3 Valor (R$)

Item Qtd Un Produtos Unitário Diária Valor
Total

1 100 Diária Hospedagem em apartamento single (Hotel Econômico ou Classe "C")
Características mínimas para hotel de categoria três estrelas, nos termos da Portaria nº 100 e
Cartilha de Orientação Básica do Ministério do Turismo, que estabeleceu o Sistema Brasileiro de
Classificação de Meios de Hospedagem:
- Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas;
- Serviço de mensageiro no período de 16 horas;

140,00 14.000,00

- Área útil da UH, exceto banheiro, com 13 m² (mínimo 80%);
- Banheiro nas UH com 3 m² (mínimo 80% das UH);
- Troca de roupas de cama em dias alternados;
- Troca de roupas de banho diariamente;
- Serviço de lavanderia;
- Sala de estar com televisão;
- Televisão em 100% das UH;
- Canais de TV por assinatura em 100% das UH;
- Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH;
- Serviço de facilidades de escritório virtual;
- Minirrefrigerador em 100% das UH;
- Climatização (refrigeração/ventilação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;
- Restaurante;
- Serviço de café da manhã;
- Área de estacionamento;
- Programa de treinamento para empregados;
- Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água;
- Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e

reciclagem;
- Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos serviços ofertados,

incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las;
Pagamento com cartão de crédito ou de débito.
Obs: O café da manhã e o estacionamento devem estar embutidos no preço das diárias.

2 50 Diária Hospedagem em apartamento double (Hotel Econômico ou Classe "C") 170,00 8.500,00
Características mínimas para hotel de categoria três estrelas, nos termos da Portaria nº 100 e
Cartilha de Orientação Básica do Ministério do Turismo, que estabeleceu o Sistema Brasileiro de
Classificação de Meios de Hospedagem:
- Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas;
- Serviço de mensageiro no período de 16 horas;
- Área útil da UH, exceto banheiro, com 13 m² (mínimo 80%);
- Banheiro nas UH com 3 m² (mínimo 80% das UH);
- Troca de roupas de cama em dias alternados;
- Troca de roupas de banho diariamente;
- Serviço de lavanderia;
- Sala de estar com televisão;
- Televisão em 100% das UH;
- Canais de TV por assinatura em 100% das UH;
- Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH;
- Serviço de facilidades de escritório virtual;
- Minirrefrigerador em 100% das UH;
- Climatização (refrigeração/ventilação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;
- Restaurante;
- Serviço de café da manhã;
- Área de estacionamento;
- Programa de treinamento para empregados;
- Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água;
- Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e

reciclagem;
- Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos serviços ofertados,

incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las;
Pagamento com cartão de crédito ou de débito.
Obs: O café da manhã e o estacionamento devem estar embutidos no preço das diárias.

3 50 Diária Hospedagem em apartamento triple (Hotel Econômico ou Classe "C")
Características mínimas para hotel de categoria três estrelas, nos termos da Portaria nº 100 e
Cartilha de Orientação Básica do Ministério do Turismo, que estabeleceu o Sistema Brasileiro de
Classificação de Meios de Hospedagem:
- Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas;
- Serviço de mensageiro no período de 16 horas;

200,00 10.000,00

- Área útil da UH, exceto banheiro, com 13 m² (mínimo 80%);
- Banheiro nas UH com 3 m² (mínimo 80% das UH);
- Troca de roupas de cama em dias alternados;
- Troca de roupas de banho diariamente;
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- Serviço de lavanderia;
- Sala de estar com televisão;
- Televisão em 100% das UH;
- Canais de TV por assinatura em 100% das UH;
- Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH;
- Serviço de facilidades de escritório virtual;
- Minirrefrigerador em 100% das UH;
- Climatização (refrigeração/ventilação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;
- Restaurante;
- Serviço de café da manhã;
- Área de estacionamento;
- Programa de treinamento para empregados;
- Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água;
- Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e

reciclagem;
- Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos serviços ofertados,

incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las;
Pagamento com cartão de crédito ou de débito.
Obs: O café da manhã e o estacionamento devem estar embutidos no preço das diárias.

Valor Total do Lote 03  R$ 32.500,00
1ª REGISTRADA: Baia Norte Palace Hotel. Ltda
Endereço: Avenida Beira Mar Norte, nº 220, Centro, Florianopolis/SC
CEP: 88015/600

Fone/fax (48) 3229-3144/3225-3227
e-mail: scomercial@baianorte.com.br
CNPJ/MF nº 78.818.291/0001-17

Florianópolis, 18 de novembro de 2013 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de
agosto de 2013).Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC

Carmen Maria Peters- Sócia FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 16/2013.

