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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA DL
RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº 6.745,

de 28 de dezembro de 1985, e nas condições
previstas no 3º aditivo ao Termo de
Cooperação Técnico - Institucional celebrado
entre os Poderes Legislativo e o Tribunal de
Contas do Estado, visando cooperação
técnico-profissional recíproca de servidores,

ATO DA MESA Nº 056-DL, de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições PRORROGAR até 31 de dezembro de 2014, os efeitos

do Ato, que colocou à disposição Tribunal de Contas do Estado, o
servidor Edson Biazussi , matrícula nº 1908.

CONCEDE autorização à Senhora Deputada Angela Albino para ausentar-se
do País, no período de 7 a 17 de dezembro do corrente ano, a convite da
Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), para acompanhar
a organização dos Jogos Mundiais Universitários de Inverno 2013, em
Trento, na Itália, em caráter particular.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Jailson Lima -  Secretário
Deputado Manoel Mota -  SecretárioPALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 4 de dezembro de 2013.

*** X X X ***Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
ATO DA MESA Nº 763, de 11 de dezembro de 2013Deputado Kennedy Nunes - 1º 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 0148/13,

Deputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 057-DL, de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985, e nas condições
previstas no 3º aditivo ao Termo de
Cooperação Técnico - Institucional celebrado
entre os Poderes Legislativo e o Tribunal de
Contas do Estado, visando cooperação
técnico-profissional recíproca de servidores,

CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Mauro de Nadal para
ausentar-se do País, no período de 6 a 8 de dezembro do corrente ano,
a fim de acompanhar as comitivas dos Municípios da Região Oeste do
Estado que estarão participando do XXX Encontro Deportivo de
Integracion Internacional Pioneiro Carlos Culmay, no Município de
Capiovi, na Província de Missiones, Argentina. PRORROGAR até 31 de dezembro de 2014, os efeitos

do Ato, que colocou à disposição Tribunal de Contas do Estado, o
servidor Otávio Kolling , matrícula nº 0902.

PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 5 de dezembro de 2013.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente

Deputado JOARES PONTICELLI - PresidenteDeputado Kennedy Nunes - 1º Secretário
Deputado Jailson Lima -  SecretárioDeputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário
Deputado Manoel Mota -  Secretário

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

ATOS DA MESA ATO DA MESA Nº 764, de 11 de dezembro de 2013
Altera o Quadro de Detalhamento de
Despesa do Orçamento da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.ATO DA MESA Nº 762, de 11 de dezembro 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 0148/13,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo nos incisos
XVIII e XIX e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da
ALESC,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração
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RESOLVE: nas dependências do Poder Legislativo, cabendo à Mesa a sua
disciplina (art. 73, I, da Lei n. 9.504/97).Art. 1º Fica anulado parcialmente na importância de R$

1.150.000,00 (um milhão, cento e cinqüenta mil reais), na atividade
abaixo discriminada, os seguintes elementos de despesa:

É expressamente proibido utilizar veículos oficiais (inclusive
os locados pela Alesc para uso dos deputados), correio eletrônico,
telefones (inclusive os celulares disponibilizados aos deputados e
assessores), espaços da Alesc para atividade eleitoral (inclusive o
imóvel locado pela Alesc localizado na base eleitoral do deputado).

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Atividade 01.122.0920.0416.1144

2- uso de materiais e serviços que excedam as prerrogativas
previstas regimentalmente (art. 73, II, da Lei n. 9.504/97). A vedação inclui,
entre outros, boletins informativos, correio, materiais de almoxarifado, além
das diárias e passagens utilizados com fins eleitorais.

Elemento/Fonte 339030 - 100 R$ 600.000,00
Elemento/Fonte 339039 - 100 R$ 350.000,00
Elemento/Fonte 449052 - 100 R$ 200.000,00

3- cessão de servidor público ou empregado, ou usar de seus
serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido
político ou coligação, durante o horário de expediente normal, exceto se
o servidor ou empregado estiver licenciado (art. 73, III, da Lei
9.504/97). A vedação alcança os servidores efetivos e comissionados,
os estagiários, os servidores de outros órgãos à disposição da ALESC,
os empregados de empresa contratada para a prestação de serviços
que ocupam postos de trabalho na ALESC.

Total R$ 1.150.000,00
Art. 2º Por conta dos recursos a que se refere o artigo

anterior, fica suplementado na atividade abaixo discriminada, o
seguinte elemento de despesa:
01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 4- fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato,

partido político ou coligação, a distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social, custeados ou subvencionados pelo Poder Público (art.
73, IV, da Lei 9.504/97). O dispositivo refere-se a qualquer ação
subvencionada pelo erário.

Atividade 01.122.0920.0416.1144

Elemento/Fonte 339046 - 100 R$ 1.150.000,00

5- nomeação, contratação ou qualquer forma de admissão ou
demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens,
colocação de obstáculo ou impedimento de exercício funcional, de
ofício, remover, transferir ou exonerar, servidor público, na circunscrição
do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito (art. 73, V, da Lei 9.504/97),
exceto nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação
ou dispensa de funções de confiança; nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados até o início daquele prazo.

Total R$ 1.150.000,00
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Jailson Lima -  Secretário
Deputado Manoel Mota -  Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 765, de 11 de dezembro de 2013

6- realizar despesas com publicidade que excedam a média
dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último
ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor
(art. 73, VII, da Lei 9.504/97, e art. 50, VII da Instrução TSE nº
131/2009), e nos três meses que antecedem o pleito, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral (art. 73,
VI, b, da Lei 9.504/97).

Aprova o Manual de Orientações de
Comportamento dos Agentes Públicos do Poder
Legislativo para as eleições do Ano de 2014..

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no
parágrafo único do art. 63, do Regimento Interno, e nos arts. 73 a 78,
da Lei n. 9.504/1997:

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Manual de Orientações de Comportamento dos

Agentes Públicos do Poder Legislativo para as Eleições do Ano de 2014, nos
termos do Anexo Único deste Ato da Mesa.

A média referida no dispositivo refere-se a despesas
anteriores. Na vedação de publicidade institucional acima referenciada
está compreendida a aquisição de cotas de participação, estandes,
espaços, patrocínios, etc, excetuando-se tão somente os casos
elencados na própria lei, quais sejam “grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” .

§1º Para fins deste Ato da Mesa são considerados agentes
públicos os membros do Poder Legislativo, seus servidores efetivos e
comissionados, seus estagiários, os servidores de outros órgãos à
disposição da ALESC, e os empregados de empresa contratada para a
prestação de serviços que ocupam postos de trabalho na ALESC. 7- fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração

dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de cento e oitenta dias antes
do pleito, até a posse dos eleitos (art. 73, VIII, da Lei 9.504/97). A regra
proíbe que a revisão exceda a recomposição do poder aquisitivo além da
inflação registrada no ano da eleição.

§2º As condutas vedadas descritas no Manual são de
observância obrigatória para todos os agentes públicos mencionados no §1º.

§3º A não observância ao disposto no Manual sujeitará o agente
público a procedimento disciplinar e às sanções da legislação afim.

Art. 2º Além da publicação oficial obrigatória, o Manual de
que trata este Ato da Mesa será divulgado por mensagem eletrônica
endereçada a todos os agentes públicos mencionados no §1º.

8- promoção pessoal de autoridades e servidores (art. 74 da
Lei 9.504/97), comportamento que configura abuso de auto ridade.

9- contratação de shows artísticos pagos com recursos
públicos para inauguração de obra pública no período de três meses
que antecedem o pleito (art. 75 da Lei 9.504/97), configurando abuso
de poder econômico.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Jailson Lima -  Secretário
Deputado Manoel Mota -  Secretário 10- distribuição gratuita, no ano em que se realizar eleição,

de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública,
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou
de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa. (art. 73, §10, da Lei 9.504/97). As vedações vigoram,
inclusive, após a realização das eleições.

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA O COMPORTAMENTO DOS AGENTES
PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO ELEITORAL DO ANO DE 2014
I- INTRODUÇÃO

Com o objetivo de orientar os gabinetes parlamentares e os
setores da administração da Alesc, elaborou-se, com base na
legislação eleitoral, o presente manual.

Os artigos 73 a 78 da Lei n. 9.504, de 1997, disciplinam a
atividade dos agentes públicos em período eleitoral, vedando condutas com
o objetivo de garantir a probidade administrativa, a igualdade entre os
candidatos e partidos, e a legitimidade das eleições.

11- veiculação de propaganda eleitoral na internet (art. 57-C, § 1º, I e II,
da Lei n. 9.504/97). A proibição inclui sítios eletrônicos e e-mails oficiais.

12- utilização, doação ou cessão de cadastro de pessoal em
favor de candidatos, partidos ou coligações (Lei nº 9.504/97, art. 57-E,
caput), incluídos os cadastros de servidores e visitantes registrados
nos cadastros oficiais.

II- AGENTE PÚBLICO
Para fins eleitorais, nos moldes do art. 73, §1º, da Lei n.

9.504/97, agente público é quem exerce, ainda que de forma
transitória ou mesmo sem remuneração, por meio de eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.

13- propaganda eleitoral no rádio e na televisão, deve-se observar
além das disposições do Código Eleitoral e da Lei nº 9.504/97. A vedação
sujeita a programação da TVAL e da Rádio Alesc Digital.

III- CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS 14- comparecimento à inauguração de obra pública, por candidato, a
partir de 3 de julho de 2014, conforme dispõe o art. 77 da Lei 9.504/97.Com fulcro nas normas constitucionais afins e na Lei Eleitoral

(Lei n. 9.504/97), destaca-se abaixo as condutas vedadas, no âmbito
do Poder Legislativo, aos agentes públicos em período eleitoral:

IV- DO DESCUMPRIMENTO DAS VEDAÇÕES
O descumprimento implica em multa, cassação do registro ou

do diploma do candidato, além das sanções legais por improbidade e
das punições estatutárias, conforme o caso.

1- cessão e uso de bens móveis e imóveis pertencentes ao
Poder Legislativo, exceto para realização de convenção partidária, bem
como permissão de veiculação de propaganda eleitoral dela decorrente, *** X X X ***

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação
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ATO DA MESA Nº 766, de 11 de dezembro de 2013 ATO DA MESA Nº 768, de 11 de dezembro 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,

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, tendo
em vista o que consta do Processo nº 2356/2011,RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

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

RESOLVE: com fundamento no § 7º do art.1º da
Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e nos termos da Resolução nº 012
de 22 de dezembro de 2009,

ADICIONAR aos vencimentos do servidor FREDERICO
ALEXANDRE CRIPPA, matrícula nº 2037, lotado na Coordenadoria de
Saúde e Assistência, ocupante do cargo de Analista Legislativo, código
PL/ALE-68, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
Gratificação de insalubridade na proporção de 60% (sessenta por
cento) pela execução de atividade insalubre de grau médio, totalizando
100% (cem por cento) de 30% do valor do cargo de provimento efetivo
de Técnico Legislativo, nível 30, do Grupo de Atividades de Nível Médio,
a contar da data de sua aposentadoria, tornando sem efeito o Ato da
Mesa nº 203, de 12 de abril de 2013.0

DESIGNAR a servidora MAUREEN PAPALEO KOELZER,
matrícula nº 7243, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função Assessoria Técnica-Administrativa - Serviços de
Seleção e Guarda de Documentos, código PL/FC-2, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de dezembro de
2013 (DF - Diretoria Financeira).

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Jailson Lima -  Secretário
Deputado Manoel Mota -  Secretário Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente

*** X X X *** Deputado Jailson Lima -  Secretário
ATO DA MESA Nº 767, de 11 de dezembro de 2013 Deputado Manoel Mota -  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,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 769, de 11 de dezembro 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 2616/2013,

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

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

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora ROSEVALDA CORREIA, matrícula nº. 1580, no
cargo de Técnico Legislativo/habilitação Técnico Legislativo, código
PL/TEL-53, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com
proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de janeiro
de 2014.

DESIGNAR o servidor MARCELO HENRIQUE BELLO,
matrícula nº 2167, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para
exercer a função de Assessoria Técnica-Administrativa - Distribuição, código
PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 01 de
dezembro de 2013 (DL - Coordenadoria de Publicação).