*** X X X ***
EXTRATO 316/2013

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº
024/2013 oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2013.
OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática e de expediente

LOTE Nº 3  Marca Valor (R$)
Item Qtde Unid Descrição Unitário Subtotal

1 50 UN Fita tipo DVCAM PDVM-32N (original) Sony 69,46 3.473,00
2 200 UN Fita tipo DVCAM PDV-184N (original) Sony 161,94 32.388,00
3 100 UN Fita backup LTO4 (homologada pela IBM) compatível com

Library TS3200.
HP 109,28 10.928,00

4 100 UN Etiqueta para fita DAT LTO4 HP 6,11 611,00
TOTAL DO LOTE 3 47.400,00

1ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda.EPP Fone/fax (48) 3245-2245
Endereço: Rua Doraci Galotti Kehring, nº 56, Centro, Santo Amaro da
Imperatriz.

e-mail: licitação@infotriz.com.br
CNPJ/MF nº 04.586.694/0001-41

CEP: 88140-970 2ª REGISTRADA: Niehues Com. e Represent. Ltda.
LOTE Nº 7  Marca Valor (R$)

Item Qtde Unid Descrição Unitário Subtotal
1 10000 UN Capa plástica para encadernação espiral cor preta, formato A4. Alaplast 0,13 1.300,00
2 10000 UN Capa plástica para encadernação espiral transparente, formato

A4.
Alaplast 0,15 1.500,00

3 5000 UN Capa plástica para encadernação espiral cor fumê, formato A4. Alaplast 0,13 650,00
4 3000 UN Espiral nº 07 p/ encadernação cor preta formato A4. USA 0,05 150,00
5 3000 UN Espiral nº 09 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,06 180,00
6 2000 UN Espiral nº 12 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,10 200,00
7 2000 UN Espiral nº 14 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,13 260,00
8 2000 UN Espiral nº 17 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,19 380,00
9 1000 UN Espiral nº 20 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,21 210,00

10 1000 UN Espiral nº 23 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,27 270,00
11 1000 UN Espiral nº 25 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,34 340,00
12 500 UN Espiral nº 29 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,21 105,00
13 500 UN Espiral nº 33 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,29 145,00
14 300 UN Espiral nº 40 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,39 117,00
15 200 UN Espiral nº 45 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,47 94,00
16 100 UN Espiral nº 50 p/ encadernação, cor preta formato A4. USA 0,99 99,00

TOTAL DO LOTE 7 6.000,00
1ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda.EPP Fone/fax (48) 3245-2245
Endereço: Rua Doraci Galotti Kehring, nº 56, Centro, Santo Amaro da
Imperatriz.

e-mail: licitação@infotriz.com.br
CNPJ/MF nº 04.586.694/0001-41

CEP: 88140-970 2ª REGISTRADA: Alexandra dos Passos Me.
LOTE Nº 10  Marca Valor (R$)

Item Qtde Unid Descrição Unitário Subtotal
1 20000 UN CD-R gravável com capacidade de armazenamento 700 MB/80

min., compatível com todos os aparelhos de reprodução e
gravação de dados com capa individual em acrílico.

Print Plus 0,98 19.600,00

2 3000 UN CD-RW regravável com capacidade de armazenamento 700
MB/80 minutos, face não gravável fosca, com capa individual
em acrílico.

Elgin 1,73 5.190,00

3 15000 UN DVD-R gravável com capacidade de armazenamento 8x, 4,7 GB,
120 minutos, com capa individual em acrílico.

Print Plus 1,21 18.150,00

4 2000 UN DVD-RW regravável com capacidade de armazenamento 4x, 4,7
GB, 120 minutos, com capa individual em acrílico.

Elgin 2,23 4.460,00

TOTAL DO LOTE 10 47.400,00
1ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda.EPP Fone/fax (48) 3245-2245
Endereço: Rua Doraci Galotti Kehring, nº 56, Centro, Santo Amaro da
Imperatriz.

e-mail: licitação@infotriz.com.br
CNPJ/MF nº 04.586.694/0001-41

CEP: 88140-970 2ª REGISTRADA: Aquinpel Suprim. p/ Inf. eEscrit. E Rep. Com. Ltda.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação
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LOTE Nº 18  Marca Valor (R$)
Item Qtde Unid Descrição Unitário Subtotal

1 14 UN Tambor de imagem Q3964-a (original) para multifuncional HP
2840

1.068,15 14.954,10

2 50 UN Cartucho descartável, tipo polietileno corrigível para máquina
brother AX-10 - 8 mm x 130 mm.

29,52 1.476,00

Subtotal Lote 18 16.430,10
Desconto 0,10
TOTAL DO LOTE 18 16.430,00

1ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda.EPP DESIGNAR o servidor BRIAN VENCESLAU
MICHALSKI, matrícula nº 6328, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Gerência - Projetos e Desenvolvimento, código PL/FC-5, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento
do respectivo titular, EDSON TADEU BEZ, que se encontra em fruição
de Licença-prêmio, por 30 (trinta) dias, a contar de 22 de novembro
de 2013 (DTI - CPD - Gerência de Projetos e Desenvolvimento).

Endereço: Rua Doraci Galotti Kehring, nº 56, Centro, Santo Amaro da
Imperatriz.
CEP: 88140-970
Fone/fax (48) 3245-2245
e-mail: licitação@infotriz.com.br
CNPJ/MF nº 04.586.694/0001-41
2ª REGISTRADA: Niehues Com. e Represent. Ltda
Florianópolis, 18 de novembro de 2013

Carlos Alberto de Lima SouzaDeputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Diretor GeralSalmir Elmo Besen- Sócio

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 2585, de 19 de novembro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº
100, de 15 de fevereiro de 2002,

PORTARIA Nº 2580, de 18 de novembro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
c/c art. 5º, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991,

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

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

NOMEAR ELIANE CRISTINO DA SILVA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-30, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jean
Kuhlmann - Itajaí). Nome servidor Matr Vigência Processo nº

Carlos Alberto de Lima Souza
Concedido TotalDiretor Geral

MARIA CELESTE
FERREIRA MONTEIRO

1389 3% 36% 1º/11/2013 2443/2013*** X X X ***
PORTARIA Nº 2581, de 19 de novembro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

CRISTIANO DA SILVA DE
CARLI

5621 3% 6% 1º/11/2013 2445/2013

IVANDA MARCHIORO
SANTHIER

3194 3% 3% 7/11/2013 2476/2013
RESOLVE:
LOTAR o servidor ITAMAR PIRES PACHECO, matrícula

nº 1514, na DL - CC - Gerência de Controle e Registro das Proposições, a
contar de 19 de novembro de 2013.

JOSE ROBERTO PALUDO 3608 3% 12% 2/11/2013 2480/2013

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor GeralCarlos Alberto de Lima Souza

*** X X X ***Diretor Geral
PORTARIA Nº 2586, de 19 de novembro de 2013*** X X X ***
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº
100, de 15 de fevereiro de 2002,

PORTARIA Nº 2582, de 19 de novembro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c
art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 36, de 18 de abril de 1991,

LOTAR o servidor ANDERSON AILTON BARBOSA,
matrícula nº 6329, na DTI - CPD - Gerência de Suporte e Treinamento, a
contar de 1º de dezembro de 2013.

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2583, de 19 de novembro de 2013

Nome servidor Matr Vigência Processo nº
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Concedido TotalRESOLVE:
LOTAR o servidor ALLAN DE SOUZA, matrícula nº 6339,

na DTI - CR - Gerência de Segurança e Administração de Rede, a contar de
1º de dezembro de 2013.

Elcio Vicentin 6260 3% 3% 2/11/2013 2444/2013

Deise Maria Pacheco 5582 3% 6% 1º/11/2013 2446/2013

Wlademir Wanderlei De
Freitas

5656 3% 3% 2/3/2013 2447/2013Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

Wander Luiz Da Silva 6510 3% 3% 4/11/2013 2448/2013*** X X X ***
PORTARIA Nº 2584, de 19 de novembro de 2013 Vanduir Matias Deters 5907 3% 3% 6/11/2013 2475/2013O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Fellipe Vieira Benedet 6513 3% 3% 4/11/2013 2477/2013

Jadson Berto Da Silveira 6520 3% 3% 8/11/2013 2503/2013
RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38, da

Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, e
observados os termos do § 4º do Art. 90 da Lei
6.745, de 28/12/1985 e § 1º do Art. 26, com
redação dada pela Res. nº 009, de
13/08/2011.

Caroline Michels Siega
Miroski

6568 3% 6% 11/11/2013 2504/2013

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração