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Jailson Lima -  Secretário Deputado Jailson Lima -  Secretário
Deputado Manoel Mota -  Secretário Deputado Manoel Mota -  Secretário

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

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
mas pediria a maior brevidade possível, porque o objetivo desta noite é
tomarmos conhecimento do projeto de lei encaminhado pelo governo do
Estado à Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, fazer as nossas
considerações e propor alguma sugestão, se necessário, para melhorar
o projeto de lei que ora tramita na Assembleia Legislativa do nosso
Estado.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA PARA DISCUTIR O PROJETO DE LEI
284.5/2013, QUE INSTITUI O CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE,
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, ÀS 19H, NO SALÃO
OURO NEGRO DA PREFEITURA DE CRICIÚMA

Após as considerações das nossas lideranças aqui, vamos
fazer uma apresentação do projeto e, na sequência, abrir a palavra à
plenária para que se possa participar com sugestões, indicações, etc. à
proposta que o governo encaminhou. Antes, porém, eu gostaria de
saber se tem alguém aqui que representa o governo. (Manifestação
inaudível fora do microfone.) Temos, então, aqui presente, a repre-
sentante do Deputado Federal Jorge Boeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro
Baldissera) - Boa-noite. Vamos dar início a esta audiência pública, que
foi solicitada por mim e pela Deputada Angela Albino, com o intuito de
fazermos um debate sobre o projeto de lei encaminhado pelo governo
do Estado à Assembleia Legislativa, através do qual institui o Conselho
Estadual da Juventude de Santa Catarina.

Com a palavra o senhor Uilian Dalpiaz, coordenador estadual
da Pastoral da Juventude de Santa Catarina

O JOVEM UILIAN DALPIAZ - Boa-noite a todos e a todas.
(Cumprimenta os membros da mesa e os demais presentes.) É com
alegria que a gente vê vários colegas de caminhada na luta pelos
direitos e na construção de políticas públicas para a juventude.
Aproveito também para fazer uma saudação bastante especial aos
jovens que saíram de suas casas às 17h, 18h para estarem aqui
conosco, o pessoal que veio de Rio Fortuna, Sombrio, Santa Rosa do
Sul. Sejam todos muito bem-vindos e é com alegria que a gente recebe
vocês aqui nesta noite.

Nós estaremos realizando mais quatro audiências para
discutir essa questão, e depois, ao final, vamos colocar as regiões nas
quais estaremos nos reunidos através da Comissão de Participação
Legislativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

Desejamos as boas-vindas a cada um de vocês, esperando
que possamos aproveitar bem esta noite.

Para compor a nossa mesa de honra, convidamos o
acadêmico Yuri Becker dos Santos, presidente da União Catarinense
dos Estudantes (UCE); o Uilian Dalpiaz, coordenador estadual da
Pastoral da Juventude de Santa Catarina; o Marcos Tramontin, coorde-
nador da Pastoral da Juventude da Diocese de Criciúma e Subsecretário
de Assuntos para a Juventude da Prefeitura de Araranguá; o padre Joel
Sávio, coordenador diocesano da Pastoral da Diocese de Criciúma,
representando o Bispo de Criciúma, Dom Jacinto Inácio Flach; a irmã
Janaina Clara Nazario, da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina
Providência e da diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil
(CRB), regional de Santa Catarina; a senhora Dalvania Cardoso,
Secretária-Geral Municipal de Governo de Criciúma, representando o
Prefeito Márcio Búrigo; e o Juliano Carrer, representando o Instituto
Catarinense de Juventude. (Palmas.)

Gostaria de falar que esta primeira audiência, de um total de
cinco que serão realizadas pelo Estado com relação ao projeto que cria
o Conselho Estadual da Juventude, surgiu de um processo histórico no
qual construímos políticas públicas efetivas para os nossos jovens no
Estado de Santa Catarina. De modo especial, a própria Igreja Católica,
através da Pastoral da Juventude, se faz presente desde os primeiros
debates, as primeiras construções que tivemos aqui no nosso Estado,
e é com alegria que a gente vê chegar finalmente este momento dentro
da Casa do Povo com esse projeto para apreciação, que esperamos
seja concluído até o fim do ano.

A gente sabe que as políticas para a juventude são fruto de
um trabalho realizado principalmente nos últimos cinco anos, seis
anos. É uma construção bastante positiva que temos com o Conselho
Estadual da Juventude e de modo bastante particular neste ano com a
criação do Estatuto da Juventude em nível nacional, e o nosso Estado

Feita a composição da nossa mesa, vou passar a palavra a
seus componentes para uma saudação inicial, como é de costume,
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não pode ficar para trás. Santa Catarina é um Estado no qual ainda
percebemos muitos clamores dos nossos jovens, como o pequeno
número de jovens que têm acesso à universidade, porque mesmo com
a recente interiorização das universidades federais, ainda há um déficit
muito grande na educação, assim como existe na área da saúde e em
outros índices nos quais os jovens não são completamente assistidos.

Gostaria de parabenizar a iniciativa do Deputado Padre Pedro
e da Deputada Angela Albino por estar realizando esse ciclo de
audiências, o que é muito importante, por que a gente tem que avaliar
o seguinte, se o Conselho Estadual da Juventude é para elaborar
políticas públicas para a juventude e para entidades civis, organizadas
e afins para a juventude de uma maneira geral, não faria sentido o
projeto sair só com a proposta do governo do Estado e não debatesse
com a população de um modo geral. Por isso que a gente está aqui
hoje, para estar debatendo, a gente espera que tenha um bom debate,
a gente tem as nossas críticas quanto ao projeto também, e esperamos
poder debater depois, e gostaria de parabenizar o pessoal da Pastoral
da Juventude pelo evento da Jornada Mundial - eu não sou católico,
mas fiquei boquiaberto com a imensidade do evento, o pessoal no
Brasil inteiro ficou vidrado na TV, gostaria de parabenizá-los quanto a
isso e quiçá um dia a gente possa fazer um congresso de entidades
estudantis também tão grande quanto, trazendo estudantes do mundo
inteiro para estar debatendo aqui no Brasil.

A gente cita também, com muito pesar, os próprios índices
de violência, como a violência no trânsito, pois de modo bastante
particular Santa Catarina é o Estado em que mais morrem jovens hoje
no trânsito, sem falar de outras políticas de assistência e outras
questões que a nossa juventude carece.

Esse processo das audiências é fruto das Conferências
Estaduais da Juventude e a gente deseja muito que essa construção do
Conselho se dê com as mãos de toda a sociedade civil, e vocês que
hoje estão aqui fazem parte dessa história de mudança e de
construção da luta em defesa da vida da juventude.

Participemos hoje, vamos ver ponto a ponto este projeto, a
gente espera muita contribuição de vocês. A União Catarinense dos Estudantes está à disposição de

vocês, independentemente se são estudantes do ensino superior ou
não, a gente luta por políticas públicas para todos e não somente para
os estudantes. Recentemente a gente conseguiu conquistar 75% dos
royalties do petróleo para a educação e 50% do Fundo Social do Pré-Sal
para a educação, juntamente com a União Nacional dos Estudantes,
quando vai ser injetado em dez anos na educação pública, da educação
infantil até o ensino superior, R$ 200 bilhões. Então, são conquistas
que a União Nacional dos Estudantes, junto com a União Catarinense
dos Estudantes, vem travando, lutas que vamos travando e
conquistando para todo mundo.

Uma boa noite a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Passo a palavra ao Marcos Tramontin, coordenador da
Pastoral da Juventude da Diocese de Criciúma e Subsecretário de
Assuntos para a Juventude da Prefeitura de Araranguá

O JOVEM MARCOS TRAMONTIN - Boa-noite a todos e os
meus cumprimentos aos integrantes da mesa. O Uilian já abordou de
uma forma bem ampla o sentido de estarmos aqui.

Parabenizo a Assembleia Legislativa, que chama este espaço
para debater um projeto de lei encaminhado pelo governo. E a partir do
momento que a sociedade tem a oportunidade de discutir, de
questionar e de se engajar nesse processo, passamos a entender um
pouco como funciona o processo democrático.

Contem com a gente para o que der e vier e vamos debater
para que a gente possa ter um conselho que seja realmente para a
juventude e não para outros interesses.

Falando especificamente no campo das políticas públicas
para a juventude, a participação do jovem é algo relativamente novo. E
ao criar este espaço em nível estadual, esperamos que os Municípios
também possam desenvolver espaços para pensar, para propor ações
com a juventude, e acho que este é um dos caminhos que vai fazer com
que possamos proporcionar aos jovens serem não somente
coadjuvantes, mas também protagonistas, alguém que ajuda, que não é
só público-alvo de políticas, mas alguém que faz parte e que colabora
com o processo.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Passamos, agora, a palavra à irmã Janaína Clara Nazário,
da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência e da
diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), regional de
Santa Catarina.

A SRA. IRMÃ JANAINA CLARA NAZARIO - É uma grande
alegria estar aqui no dia de hoje. (Cumprimenta os membros da mesa e
os demais presentes.)

Nós estamos aqui iniciando este processo de discussão e
temos um longo caminho a percorrer, mas acredito que com muita
insistência, com muita perseverança de todos, sociedade civil e
governo, este será um período muito importante para que
possamos planejar e desenvolver, sempre olhando para a realidade
dos jovens, principalmente daqueles que mais necessitam.
(Palmas.)

É algo extremamente importante o que estamos fazendo
aqui, que é olhar com carinho para a nossa juventude. O padre Joel
estava lembrando como a sociedade, principalmente durante este ano,
havia se voltado para a juventude, tanto com a Campanha da
Fraternidade quanto com a Jornada Mundial da Juventude, na qual
estivemos presentes e que reuniu três milhões de pessoas,
oportunidade em que vimos àquela juventude gritando, querendo o seu
espaço.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Passo a palavra ao padre Joel Sávio, coordenador
diocesano da Pastoral da Diocese de Criciúma, representando o Bispo
de Criciúma, Dom Jacinto Inácio Flach.

Ter o Conselho Estadual da Juventude em Santa Catarina é
dar à juventude o espaço que lhe cabe nas decisões, nas políticas,
para que depois não tenhamos a tristeza de ver os nossos jovens já
velhos, e velhos no sentido da vida, velhos porque não encontraram a
oportunidade de ter uma vida bela, uma vida feliz. Então, é com uma
alegria muito grande que vejo essa iniciativa tomando corpo a partir
daqui.

O SR. PADRE JOEL SÁVIO - Boa-noite a todos. Cumprimento o
Padre Pedro e todos os demais membros da mesa.

Antes de conhecermos o projeto, claro que sobram
argumentos para dizermos alguma coisa, mas prefiro depois falar um
pouco mais. Mas gostaria de recordar, como já foi lembrada pelo Uilian
e pelo Marcos, a importância da juventude neste ano.

Eu queria lembrar que no próximo ano a Campanha da
Fraternidade terá como eixo central o tráfico, tráfico humano, tráfico de
drogas, e um dos sonhos da Conferência dos Religiosos do Brasil é
implementar aqui no Estado a Rede Um Grito Pela Vida, que vai
também auxiliar nessa dinâmica de defesa da vida, ou seja, onde a vida
está com maiores problemas ou onde não existe a defesa da vida, é ali
que precisamos entrar, seja no tráfico humano, seja na violência juvenil,
seja na prostituição juvenil, tudo está relacionado com a Rede Um Grito
pela Vida.

Nós, como Igreja Católica, tivemos desde o início do ano uma
grande atividade voltada à juventude, que passou pela Campanha da
Fraternidade, pela Pré-Jornada e pela Jornada Mundial da Juventude,
que reuniu no Brasil essa grande massa de jovens, demonstrando o
desejo de que a juventude permaneça sendo vista como o futuro e não
como um problema. E agora temos todo o trabalho que vem depois da
Jornada para que não fique apenas num grande evento e na memória,
mas que se transforme em algo real e concreto para a nossa juventude. Então, deixo aqui a informação de que a gente está querendo

implementar essa Rede, e que a Conferência dos Religiosos do Brasil
também está apoiando todo esse trabalho de vocês aqui.

Por isso quero parabenizar a Assembleia Legislativa por esta
iniciativa e também desejar a todos um bom estudo, um bom
aprofundamento desse projeto. E peço a vocês que estão aqui que
colaborem, que ajudem, que participem, que perguntem, que
questionem, e nós vamos também vamos questionar depois, a partir da
leitura, para que a gente faça uma boa reunião de diálogo nesta noite.

Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Com a palavra a senhora Dalvania Cardoso, Secretária-
Geral Municipal de Governo de Criciúma, representando o Prefeito
Márcio Búrigo.Obrigado. (Palmas.) [Taquígrafo-Revisor: Eduardo Delvalhas

dos Santos] A SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DALVÂNIA CARDOSO
(Criciúma/SC)  - Boa-noite a todos.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Passamos a palavra ao jovem Yuri Becker dos Santos,
presidente da União Catari nense dos Estudantes.

Eu estou representando o Prefeito Márcio Búrigo que está na
Capital, mas que nos deixou a missão de aqui representá-lo e dar as
boas-vindas a todos. Os nossos cumprimentos ao Deputado Padre
Pedro Baldissera, aos jovens de Criciúma e aos que vem de outras
cidades, ao ex-Deputado e sempre envolvido nas lutas sociais, nosso
amigo José Paulo Serafim, que desde jovem cumpre missão aqui na
cidade envolvido com os movimentos, enfim, a todos que se fazem
presentes.

O ESTUDANTE YURI BECKER DOS SANTOS - Boa-noite. Sou
acadêmico do curso de Direito da Fundação Educacional de Brusque
(Unifebe) e presidente da União Catari nense dos Estudantes até 2015.

A União Catarinense dos Estudantes é a entidade de repre-
sentação de todos os estudantes de ensino superior de Santa Catarina.
Nós somos em 320 mil estudantes de ensino superior, número que o
pessoal acha alto, mas conforme o Uilian falou, ainda somos poucos, e
estatísticas em nível nacional mostram que apenas 12% da população
tem algum grau de educação superior.

Gostaria de parabenizá-los por esta iniciativa e dizer que
políticas públicas para a juventude devem ser discutidas com a
juventude. Eu sou uma apaixonada por assuntos da juventude, tanto
que ainda consigo conciliar meu trabalho no governo e algumas aulas
que dou na faculdade à noite, justamente para não perder o vínculo
com a juventude - e eu não vou lá para ensinar, vou lá para aprender -,
além do vigor existente quando mantemos contato com a juventude.

Então a gente luta muito pela educação, não só em nível
estadual, mas também em nível nacional num trabalho conjunto com a
União Nacional dos Estudantes, propondo sempre políticas específicas
para os estudantes e também fazendo parte de vários Conselhos da
Juventude nos Estados, e agora debatendo a instituição do Conselho
Estadual da Juventude em Santa Catarina.

A juventude, ao longo da história do Brasil, se fez presente
em todos os momentos. Se fizermos uma rápida retrospectiva, veremos
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que desde a década de 1960, 1970, na época da ditadura militar, no
Movimento Paz e Amor, no Rock n’Roll, a juventude estava presente e
muito forte; na década de 1980 foi a redemocratização do País com os
jovens na rua, a onda da geração saúde; na década 1990 foi o
Movimento Fora Collor e o Movimento Caras Pintadas. E neste século
21 eu sinto uma juventude mais ética, que não compactua com a
impunidade.

dará através de audiências públicas que realizaremos por várias regiões
do Estado. Hoje estamos aqui, dia 10 de outubro estaremos em
Joinville, dia 24 de outubro em Curitibanos, dia 25 de outubro em
Chapecó e no dia 5 de novembro em Florianópolis, quando encerramos
a série de audiências públicas para ouvir a nossa juventude, receber as
devidas sugestões de alteração para que a gente possa encaminhar ao
Relator do projeto, que é o Deputado Jean Kuhlmann, a fim de que
ainda este ano tenhamos a possibilidade de votá-lo e vê-lo sancionado
pelo governo do Estado.

Nós vivemos em um período de globalização no qual a
juventude possui duas grandes tendências, que são a fé ou a estética,
e conseguir o equilíbrio entre esses dois pontos é o grande desafio da
juventude no mundo da tecnologia, da robótica, da informática, do
supersônico, no mundo em que o contato com o ser humano pode se
distanciar cada vez mais, e o jovem é que tem vigor e pode fazer a
diferença.

Esse foi o pedido que nós fizemos ao Governador, num ano
em que trabalhamos a Campanha da Fraternidade sobre a juventude,
em que tivemos a Jornada Mundial da Juventude, lembrada aqui por
todos - e o Yuri fez uma menção especial, dizendo que mesmo não
sendo católico reconhecia aquele grande momento no Rio de Janeiro.
Nós achamos que é de grande importância a aprovação e a
consequente sanção do projeto de lei pelo governo do Estado ainda
este ano. Se a gente não conseguir constituí-lo este ano, que isso
possa ser feito no início do próximo ano, mas a sua aprovação tem que
se dar este ano e sancionado pelo governo do Estado. Esse é o
processo que nós gostaríamos de ver realizado até o final de 2013.

Esperamos que esse instrumento chamado Conselho
Estadual da Juventude seja realmente um marco para a história do
jovem catarinense e que nós, enquanto governo nos Município,
possamos também adotar esse modelo a fim de que se possa discutir
nas cidades as políticas para a juventude, que está mais aberta, mas
ainda muito pouco participativa. Na hora de discutir, na hora de
elaborar, na hora de estar presente, ainda temos essa dificuldade. Eu
mesma participei desde muito cedo dos centros cívicos escolares, dos
grêmios estudantis, do DCE, e sempre vimos essa dificuldade da
participação do jovem - num momento mais tênue, o jovem até aparece,
mas num momento de discussão é que sentimos a dificuldade.

Então, queria colocar um pouquinho esse histórico porque ele
é importante e demonstra que não é só de agora que se debate
políticas para a juventude. A nossa juventude vem há muitos anos,
junto com suas organizações, com seus movimentos, debatendo ações
e políticas de inclusão da nossa juventude em todos os setores. Este é
um momento especial que nós estamos vivendo e desejo que tenhamos
uma boa audiência pública com uma boa partici pação.

Então, esperamos que os Conselhos possam trazer a
juventude para discutir os assuntos que lhe interessam, porque
cidadania não é feita por um ou outro, ela é uma tarefa de cada um de
nós e é construída ao longo do caminho, com direitos e deveres.

Peço a todos que fiquemos no foco do projeto de lei. A gente
vai ter a oportunidade de conhecê-lo e compreendê-lo, e onde tivermos
sugestões para melhorar o projeto, vamos aproveitar, porque este é o
grande e importante momento de fazermos isso.

Sejam todos bem-vindos à cidade de Criciúma, um abraço do
Prefeito Márcio Búrigo e do Vice-Prefeito Verceli Coral, e esperamos que
possamos discutir esse projeto de lei da melhor forma possível para
que ele se adeque à realidade do jovem catari nense.

Assim sendo, de imediato eu passaria a palavra ao Cláudio
Weschenfelder, assessor parlamentar do nosso mandato, que vai
colocar a dinâmica a ser utilizada para envolver a juventude na partici-
pação desse momento de reflexão e fazer a apresentação do projeto.

Um grande abraço e muito obrigada. ( Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Com a palavra o jovem Juliano Carrer, do Instituto Catari-
nense de Juventude.

O JOVEM CLÁUDIO WESCHENFELDER - Eu sou um
estrangeiro nesta região, porque venho lá do Município de Guarujá do
Sul, no extremo oeste do Estado, mas tenho uma caminhada na
militância da Pastoral da Juventude e estou neste momento na
assessoria do mandato do Deputado Padre Pedro, razão pela qual
estou acompanhando todo esse processo de organização das
audiências visando à construção do tão sonhado Conselho Estadual da
Juventude.

O JOVEM JULIANO CARRER - Faço parte da equipe do Instituto
Catarinense de Juventude (ICJ) e a nossa preocupação, neste espaço, é
ajudar para que o Conselho seja verdadeiramente um espaço coletivo e que
a juventude seja ouvida. A exemplo do que temos aqui, em que a maioria
que está aqui é jovem, o jovem realmente tem vontade de participar, mas
isso só acontece quando se dá a ele a oportunidade de participar, porque ao
contrário do que se diz, que o jovem não quer nada, que não quer participar,
ele tem essa vontade, sim.

Com o intuito de tornar a apresentação do projeto a mais
horizontal possível, adotamos a metodologia de usar o PowerPoint para
visualizar a proposta do governo na íntegra, bem como disponibilizamos
impressos para que os apontamentos que surgirem sejam anotados, a
fim de que após a apresentação possamos iniciar os debates. Assim, à
medida que forem fazendo os destaques, solicito que façam a inscrição
com os assessores. Esta audiência está sendo gravada e taquigrafada
pela equipe de servidores da Assembleia para posteriormente ser
confeccionada a ata respectiva, assim como serão das demais
audiências, cujo trabalho final embasará as emendas que serão
apresentadas ao projeto de lei.

Então, é importante que o Conselho seja um espaço
democrático e coletivo, no qual a sociedade consiga realmente
participar, e é com esse intuito que o ICJ participa desta audiência.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro
Baldissera) - Muito obrigado a cada um e a cada uma pelas manifes-
tações e acredito foram de grande importância e sem dúvida contribuirá
com o debate que em seguida vamos iniciar.

Primeiramente, quero destacar a presença do ex-Deputado
José Paulo Serafim, que é suplente de Deputado da Assembleia
Legislativa e membro da executiva estadual do Partido dos
Trabalhadores; de Edenilson Petter, do Centro de Integração Empresa
Escola de Santa Catarina (CIEE/SC); de Maicon Saviato Medeiros,
representando o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Criciúma e Região, e do Décio Góes, Prefeito de BaIneário
Rincão, ex-Deputado Estado, então meu também colega de Assembleia
junto com o Serafim. Obrigado pela presença de todos.

(Utilizando-se de PowerPoint, os jovens Cláudio Weschenfelder,
Jonathan Velho Búrigo, da Pastoral da Juventude de Timbé do Sul, e Yuri
Becker dos Santos fazem a leitura do projeto de lei que institui o Conselho
Estadual da Juventude encaminhado pelo Governador do Estado, que deu
entrada na Alesc no dia 17 de julho de 2013.)

(Passa a ler.)
“Projeto de Lei Nº PL./0284.5/2013
Institui o Conselho Estadual da Juventude (CONJUVE-SC) e

estabelece outras providências.A Deputada Angela Albino encaminhou documento
justificando sua ausência, tendo em vista estar participando de outra
atividade política, ao mesmo tempo em que reafirma, como sempre, o
seu compromisso com a juventude e com as propostas de alteração ao
projeto que institui o Conselho Estadual da Juventude que serão
sugeridas nessas nossas audiências.

(...)
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art. 1º Fica instituído o Conselho Estadual da Juventude

(CONJUVE-SC), órgão colegiado, de caráter consultivo, vinculado à
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).Então, feitos esses registros e antes de entrarmos na

questão propriamente dita do projeto de lei, eu gostaria de traçar um
breve histórico sobre a criação do Conselho Estadual da Juventude.

§ 1º O CONJUVE-SC tem como finalidade estudar, analisar,
discutir, propor, avaliar e articular políticas públicas de atenção e apoio
à juventude que contribuam para a sua inclusão e afirmação nos
campos educacional, cultural, político, social e do trabalho.

Em 2008 o nosso mandato deu entrada a um projeto de lei
na Assembleia Legislativa criando o Conselho, que à época foi vetado
pelo governo do Estado e nós não tivemos fôlego suficiente ou voto
suficiente para derrubar o veto, e fomos derrotados naquele momento.
Em seguida, em 2009, demos entrada a outro projeto e desta vez
tivemos a felicidade de vê-lo aprovado na Assembleia, tendo sido
transformado em lei sob o número 14.872, em 13 de outubro de 2009,
que autorizava o governo do Estado a instituir o Conselho da Juventude.

§ 2º Para efeitos desta Lei, considera-se jovem a pessoa com
idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos.

Art. 2º Compete ao CONJUVE-SC:
I - sugerir ao Poder Executivo a elaboração de políticas

públicas com vistas a assegurar e ampliar o direito da juventude de
participar e preparar-se para sua inclusão na sociedade, em todos os
campos de atividade, sem discriminação de qualquer natureza;Depois de uma longa caminhada, mencionada um pouco pelo

Uilian, nós realizamos no início deste ano uma sessão solene na
Assembleia Legislativa fazendo referência à questão da Campanha da
Fraternidade, e naquele momento a juventude redigiu uma carta
solicitando ao governo do Estado o encaminhamento à Assembleia
Legislativa de um projeto de lei instituindo o Conselho Estadual da
Juventude. Após, tivemos audiência com o Governador, que
imediatamente acatou a sugestão, e depois de várias reuniões com o
Secretário Serpa, da Casa Civil, conseguimos arredondar um pouco o
projeto que ora tramita na Assembleia.

II - auxiliar o Poder Executivo na promoção e execução de
projetos e programas para a juventude;

III - monitorar e avaliar programas voltados para as
finalidades previstas no § 1º do art. 1º desta Lei;

IV - fiscalizar o cumprimento da legislação voltada para a
juventude e buscar recursos para a implementação de políticas para os
jovens;

V - promover ações que incentivem o despertar para a
consciência cidadã na juventude catarinense;

Portanto eu e a Deputada Angela estamos submetendo ao
debate este projeto de lei, principalmente da nossa juventude, que se

VI - estimular a formação de conselhos municipais da
juventude, com vistas a ampliar o alcance dos objetivos desta Lei;
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VII - promover a realização de estudos, debates e pesquisas
sobre a realidade da situação juvenil, com vistas a contribuir para a
elaboração de propostas de políticas públicas;

§ 6º A composição das Comissões Temáticas será deliberada
em Plenário e terá, no mínimo, 3 (três) membros, cujas atribuições
serão disciplinadas no regimento interno.

VIII - promover intercâmbio com órgãos ou entidades públicas
ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas à consecução dos
objetivos e das metas do CONJUVE-SC;

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º A função de conselheiro, não remunerada, tem caráter

público relevante e o seu exercício é considerado prioritário, justificando
a ausência a quaisquer outros serviços quando determinada pelo
comparecimento às suas sessões, reuniões de comissões ou partici-
pação em diligências.

IX - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações
sobre assuntos que digam respeito à juventude; e

X - elaborar e alterar o seu regimento interno, no prazo de 60
(sessenta) dias após a publicação desta Lei, por maioria simples de
seus membros, o qual será submetido à aprovação por ato do Chefe do
Poder Executivo.

Art. 8º A SST prestará todo o apoio técnico, administrativo e
de infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do CONJUVE-SC.

CAPÍTULO II Art. 9º O orçamento da SST conterá rubrica destinada à
manutenção das atividades do CONJUVE-SC.DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O CONJUVE-SC será composto de 20 (vinte) membros
titulares e seus respectivos suplentes, observada a paridade entre
representantes governamentais e de entidades não governamentais,
assim distribuídos:

Art. 10. O Chefe do Poder Executivo poderá disponibilizar
servidores públicos efetivos para prestar serviços e compor a Secretaria
Executiva do CONJUVE-SC, sem perda de direitos, de vantagens
pessoais, nem do vínculo funcional.

I - 10 (dez) representantes governamentais, sendo: Art. 11. A cada biênio acontecerá a Conferência Estadual de
Juventude, de acordo com o calendário da Conferência Nacional de
Juventude e precedidas por etapas municipais e/ou regionais para
discutir, estudar e avaliar as políticas públicas de juventude no âmbito
do Estado, com a finalidade de delineá-las e apresentá-las na
Conferência Nacional de Juventude, mediante disponibilidade financeira
da SST.

a) 2 (dois) representantes da SST;
b) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Educação

(SED);
c) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde

(SES);
d) 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Turismo,

Cultura e Esporte (SOL); Art. 12. Até que se aprove o regimento interno, o processo de
escolha dos representantes de entidades não governamentais será
definido e conduzido por uma comissão provisória coordenada pela CEJ.

e) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania;

f) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca;

Art. 13. As despesas decorrentes de hospedagem,
alimentação e transporte dos membros titulares e suplentes serão
custeadas pela SST, na forma da legislação em vigor.g) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS); (...)” (Cópia fiel.)
h) 1 (um) representante da Coordenadoria Estadual da

Juventude (CEJ); e
O JOVEM CLÁUDIO WESCHENFELDER - Muito obrigado, Yuri

e Jonathan, pelo auxílio.
i) 1 (um) representante da Universidade do Estado de Santa

Catarina (UDESC); e
A gente também quer reforçar que além da lista de presença

assinada na entrada, estamos fazendo circular outra lista para que
vocês possam anotar seus e-mails, e pedimos que todos preencham,
porque através dessa listagem enviaremos informes e novidades
existentes com relação ao processo de organização das audiências e
de instalação do Conjuve também.

II - 10 (dez) representantes de entidades não
governamentais, dentre aquelas legalmente constituídas e em regular
funcionamento, sem fins lucrativos e com atuação estadual no campo
da promoção, proteção e defesa dos direitos da juventude.

§ 1º Os representantes governamentais serão de livre
escolha e designação do Chefe do Poder Executivo, podendo ser
substituídos a qualquer tempo, ad nutum, mediante nova designação.

Então agora faremos a abertura para todas as falas a fim de
que sejam apresentadas as sugestões, as propostas de mudança.

(Um dos participantes da plenária manifesta-se fora do
microfone: “Como vai ser debatido? Vai ser debatido desde o primeiro
artigo, dando as sugestões, ou vai ser aberto e eu posso sugerir tudo
que eu tenho para sugerir? )

§ 2º Os representantes de entidades não governamentais
serão eleitos no Fórum Estadual de Juventude, cuja convocação será
realizada pelo Secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e
Habitação por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro

Baldissera) - Vamos fazer artigo por artigo, vendo o que tem de
proposta em cada um, o.k.? Acho que fica melhor desta forma. (A
plenária aquiesce. )

§ 3º O processo eleitoral será organizado por uma comissão
eleitoral composta por 3 (três) representantes governamentais e 3
(três) representantes de entidades não governamentais.

§ 4º Os representantes de entidades não governamentais
que comporão a comissão eleitoral deverão ser indicados pela
Conferência Estadual de Juventude, exceto na sua primeira edição,
quando deverão ser eleitos no Fórum Estadual de Juventude.

(Neste instante, a palavra foi franqueada à plenária para que
os participantes que desejassem fazer destaque ao projeto original se
manifestassem, momento em que se desenvolveu um amplo debate
sobre cada artigo com a participação das seguintes pessoas: Uilian
Dalpiaz, coordenador estadual da Pastoral da Juventude de Santa
Catarina; Edenilson Petter, do Centro de Integração Empresa Escola de
Santa Catarina (CIEE/SC); Yuri Becker dos Santos, presidente da União
Catarinense dos Estudantes (UCE); Sabrina Medeiros Pereira,
assessora do Deputado Federal Jorge Boeira; Fábio Dias Silveira,
professor do Município de Lauro Müller; Rodrigo Szymanski; Marcos
Tramontin, coordenador da Pastoral da Juventude da Diocese de
Criciúma e Subsecretário de Assuntos para a Juventude da Prefeitura
de Araranguá; Juliano Carrer, do Instituto Catarinense de Juventude; e
Israel de Souza, do Sindicato da Agricultura de Grão Pará .)

Art. 4º Os representantes de entidades não governamentais
terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 1 (uma) recondução.

Art. 5º Nas ausências e nos impedimentos justificados dos
representantes governamentais assumirão os seus suplentes e,
quando se tratar de representantes de entidades não governamentais,
a substituição será feita pela ordem numérica de suplência.

Parágrafo único. Perderá a representação ou o mandato o
membro do CONJUVE-SC que deixar de tomar posse nos 2 (dois) meses
subsequentes à sua designação ou deixar de comparecer a 3 (três)
sessões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, no prazo de 1 (um) ano,
salvo mediante justificativa formulada por escrito e aprovada pelo
Plenário.

Após esse amplo debate, passo a palavra ao Cláudio
Weschenfelder para que faça a leitura das propostas sugeridas a fim de
que possamos colocá-las à apreciação de toda esta plenária.CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL O JOVEM CLÁUDIO WESCHENFELDER - Farei a leitura das
mudanças sugeridas aos artigos, parágrafos e incisos do projeto de lei,
quando houver.

Art. 6º O CONJUVE-SC contará com a seguinte estrutura
organizacional:

I - Plenário; “CAPÍTULO I
II - Diretoria; DA INSTITUIÇÃO, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
III - Comissões Temáticas; e Art. 1º Fica instituído o Conselho Estadual da Juventude

(CONJUVE-SC), órgão colegiado, de caráter consultivo, vinculado à
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
(SST).”

IV - Secretaria Executiva.
§ 1º O Plenário é o órgão deliberativo e soberano do

CONJUVE-SC.
§ 2º A Diretoria é composta pelo: Propostas:
I - Presidente; - alterar a sigla Conjuve para Cejuve, em função de o

Conselho Nacional de Juventude ter a mesma sigla;II - Vice-Presidente;
III - Primeiro Secretário; e - incluir o termo: de caráter deliberativo e fiscalizador;
IV - Segundo Secretário. - alterar a vinculação para Secretaria de Estado da Casa Civil.
§ 3º No primeiro mandato da Diretoria, o Presidente será o

Coordenador Estadual da Juventude, a fim de organizar a efetivação do
CONJUVE-SC.

“Art. 2º Compete ao CONJUVE-SC:
I - sugerir ao Poder Executivo a elaboração de políticas

públicas com vistas a assegurar e ampliar o direito da juventude de
participar e preparar-se para sua inclusão na sociedade, em todos os
campos de atividade, sem discriminação de qualquer natureza;”

§ 4º Nos próximos mandatos, o Presidente será designado
pelo Chefe do Poder Executivo a partir de lista tríplice apresentada
pelos conselheiros e os demais membros da Diretoria serão eleitos, por
maioria simples, pelos conselheiros.

Proposta:
- retirar o termo: “e preparar-se para sua inclusão na”.

§ 5º Os membros da Diretoria poderão ser reeleitos uma
única vez, com exceção do Presidente, ao qual não será permitida a
recondução.

“IV - fiscalizar o cumprimento da legislação voltada para a
juventude e buscar recursos para a implementação de políticas para os
jovens;”
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Propostas: - instituir fóruns municipais, regionais e estadual;
- retirar o termo: “e buscar recursos”; - desvincular o processo eleitoral das conferências, devendo

se dar por meio de edital específico;- alterar o termo “de políticas para os jovens” para políticas
públicas de juventude. - definir data, pois diz que a comissão eleitoral vai ser eleita

pela conferência, mas qual conferência?“V - promover ações que incentivem o despertar para a
consciência cidadã na juventude catarinense;” - quanto à composição, copiar o que define o regimento do

Conselho Nacional, que não dá cadeira cativa, mas organiza os ramos;Propostas:
- retirar o termo “o despertar para”; - retirar: 3 (três) representantes governamentais, conforme § 3º;
- incluir após a palavra “promover”, o termo “e deliberar”. - governo não pode fiscalizar algo que ele está usando;
“VII - promover a realização de estudos, debates e pesquisas

sobre a realidade da situação juvenil, com vistas a contribuir para a
elaboração de propostas de políticas públicas;”

- no parágrafo único do artigo 5º: alterar para 4 (quatro)
alternadas, no prazo de 2 (dois) anos, ou 4 (quatro) reuniões
consecutivas dentro de um ano;

Proposta: - necessidade de fortalecer a base, fazendo desde a
municipal;- retirar o termo “da situação”.

“X - elaborar e alterar o seu regimento interno, no prazo de
60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, por maioria simples de
seus membros, o qual será submetido à aprovação por ato do Chefe do
Poder Executivo.”

- falta em duas reuniões consecutivas já exclui.
“Art. 4º Os representantes de entidades não governamentais

terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 1 (uma) recondução.”
Proposta:

Propostas: - incluir também os representantes do governo, ou seja, todos
os membros;- alterar a posição do termo “e alterar”, colocando-o no final;

- retirar o termo “por ato do Chefe do Poder Executivo” e
incluir dos membros do conselho.

“CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

“CAPÍTULO II Art. 6º O CONJUVE-SC contará com a seguinte estrutura
organizacional:DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O CONJUVE-SC será composto de 20 (vinte) membros
titulares e seus respectivos suplentes, observada a paridade entre
representantes governamentais e de entidades não governamentais,
assim distribuídos:

(...)
§ 3º No primeiro mandato da Diretoria, o Presidente será o

Coordenador Estadual da Juventude, a fim de organizar a efetivação do
CONJUVE-SC.”

I - 10 (dez) representantes governamentais, sendo: Proposta:
a) 2 (dois) representantes da SST; - alterar para que na primeira reunião governo e entidades

elejam o presidente, sendo um ano do governo e um ano da sociedade.b) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Educação
(SED); “§ 4º Nos próximos mandatos, o Presidente será designado

pelo Chefe do Poder Executivo a partir de lista tríplice apresentada
pelos conselheiros e os demais membros da Diretoria serão eleitos, por
maioria simples, pelos conselheiros.”

c) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde
(SES);

d) 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte (SOL); Proposta:

e) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania;

- excluir o parágrafo 4º, pois o conselho elege;
“§ 5º Os membros da Diretoria poderão ser reeleitos uma

única vez, com exceção do Presidente, ao qual não será permitida a
recondução.”

f) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca;

g) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS);

Proposta:
- que o mandato da presidência seja de um ano,

independente dos demais membros do conselho, que é a cada dois
anos.

h) 1 (um) representante da Coordenadoria Estadual da
Juventude (CEJ); e

i) 1 (um) representante da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC); e

“CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

II - 10 (dez) representantes de entidades não
governamentais, dentre aquelas legalmente constituídas e em regular
funcionamento, sem fins lucrativos e com atuação estadual no campo
da promoção, proteção e defesa dos direitos da juventude.

Art. 8º A SST prestará todo o apoio técnico, administrativo e
de infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do CONJUVE-SC.”

Proposta:
- retirar SST e substituir por Secretaria de Estado da Casa

Civil.§ 1º Os representantes governamentais serão de livre
escolha e designação do Chefe do Poder Executivo, podendo ser
substituídos a qualquer tempo, ad nutum, mediante nova designação.

“Art. 9º O orçamento da Secretaria de Estado da Casa Civil
conterá rubrica destinada à manutenção das atividades do CONJUVE-
SC.”§ 2º Os representantes de entidades não governamentais

serão eleitos no Fórum Estadual de Juventude, cuja convocação será
realizada pelo Secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e
Habitação por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado.

Proposta:
- retirar SST e substituir por Secretaria de Estado da Casa Civil.
“Art. 11. A cada biênio acontecerá a Conferência Estadual de

Juventude, de acordo com o calendário da Conferência Nacional de
Juventude e precedidas por etapas municipais e/ou regionais para
discutir, estudar e avaliar as políticas públicas de juventude no âmbito
do Estado, com a finalidade de delineá-las e apresentá-las na
Conferência Nacional de Juventude, mediante disponibilidade financeira
da SST.”

§ 3º O processo eleitoral será organizado por uma comissão
eleitoral composta por 3 (três) representantes governamentais e 3
(três) representantes de entidades não governamentais.

§ 4º Os representantes de entidades não governamentais
que comporão a comissão eleitoral deverão ser indicados pela
Conferência Estadual de Juventude, exceto na sua primeira edição,
quando deverão ser eleitos no Fórum Estadual de Juventude.” Proposta:

Propostas: - retirar SST e substituir por Secretaria de Estado da Casa Civil
- seja composto a partir dos segmentos da sociedade civil,

contemplando as entidades juvenis do campo, religiosas, universitárias,
sindicais;

- alterar redação: a cada biênio acontecerá o Fórum de
Juventude; sendo que a Conferência Estadual se realizará 6 (seis)
meses antes da Conferência Nacional.

- alterar composição para 30 (trinta) membros; “Art. 12. Até que se aprove o regimento interno, o processo
de escolha dos representantes de entidades não governamentais será
definido e conduzido por uma comissão provisória coordenada pela
CEJ.”

- retirar o termo “dentre aquelas legalmente constituídas e”
- que o conselho não seja paritário;
- que das 30 (trinta) vagas, 20 (vinte) sejam da sociedade civil

e 10 (dez) governamentais; Proposta:
- constituir um fórum específico e permanente e os repre-

sentantes seriam eleitos nesse fórum, governamentais ou não (o Fórum
Estadual de Juventude está desativado);

- que seja definido um prazo para a aprovação do regimento
interno;

“Art. 13. As despesas decorrentes de hospedagem,
alimentação e transporte dos membros titulares e suplentes serão
custeadas pela SST, na forma da legislação em vigor.”

- identificar as entidades que comporão o fórum;
- quanto à eleição do presidente, um ano é da sociedade civil

e um ano é do governo; Proposta:
- composto por 75% da sociedade civil e 25% do governo; - retirar SST e substituir por Secretaria de Estado da Casa

Civil.- que os representantes não governamentais tenham partici-
pação em pelo menos três mesorregiões; Após a apresentação de todas as emendas propostas, de

todos os destaques, resta alguma outra consideração que não tenha
sido colocada? (Pausa.)

- que o mandato dos representantes governamentais e não
governamentais seja o mesmo, de 2 (dois) anos;

- formar o fórum da juventude aberto, permitindo a partici-
pação de jovem sem vinculação a qualquer entidade;

Não havendo mais nenhuma proposta de alteração e antes
de devolver a palavra ao Deputado Padre Pedro, Presidente desta
audiência, considero interessante ouvirmos umas duas ou três
intervenções fazendo uma avaliação deste momento, da metodologia
adotada, da participação, enfim, para que a gente possa, se neces-
sário, conduzir de forma diferente ou melhorar a dinâmica nas próximas
audiências.

- que o conselho garanta a representatividade de todas as
áreas;

- dos 20 (vinte) membros não governamentais, 10 (dez) já
sejam elencados, especificando as entidades com cadeira cativa no
conselho, e os outros 10 (dez) esco lhidos em eleição;
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O JOVEM GABRIEL BEDIN SLEVINSKI - Boa-noite. Eu sou da
juventude do PT e do mandato da Deputada Luciane Carminatti; sou de
Florianópolis e quero elogiar o Deputado Padre Pedro pela proposição
das audiências públicas.

qualquer tipo de politicagem, acho que no dia em que for votado o
projeto de lei, temos que estar lá marcando presença e pressionando
os Deputados para que realmente o projeto não seja aprovado
favorecendo o governo do Estado. Não é querer fazer oposição, mas
fazer valer a nossa vontade.Em relação ao Conselho, não encaminhei nenhuma

proposição, porque a minha fala é no sentido de ressaltar a importância
primordial de termos um fórum de juventude no Estado, ou melhor,
reativar o fórum de discussão para que ele seja, de fato, o mecanismo
de oxigenação das nossas discussões. Acho válido nós termos repre-
sentações de entidades, mas precisamos ter a preocupação com o
diálogo constante.

Então, se o Governador, como já fez com esse projeto que
não favorece a população, permanecer com a mesma ideia, cabe a nós
nos mobilizarmos, trazer ônibus e mais ônibus para a Assembleia
Legislativa a fim de fazer valer a nossa vontade, porque caso contrário
estamos aqui em vão. Então temos que ocupar a Assembleia
Legislativa no dia da votação e temos, sim, que pressionar para que
todos os Deputados se posicionem a favor da população e não do
governo do Estado, porque o papel dos Legisladores é legislar para o
povo e não para os interesses do governo do Estado.

Então, quando a gente coloca que as conferências vão
acontecer a cada dois anos e a discussão estadual e municipal
também, parece-me um tanto quanto distante, até por que os
movimentos políticos hoje acontecem de uma maneira muito rápida e a
prova está nas ruas, nas últimas manifestações que ocorreram, a
respeito de uma crise da repre sentação.

Temos que fazer essa mobilização, sim, e a União Catari-
nense dos Estudantes está disposta a ir para a Assembleia Legislativa
debater com todos os Deputados para que seja aprovado o que a gente
quer para o Conselho Estadual de Juventude e não o que o governo
quer.

Então, temos que ter isso claro na nossa discussão política,
não como encaminhamento ou proposta, mas na condição política, para
que o conselho não fique uma estrutura encastelada, distante da real
discussão dos jovens.

Obrigado. (Palmas.)
O JOVEM JULIANO CARRER - Enquanto Instituto Catarinense

de Juventude, também vamos estar junto nas outras audiências que
acontecerão pelo Estado, não as mesmas pessoas, mas outras
pessoas que fazem parte do Instituto. O ICJ acredita no protagonismo
da juventude, porque são os jovens que têm que construir. Então seria
incoerência da nossa parte acreditar que os jovens venham para cá,
fazem propostas e depois o governo muda essas propostas. É
incoerente a gente acreditar e aceitar isso.

Era isso. Obrigado.
O SR. EDENILSON PETTER - Eu só queria colocar que o

Centro de Integração Empresa Escola tem sede em mais de vinte
Municípios no Estado de Santa Catarina, em todas as regiões, e está à
disposição do Deputado e das entidades que aqui estão, porque nós
podemos, com certeza, contribuir.

O CIEE está em todas as regiões, São Miguel do Oeste,
Araranguá, Tubarão, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí e estamos
à disposição. Nós queremos ajudar a construir esse debate. O CIEE e
as entidades que fazem parte do consórcio que o CIEE conduz em
Santa Catarina vão estar presentes neste debate da construção de um
Conselho Estadual da Juventude que represente todos os setores, e o
CIEE, no caso, é uma entidade sem fins lucrativos, voltada ao jovem
aprendiz e ao estagiário.

Então temos que seguir em cima dessa crença do
protagonismo e ir para as audiências e depois para a votação. Se a
gente não for, vai ser aprovado do jeito que eles quiserem. É preciso
pressão e o Instituto vai estar junto.

A JOVEM SABRINA MEDEIROS PEREIRA - Representando as
mulheres aqui, eu gostaria de registrar que o Deputado Jorge Boeira é
parceiro do protagonismo da juventude presente, principalmente do
caráter deliberativo desse fórum, para conseguirmos implementar as
políticas afirmativas em prol da juventude de fato.

O PADRE JOEL SÁVIO - Para encerrar esta discussão, acho
que é elogiável essa atitude do Estado de querer elaborar o Conselho.
É claro que tudo aquilo que aqui foi observado, depois vai ser peneirado
e alguma coisa se aproveita e outras o Estado também não vai ceder,
então não podemos ser inocentes e achar que tudo aquilo que falamos
aqui vai ser aprovado. Mas ouvir a opinião dos jovens e daqueles que
vão participar do encontro é muito importante.

Esse é o meu recado e um abraço a todos. ( Palmas.)
O JOVEM CLAUDIO WESCHENFELDER - Não havendo mais

ninguém que queira se manifestar, eu também gostaria, não como
mediador, mas como militante, de parabe nizar todos pela partici pação.

Nós vivemos em um espaço democrático de direito onde
temos a democracia representativa e a democracia participativa. Na
democracia representativa, grande parte dos cidadãos terceiriza a sua
tarefa de contribuir elegendo um representante e delegando somente a
ele o papel de decidir sobre o nosso futuro. E os conselhos de políticas
públicas, os conselhos de direito, são os espaços mais plenos da
democracia, pois que proporcionam a participação. Então, de fato nós
temos que lutar para que esse conselho seja um espaço pleno de
democracia, de participação e de inclusão da sociedade nesse espaço
da juventude que está organizada e que tem participação nos diferentes
debates.

Então, só gostaria de ressaltar esse meio campo que vai ser
necessário, pois o Governo com certeza vai reivindicar certas coisas
que aqui foram pedidas para tirar. Então a gente não deve se assustar
ou criar uma oposição, sermos contra, afinal de contas nós queremos
colaborar com a construção de uma sociedade melhor e não fazer
simplesmente oposição ao Estado que aí está.

Só fazer esta observação. (Palmas.)
O JOVEM UILIAN DALPIAZ - Só a título de registro, já que a

gente está fazendo um momento de avaliação, primeiramente quero
parabenizar os que ficaram até o fim contribuindo para o debate.

Quando se pensou na realização das audiências, sabemos
que ficou um pouco em cima para mobilizarmos o pessoal, organizar
tudo, achar local; de fato foi apertado para conseguir a própria
segunda-feira, pois muitos estudantes não podiam vir, muitos
trabalham até tarde. E a Gilce está lembrando que no Diretório Central
dos Estudantes da Unesc também tem eleição esta semana, razão pela
qual muitos não puderam se fazer presentes.

Certamente nós teremos uma batalha dura e árdua pela
frente e todos estão sendo convocados a assumir esse compromisso.
Inclusive no dia da votação, na lógica do que o Yuri falava - e aproveito
para consultar o Padre Pedro sobre a possibilidade de deslocamento,
se a Assembleia tem alguma possibilidade nesse sentido -, temos que
já estar construindo, temos que nos organizar, pensar formas e meios
para participar.

Mas agradecemos a vinda de todos, especialmente dos que
vieram de mais longe, e a gente continua no processo das outras
audiências. Desde já deixamos o apelo e o convite para que no dia em
que for votado o projeto de lei que cria o Conselho, após a sua
tramitação - e o Padre Pedro lembrava no início que não se sabe se
será este ano, mas esperamos que sim -, todos se façam presentes ao
plenário da Assembleia Legislativa do Estado cobrando, pressionando e
fazendo valer os nossos direitos, os direitos da juventude.

Parabéns a todos e esperamos nos encontrar brevemente,
nessa empreitada que certamente não será fácil, mas encararemos até
o fim com muita coragem e muita firmeza. ( Palmas.)

Para os encaminhamentos finais, devolvo a palavra ao
Deputado Padre Pedro Baldissera.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Padre Pedro
Baldissera) - Antes de fazer o encerramento da nossa audiência, eu
gostaria de registrar a participação da nossa juventude. Aqui se
encontram mais de cem jovens, de vários Municípios da nossa região,
que vieram participar deste debate extremamente produtivo e
importante. E audiência publica serve para isso, para proporcionar a
oportunidade às pessoas de se expressarem, de colocarem o seu ponto
de vista. Nós acreditamos que vamos contribuir, sim, para que
realmente o conselho possa representar os anseios, as aspirações da
população jovem do nosso Estado.

Era isso. (Palmas.)
O JOVEM TIAGO MATOS - Boa-noite a todos. Eu sou do

Coletivo dos Jovens da Agricultura Familiar de Rio Fortuna e gostaria de
parabenizar o Deputado Padre Pedro e a Deputada Angela Albino por
esta discussão que realizam pelo Estado.

Quero dizer que não dá para concordar com o que o Estado
coloca para a gente, e essa proposta do governo é um exemplo de que
era uma manobra o que eles queriam fazer; eles estavam construindo
uma manobra e a gente não pode se calar. Temos que aproveitar esses
espaços e hoje, nesta audiência, cada um de nós foi um Deputado
também.

Eu gostaria de relembrar que realizaremos mais quatro
audiências, a próxima em Joinville, no dia 10 de outubro, depois em
Curitibanos, no dia 24 de outubro, na sequência em Chapecó, no dia
25 de outubro, encerrando em Florianópolis no dia 5 de novembro,
sendo que todas se realizarão às 19 horas.Esse conselho tem que ser do povo, não pode ser do

governo. O governo tem o governo para administrar e a gente tem o
conselho para defender o nosso povo. ( Palmas.)

Eu também gostaria de mencionar que mesmo na condição
de padre e na atividade política - é importante eu deixar isso registrado
para vocês -, eu continuo no exercício do meu ministério. Todo final de
semana tenho celebração, é muito difícil não ter, inclusive domingo vim
de um pequeno Município do extremo oeste e no próximo domingo já
tenho outra marcada na região que eles chamam da Alemanha, que é
São João do Oeste. Então, todo final de semana eu exerço o meu
ministério e tenho orgulho de fazê-lo, realizando-o com muita alegria e
com muita dedicação.

O JOVEM YURI BECKER DOS SANTOS - Eu acho muito
importante a gente relembrar que foram o Padre Pedro e a Deputada
Angela Albino que realmente se disponibilizaram a estar realizando
essas cinco audiências públicas pelo Estado para debater a questão
com todo mundo.

Justifico que infelizmente o pessoal da Unesc está realmente
em eleição, inclusive daqui a pouco, dependendo do horário, também
vou para lá fazer campanha com o pessoal, por isso não vieram. E indo
ao encontro do que o Padre Joel comentou, apesar de a gente não
querer fazer nenhum tipo de oposição ou utilizar esse espaço para fazer

Eu sempre coloco que tanto o sacerdócio, o meu ministério,
como a política convergem pelo menos em um aspecto, que é a defesa
do bem comum, e se não o fizerem, não estarão cumprindo com a
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prioridade das prioridades. Política que é política tem que visar à
defesa e à construção do bem comum, assim como a religião. A pessoa
é o centro de tudo isso.

Moacir Sopelsa que cumprimentou a todos os presentes, seguindo
justificou a ausência do Deputado José Nei Ascari em razão do mesmo
está presidindo uma Audiência Publica sobre o Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Esclareceu que a reunião solicitada pelo Sindicato da
Indústria da Carne e Derivados no Estado de Santa Catarina -
SINDICARNE e a Associação Catarinense de Avicultura - ACAV, é em
virtude da ausência destas entidades na audiência pública ocorrida no
dia vinte e seis de setembro de dois mil e treze no município de Nova
Veneza. O Senhor Ricardo de Gouvêa apresentou um vídeo sobre a
situação do SINDICARNE e as atividades de seus associados. Na
mesma linha, o Presidente da JBS FOODS James Dominic Cleary
apresentou vídeo expondo os trabalhos da JBS FOODS no Brasil e para
região, salientou que a JBS esta sempre pronta ao diálogo passivo.
Logo após os pronunciamentos das partes ficou aprovado a criação de
comissões com a participação de representantes dos avicultores e
instituições convidadas para juntamente com a empresa JBS FOODS,
avaliarem e decidirem sobre uma pauta previamente elaborada sobre
os procedimentos a serem adotados com vistas à continuidade das
negociações, considerando os itens relacionados: Desligamento de
produtores: analise de todos os casos até o esgotamento da questão
apresentando todas as soluções possíveis; recursos financeiros:
possibilidade de complementação de renda para não caracterizar
operação financeira para pequenas melhorias na propriedade, retorno
até 30 de novembro de 2013, com alternativa de crédito rotativo;
criação de um canal de negociação com elaboração de agenda a partir
da presente data. Avaliação de contratos: discussão e elaboração em
conjunto, seguindo o projeto de Lei 6459, estudo de alternativas de
novos contratos de parceria. Remuneração: analise da renda dos lotes
com baixos resultados em períodos determinados para discussão das
possibilidades. Analise do custo de produção: A associação dos
Avicultores juntamente com a equipe da JBS FOODS e participação da
EMBRAPA visando estabelecer o custo de produção da região com
modelos diferentes para frangos de cortes e matrizes. Exposição e
agentes químicos: seguir o que a legislação determina, elaborando um
plano para treinamento dos avicultores; acertos da entrega dos lotes
agilizar as entregas, observando no máximo, a primeira visita do técnico
no lote seguinte. Canal de negociação direta e de expediente: tentar
resolver os possíveis problemas sempre com gestores locais. Rescisão:
não considerar apenas o resultado como motivos de rescisão ás
notificações serão acompanhadas de justificativas. Mortalidade durante
o transporte: não descontar do produtor desde que cumpridas às
normas de transporte. Gratuidade de comunicação: estudar alternativas
considerando os custos da operação no caso de emergências;
premiação e descontos; discussão fora do contrato e acordar um
modelo ideal junto à associação. Da mortalidade fora da normalidade e
motivos para o retorno: considerar o que define a legislação. Do aval
para financiamento: Empresa e produtores vão solicitar apoio dos
políticos com vistas à continuação do FUNDO DE SEGURO. Do prazo
para pagamentos dos lotes: analisar e dar tratamento igualitário em
todas as entidades. Apresentar proposta até o dia 23 de novembro de
2013. Dos avicultores de Jaraguá do Sul: compromisso da JBS FOODS,
avaliar o relatório elaborado pelos produtores daquela região. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor presidente considerou encerrada a
reunião, da qual eu, Sônia Maria da Silveira, chefe de secretária lavrei a
presente ata, que, após lida e aprovada será assinada pelo presidente.
Florianópolis, 04 de novembro de dois mil e treze.

Lembro aqui daquela passagem bíblica, da multiplicação dos
pães e dos peixes. Vocês lembram aquele cenário todo da multidão,
eram mais de cinco mil pessoas que acompanhavam Jesus e que
estavam certamente em busca de algo extraordinário para a vida, para
a caminhada delas, mas ao chegar o entardecer se deram conta que
estavam longe dos grandes povoados e não tinham o que comer. Aí
vem a grande preocupação: o que nós vamos fazer, o que vamos dar de
comer para essa população que está aqui, que caminhou o dia todo e
está com fome? Eles pedem que Jesus disperse a multidão para que
possam ir antes de a noite chegar. E Jesus diz: deem vocês mesmo de
comer. E eles disseram: sim, mas onde nós vamos buscar o alimento
para tanta gente? Aí Jesus deu a dica: peguem e se organizem em
cinquenta pessoas, façam grupos, se organizem, sentem.

O que nós queremos com isso? Quando a comunidade, a
população se organiza, reflete, pensa coletivamente, ela encontra
soluções, respostas aos desafios e às ansiedades com as quais é
confrontada no dia a dia. Então eu acho que quando nos debruçamos
sobre o Conselho da Juventude, significa um apelo que é feito a cada
um e a cada uma de nós no sentido de que façamos a nossa parte, e
da forma mais desprendida possível. É assim que nós também vamos
criando consciência no processo dessa caminhada.

Nós estamos fazendo o nosso papel, ou seja, estamos nos
mobilizando, nos organizando e propondo, porque nós queremos o
melhor para o Estado de Santa Catarina, o melhor para a juventude
catarinense. Então, que possamos tirar forças deste momento para
levarmos adiante a nossa missão como cidadãos e cidadãs que somos.

Queria também registrar os nossos sinceros agradecimentos
à equipe da Assembleia Legislativa, aos taquígrafos e às taquígrafas, à
imprensa, à TVAL, à rádio, ao pessoal do som, enfim, a essa equipe
que é pequena, mas que tem uma função extremamente importante,
porque de tudo o que foi falado hoje à noite será feita uma ata de onde
vamos tirar os encaminhamentos colocados aqui e somá-los às outras
quatro audiências que teremos pela frente. Como estamos também na
Diocese de Criciúma, padre Joel e irmã Janaina, os nossos sinceros
agradecimentos ao Bispo e à Pastoral da Juventude, que junto com
todos os movimentos estudantis, com os segmentos da juventude da
nossa sociedade, aqui se faz presente.

Eu gostaria de terminar este encontro fazendo coletivamente
uma oração de agradecimento. Isso é importante, porque queiramos ou
não, temos as nossas crenças e lá no fundo do nosso coração nós
acreditamos em alguma coisa. Eu posso dizer para vocês que sem
Deus nós fracassamos na caminhada e na nossa história. Deus é
extremamente importante em todos os momentos, em todas as
situações da nossa vida. Então, que Deus nos ilumine, nos fortifique e
nos revista cada vez mais de esperança e de coragem, para sermos
anunciadores da justiça e construtores de um mundo mais justo,
fraterno e igualitário.

Vamos ficar em pé e rezar juntos o Pai Nosso, que é a oração
da unidade, da comunhão, agradecendo a Deus o dom da vida e
pedindo que nos ilumine na longa jornada e missão que cada um e
cada uma de nós temos.

(Procede-se à oração Pai Nosso. )
Nada mais havendo a tratar, encerramos esta audiência

pública, mais uma vez agradecendo a participação de todos. (Ata sem
revisão dos oradores.) [Taquígrafa-Revisora e leitura final: Almerinda
Lemos Thomé] [Taquígrafa-Revisora e Redação final: Siomara G. Videira ]
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*** X X X ***
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA
Às dezesseis horas do dia quatro de dezembro do ano de dois mil e
treze, reuniram-se na sala de reuniões das Comissões Técnicas 01 da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina os Senhores
Deputados: Moacir Sopelsa - Presidente, Adilor Guglielmi, Dirceu
Dresch, Mauro de Nadal, Darci de Matos em substituição ao deputado
José Nei Alberton Ascari, José Milton Scheffer e Narcizo Parisotto. Os
trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Comissão Deputado
Moacir Sopelsa que cumprimentou a todos os presentes, seguindo fez
leitura do parecer favorável do relator Deputado José Milton Scheffer ao
PL.0390.6/2013 de autoria Governamental Autoriza a abertura de
credito especial em favor da Secretaria de Estado da Agricultura e da
Pesca. Foi aprovado por unanimidade. Seguindo fez leitura do parecer
favorável do relator Deputado Adilor Guglielmi (Dóia) ao PL
0348.4/2013, de autoria do Deputado Neodi Saretta que, Institui a
Semana Estadual do Mate no Estado de Santa Catarina. Foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente
considerou encerrada a reunião, da qual eu, Marly Costa dos Santos,
lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada será assinada pelo
presidente. Florianópolis, 06 de dezembro de dois mil e treze.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DEAGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA
Às dezesseis horas do dia quatro de novembro do ano de dois mil e
treze, reuniram-se no Plenarinho Deputado Stuart Wright da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina os Senhores Deputados:
Moacir Sopelsa - Presidente, José Milton Scheffer Vice- Presidente e
Adilor Guglielmi. Convidados: Deputada Ana Paula Lima; Deputado
Federal Ronaldo Benedet. Senhor Ricardo de Gouvêa, Diretor Executivo
do SINDICARNE; Senhor James Dominic Cleary, Presidente da JBS
FOODS Frangosul; Olavo Lepper, Diretor de Recursos Humanos e José
Ribas Gerente Corporativo de Agropecuária. Senhor Emir Tezza,
Presidente da Associação dos Avicultores do Sul do Estado. Senhor
Hilário Gottselig representando o Secretario de Estado da Agricultura e
Pesca João Rodrigues. Ainda teve a presença dos Senhores Deputados
Reno Caramori e Carlos Chiodini bem como várias representações dos
Municípios de: Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Canoinhas, Mafra
e Major Vieira. O Vereador Erikson Linus Wantowski da Associação dos
Avicultores do Planalto Norte e a Senhora Lisa Mara Cristoff Netipony
presidente da Associação do Planalto Norte. O Vice-Presidente da
Associação dos Avicultores do Sul Catarinense, Valmir Fontanella Fabro.
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Comissão Deputado

Deputado Moacir Sopelsa
Presidente

*** X X X ***
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS
Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, às dez
horas, na sala de imprensa reuniram-se sob a Presidência do Deputado
VoInei Morastoni, os Deputados membros da Comissão de Saúde:
Deputado Jorge Teixeira, Mauro de Nadal, Deputado José Milton
Scheffer e Deputado Sargento Amauri Soares. O senhor Presidente,
abriu os trabalhos desejando boas vindas a todos colocou para leitura e
aprovação dos Deputados membros da Comissão a ata da última
reunião ordinária da Comissão de Saúde referente ao piso salarial dos
funcionários da saúde. O Presidente apresentou ainda o texto do
Projeto de Lei Complementar que altera o piso salarial regional pago
aos empregados em estabelecimento de serviços de saúde. A proposta
atende reivindicações de sindicatos ligados a categoria. Com a palavra
o presidente destacou que pelo projeto, as entidades pedem que a
categoria, atualmente enquadrada na faixa do II do salário mínimo
regional de Santa Catarina (Lei Complementar 459/09), passe para
faixa IV. Com isso, o piso dos trabalhadores da saúde passaria de
R$793 para R$875 mensais informou o presidente. Na seqüência o
presidente da Comissão de Saúde, Deputado VoInei Morastoni, leu uma
correspondência enviada pela Comissão Pro Hospital de Biguaçu
solicitando uma audiência publica com a Comissão de Saúde para
tratar do futuro Hospital Regional de Biguaçu. Com a palavra o
Presidente colocou para a aprovação dos deputados membros da
comissão dois requerimentos solicitando audiências publicas. Um
solicitado pelo Deputado Jorge Teixeira que tratará da Gestão do Fundo
Estadual da Saúde, agendada para o dia 13/11/2013, e o outro do
Deputado Antonio Aguiar, que irá discutir o Projeto de Lei 162/13, em
tramitação na Assembleia, que institui a Política e o Sistema estadual
de Internação Compulsória de Dependentes Químicos. Em seguida o
presidente da Comissão, comunicou que na próxima quarta feira dia
trinta de outubro a comissão fará uma reunião ampliada para discutir o
tema Obesidade, tema alusivo ao Dia Mundial da Alimentação,
comemorado no dia dezesseis de outubro. Na seqüência o presidente
encaminha a palavra ao Deputado Jorge Teixeira que destaca que o
objetivo da audiência sobre o Fundo Estadual de Saúde é permitir que
os repasses financeiros da Secretaria de Estado da Fazenda para o
fundo financeiro sejam feitos em dia e dentro dos 12% da receita
corrente bruta exigidos pela Constituição Federal. Afirma ainda que o
orçamento estadual fecha dia quinze de dezembro e só é reaberto em
fevereiro, o que prejudica os repasses para os prestadores de serviços
terceirizados. com a palavra o presidente finaliza informando oficio
recebido da Associação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil
Joana de Gusmão que solicita parceria e apoio a Campanha "novembro
Dourado" alusivo ao dia 23 de novembro Dia Nacional de Combate ao
Câncer Infanto- juvenil. Com a palavra o Deputado José Milton Scheffer
solicita à Comissão de Saúde que as entidades representativas dos
pequenos hospitais sejam ouvidas, pois a situação econômica é
delicada dos pequenos hospitais, seria importante que esses
estabelecimentos fossem consultados para se buscar um consenso em
torno desse pedido dos funcionários justificou o Deputado. Ato
contínuo, o Presidente passou a palavra aos Deputados para relatarem
seus projetos: O Deputado Mauro de Nadal relatou o
OF./0241.1/2013; voto pela apravoção, em discussão, em votação,
aprovado por unanimidade, Deputado Mauro de Nadal relatou o Ofício
do Deputado Antonio Aguiar, relatou o OF./0679.5/2013; voto
favorável, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade;
relatou o OF./0541.0/2013; voto favorável, em discussão, em votação,
aprovado por unanimidade; em seguida o presidente passou a palavra
para o Deputado Jorge Teixeira que relatou o Ofício do Deputado
Serafim Venzon, relatou o ofício o OF./0471.2/2013; voto favorável,
em discussão, em votação, aprovado por unanimidade; na sequencia o
presidente passou a palavra para o Deputado José Milton Scheffer,
relatou o ofício o OF./0615.2013; voto favorável, em discussão, em
votação, aprovado por unanimidade; na seguida o presidente passou a
palavra para o Deputado Sargento Amauri Soares que relatou o
OF./0153.2/2013; voto favorável, em discussão, em votação, aprovado
por unanimidade; o OF./0147.4/2013; voto favorável, em discussão,
em votação, aprovado por unanimidade; o OF./0562.4/2013; voto
favorável, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade; o
OF./0671.8/2013; voto favorável, em discussão, em votação, aprovado
por unanimidade; o OF./0676.2/2013; voto favorável, em discussão,
em votação, aprovado por unanimidade; relatou o OF./0545.3/2013;
voto favorável, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade;
relatou o OF./0443.9/2013; voto pelo diligenciamento, em discussão,
em votação, aprovado por unanimidade; o OF./0656.9/2013; voto pelo
diligenciamento, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente encerrou a reunião, a
Ata será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário
Oficial desta Assembleia. Sala de Imprensa ao vigésimo terceiro dia do
mês de outubro de dois mil e treze, às 10 horas.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 67, de 10 de dezembro de 2013
Altera o inciso I do art. 14 da Constituição
do Estado de Santa Catarina, para
estabelecer a participação majoritária da
sociedade civil organizada nos conselhos
estaduais de cunho social.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, nos termos do art. 49, § 3º, da Constituição do
Estado de Santa Catarina e do art. 61, inciso I, do Regimento Interno,
promulga a seguinte Emenda ao texto cons titucional:

Art. 1º O dispositivo da Constituição Estadual abaixo
enumerado, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 .............................................................................
I - o funcionamento de conselhos estaduais, com participação

paritária de membros do Poder Público e da sociedade civil organizada
naqueles de campo administrativo e econômico, e naqueles de cunho
social com participação majoritária da sociedade civil;

. ................................................................................. ”(NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de

sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Romildo Titon - 1º Vice-Presidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Vice-Presidente
Deputado Kennedy Nunes - 1º Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário
Deputado Manoel Mota - 3º Secretário
Deputado Jailson Lima - 4º Secretário

*** X X X ***
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 68, de 10 de dezembro de 2013

Altera o art. 23 da Constituição do Estado
de Santa Catarina.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, nos termos do art. 49, § 3º, da Constituição do
Estado de Santa Catarina e do art. 61, inciso I, do Regimento Interno,
promulga a seguinte Emenda ao texto cons titucional:

Art. 1º O art. 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23. .............................................................................
. .........................................................................................
III - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,

funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros dos Poderes do Estado, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas do Estado e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado a
90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos
Deputados Estaduais;

. ................................................................................ ” (NR)
Art. 2º O limite de que trata o art. 1º desta Emenda

Constitucional, no âmbito do Poder Executivo e das empresas e
sociedades a que se refere o § 3º do art. 13 da Constituição do
Estado, será estabelecido gradativamente, em relação ao valor do
subsídio mensal, em espécie, de Desembargador do Tribunal de
Justiça, limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, da seguinte forma:

I - 71% (setenta e um por cento) a partir de 1º de janeiro de
2014;

II - 86% (oitenta e seis por cento) a partir de 1º de julho de
2014; e

III - 100% (cem por cento) a partir de 1º de janeiro de 2015.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não poderá implicar

redução do limite aplicável ao subsídio, remuneração, provento e
pensão, já submetidos, até a data da publicação desta Emenda
Constitucional, ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado.

Art. 3º O limite de que trata o art. 1º desta Emenda
Constitucional, no âmbito do Poder Legislativo, será estabelecido
gradativamente, em relação ao valor do subsídio mensal, em espécie,
de Desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, da seguinte forma:

Deputado VOLNEI MORASTONI
Presidente da Comissão de Saúde

I - 86% (oitenta e seis por cento) a partir de 1º de janeiro de
2014; e

*** X X X ***
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II - 100% (cem por cento) a partir de 1º de julho de 2014. EXTRATO Nº 357/2013
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de

sua publicação.
REFERENTE: Termo de Cooperação Técnica nº 002/2014 celebrado em
09/12/2013.

Art. 5º Fica revogado o § 2º do art. 23 da Constituição do
Estado.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Federação das Industrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC).PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente OBJETO: Cooperação e parceria entre a ALESC e a FIESC para a
realização de ações conjugadas visando à divulgação de notícias
relativas à tramitação das proposições legislativas na ALESC (de
interesse da Indústria e Economia Catarinense), por meio de interface
de acesso eletrônico ao acompanhamento do processo legislativo, de
forma que a ALESC disponibilize as informações em arquivos
(webservers) que permitam a FIESC importar esses dados para o
Sistema de Acompanhamento Legislativo (Siscoal).

Deputado Romildo Titon - 1º Vice-Presidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Vice-Presidente
Deputado Kennedy Nunes - 1º Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário
Deputado Manoel Mota - 3º Secretário
Deputado Jailson Lima - 4º Secretário

*** X X X ***

EXTRATOS
VIGÊNCIA: 09/12/2013 a 31/12/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores; Autorização Administrativa.
Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.EXTRATO Nº 352/2013
Joares Ponticelli - Presidente da ALESCREFERENTE: 08º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato

CL nº 010/2009-00, celebrado em 06/02/2009. Sr. Glauco José Côrte- Presidente
*** X X X ***CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

EXTRATO Nº 358/2013CONTRATADA: Gota D’Água e Papéis Ltda-Me.
REFERENTE: Contrato CL nº 125/2013-00 celebrado em 02/12/2013.OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato compreendido entre

01/01/2014 e 31/12/3014. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Editora Caput Ltda. EPP.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.2 da

Cláusula Quarta do Contrato original; e, Autorização administrativa. OBJETO: Contratação de curso nas dependências da ALESC, com carga
horária mínima de 16 horas, sobre o tema “Contratos Administrativos
oriundos de licitações - Rescisão e Aplicação de Penalidades” a ser
ministrado para 40 servidores.

Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.
Deputado Joares Ponticelli - Presidente da ALESC
Gilson Sérgio Vieira- Procurador

VALOR GLOBAL: 10.000,00*** X X X ***
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/6/1993 e suas alterações,
que regulamentam o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de
1988; Lei nº 10.520 de 17/7/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Autorização para Processo Licitatório nº 130 de
2/10/2013 e Edital de Pregão Presencial nº 33 de 25/11/2013.

EXTRATO Nº 353/2013
REFERENTE: 06º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato
CL nº 039/2010-00, celebrado em 13/07/2010.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Mege Serviços de Limpeza Ltda.
OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato compreendido entre
01/01/2014 e 31/12/2014.

Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.
Deputado Joares Ponticelli - Presidente ALESC

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, Autorização administrativa.

Felipe Cesar Lapa Boselli- Administrador
*** X X X ***

Florianópolis, 10 de dezembro de 2013. EXTRATO Nº 359/2013
Deputado Joares Ponticelli - Presidente da ALESC REFERENTE: 03º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato

CL nº 015/2011-00, celebrado em 06/04/2011.Zulmar João Elias- Sócio
*** X X X *** CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

EXTRATO Nº 354/2013 CONTRATADA: Consesc & Nacional Elevadores Ltda
REFERENTE: 07º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato
CL nº 019/2009-00, celebrado em 29/09/2009.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/3014.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II e § 4º da Lei nº 8.666/93; Item 4.3 da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, Autorização Administrativa.

CONTRATADA: Net Florianópolis Ltda.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014. Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.

Deputado Gelson Merisio - Presidente da ALESCFUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; Item 4.1, da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, Autorização administrativa. Valério Jorge Gilli- Sócio Administrador

*** X X X ***Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.
EXTRATO Nº 360/2013Deputado Joares Ponticelli - Presidente da ALESC

REFERENTE: Contrato CL nº 127/2013-00 celebrado em 04/12/2013.Isabel Neves Maciel- Gerente de Operação
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.Eduardo Alcides Dall’’ Agno- Diretor Regional
CONTRATADA: MWV Web Site Comércio de Produtos Eletroeletrônicos
Ltda.Me

*** X X X ***
EXTRATO Nº 355/2013

OBJETO: Aquisição de dois frames de conversão e sincronização de
áudio e vídeo para transmissão de sinal da TVAL via fibra ótica.

REFERENTE: 03º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato
CL nº 037/2011-00, celebrado em 30/06/2011.

VALOR GLOBAL: 52.760,00CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/6/93, e suas alterações,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988;
Lei nº 10.520 de 17/7/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº
146 de 30/10/2013 e Edital de Pregão Presencial nº 37 de
28/11/2013.

CONTRATADA: Intertrade Brasil Telecomunicações Multimídia e
Representações Ltda.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Itens 4.1 da
Cláusula Quarta do Contrato original; e; Autorização administrativa
Florianópolis, 10 de dezembro de 2013. Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.
Deputado Joares Pontincelli - Presidente da ALESC Deputado Joares Ponticelli - Presidente ALESC
Patrick Siaretta- Diretor Presidente Adriana Ferreira de Melo- Sócia

*** X X X *** *** X X X ***
EXTRATO Nº 356/2013 EXTRATO Nº 361/2013

REFERENTE: 01º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato
CL nº 018/2013-00, celebrado em 15/05/2013.

REFERENTE: Contrato CL nº 126/2013-00 celebrado em 03/12/2013.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina CONTRATADA: BEEB2 Informática Ltda. Me.
CONTRATADA: Milsul Comércio Importação Exportação Ltda. OBJETO: Prestação de serviço de instalação de cabo óptico entre o

Palácio Barriga Verde e o Morro da Cruz, incluindo todos os materiais
necessários, a fim de viabilizar a transmissão do sinal digital aberto da
TVAL.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/3014.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 da
Cláusula Quarta do Contrato original; e, Autorização administrativa. VALOR GLOBAL: 119.200,00
Florianópolis, 10 de dezembro de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/6/1993 e suas alterações,

que regulamentam o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de
1988; Lei nº 10.520 de 17/7/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Autorização para Processo Licitatório nº 138 de

Deputado Gelson Merisio - Presidente da ALESC
Flávio Peng- Gerente

*** X X X ***
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21/10/2013, parte integrante deste instrumento, assim como todas as
cláusulas e condições contidas nas peças que o compõe e Edital de
Pregão Presencial nº 034/2013.

PORTARIAS

Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.
PORTARIA Nº 2742, de 11 de dezembro de 2013Deputado Joares Ponticelli - Presidente ALESC
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,

Leandro Heitor Becker- Sócio
*** X X X ***

EXTRATO Nº 362/2013
RESOLVE:REFERENTE: 02º Termo Aditivo de 09/12/2013, referente ao Contrato

CL nº 014/2012-00, celebrado em 30/04/2012. LOTAR a servidora GABRIELA PERES SCHIOCHET,
matrícula nº 7184, na DF - Coordenadoria de Prestação de Contas, a
contar de 28 de novembro de 2013.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Dilma Born Machado
OBJETO: Com base na reivindicação da Contratada, o reajuste de 7,29%
correspondente à variação do Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas - IGPM/FGV apurado no período de
maio/2012 a abril/2013.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2743, de 11 de dezembro de 2013Prorrogar a vigência do contrato 014/2012-00 pelo período

compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014. 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,

VALOR DO ADITIVO: R$ 711,70
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 57, II e 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93;
Itens 3.7 e 4.1, Cláusulas Terceira e Quarta, respectivamente do
Contrato original e; Autorização administrativa.

RESOLVE:
CONSIDERAR LOTADA a servidora MARIA NAGIBA

ZATTAR, matrícula nº 4990, na DL - CC - Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, a contar de 16 de setembro de 2013.

Florianópolis, 10 de dezembro de 2013.
Deputado Gelson Merisio - Presidente da ALESC
Júlio Claudio Machado Pacheco-Procurador

Carlos Alberto de Lima Souza
*** X X X ***

Diretor GeralEXTRATO Nº 363/2013
*** X X X ***REFERENTE: Inexigibi lidade nº 089/2013 celebrado em 06/11/2013.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. PORTARIA Nº 2744, de 11 de dezembro de 2013
CONTRATADA: APP Centro de Educação Profissional Diomicio Freitas. 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,

OBJETO: Aquisição de cota de participação e de espaço físico na “II
Feira dos Cursos Técnicos do Centro de Educação Profissional Diomicio
Freitas” a realizar-se no dia de 20 de novembro de 2013 na cidade de
Tubarão/SC.

RESOLVE: com fundamento no art. 78 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, na
redação dada pela Lei Complementar nº
81, de 10 de março de 1993, c/c a Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991, e a Lei Complementar nº 316, de 28
de dezembro de 2005,

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93 e Autorização
Administrativa para Processo Licitatório nº 0150/2013 - LIC.
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1144 (Manutenção de Serviços Administrativos
Gerais) e Item Orçamentário 3.3.90.39.99 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), subelemento 3.3.90.39.55 (Patrocínio).

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO aos servidores abaixo
discriminados:

Florianópolis, 11 de dezembro de 2013.
Joares Ponticelli - Presidente da ALESC

Matr Nome do servidor Período Aquisitivo
Quinquênio

Processo nº*** X X X ***
EXTRATO Nº 364/2013

REFERENTE: Contrato CL nº 116/2013-00 celebrado em 25/11/2013,
oriundo da Inexigibi lidade nº 089/2013 celebrado em 06/11/2013. 408 CELSO JOAO DA ROCHA 28/11/2008 27/11/2013 2625/2013

1492 MARCO AURELIO RODRIGUES
NORONHA

3/8/2007 29/9/2013 2648/2013CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: APP Centro de Educação Profissional Diomício Freitas.
OBJETO: Adquirir cota de participação e de espaço físico para a II Feira
dos cursos técnicos do Centro de Educação Profissional Diomicio
Freitas, que acontecerá em Tubarão no dia 20 de novembro de 2013

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
VALOR: R$ 6.000,00 PORTARIA Nº 2745, de 11 de dezembro de 2013
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; Autorização
para Processo Licitatório nº 0150/2013-LIC; Inexigibilidade de Licitação
nº 089/2013 e; Autorização Administrativa.

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,Florianópolis, 11 de dezembro de 2013.

Deputado Joares Ponticelli- Presidente ALESC 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,

Carlos augusto Badaraco- Presidente
*** X X X ***

OFÍCIOS 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:

OFÍCIO Nº 722/13
Ofício 42 - 2013 Lages, 29 de novembro de 2013

Nome servidor Matr Vigência Processo nºEncaminha documentação para manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação das Comunidade Rurais
Organizadas (ACRO), de Lages, referente ao exercício de 2012.

Rui Bussolo 3441 3% 12% 15/11/2013 2554/2013Antonio Amaral dos Santos
Ussiel Cundinho
Fernandes Dias

5500 3% 6% 28/11/2013 2609/2013Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 03/12/13 Alipio Inacio Alves 3192 3% 3% 24/10/2013 2610/2013

*** X X X *** Libero Gonçalves
Machado

2459 3% 3% 22/11/2013 2611/2013
OFÍCIO Nº 723/13

Caçador, 22 de novembro de 2013
Gisele Colussi Cordeiro 6530 3% 3% 22/11/2013 2612/2013Encaminha documentação para manutenção do título de reconheci-

mento de utilidade pública da Associação Italiana Cento Lire, de
Caçador, referente ao exercício de 2012.

Rodolfo Luiz Poyer 3421 3% 9% 27/11/2013 2614/2013

Raulino Schutze 5588 3% 6% 28/11/2013 2626/2013
Armindo Antonio Ficagna

Ederson Giovani Gava 5174 3% 6% 30/11/2013 2647/2013Presidente
Carlos Alberto de Lima SouzaLido no Expediente
Diretor GeralSessão de 10/12/13

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 2746, de 11 de dezembro de 2013 §1º O monitoramento eletrônico poderá ser feito por meio de
tornozeleira, bracelete ou chip subcutâneo, conforme a espécie
disponível.

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, §2º O agressor deverá ser orientado sobre o uso do

equipamento e dos procedimentos para fins de fiscalização efetiva da
medida de afastamento.

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, §3º A mulher vítima será instruída sobre os procedimentos

para a efetiva fiscalização.CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados: Art. 3º O agressor, de uso do equipamento eletrônico de

monitoramento, terá preferência na participação nos serviços de
educação ou reabilitação, de que trata o inciso V do artigo 35 da Lei
Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

7173 CAROLINA SCHROEDER VIEIRA
FERNANDES

5 26/11/2013 2680/2013 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, em
Deputado Padre Pedro Baldissera7244 LUCIANA GARCIA WINCK 4 26/11/2013 2685/2013

Lido no Expediente
1906 SONIA MARIA DA SILVEIRA 10 13/11/2013 2687/2013

Sessão de 10/12/13
Carlos Alberto de Lima Souza JUSTIFICATIVA
Diretor Geral Trago à consideração deste Parlamento projeto de lei que

dispõe sobre o monitoramento eletrônico de agressor por violência
doméstica e familiar contra a mulher, cumpridor de Medida Protetiva de
Urgência, com o objetivo único de apresentar solução para a calamitosa
reincidência de casos de agressão, mesmo diante deste instituto
aparentemente protecionista, previsto na Lei Federal nº. 11.340/06,
popularmente batizada como Lei Maria da Penha. E assim faço, mesmo
sendo do conhecimento de Vossas Excelências sobre a cons-
titucionalidade da proposição, destacando a prerrogativa parlamentar
de legislar concorrentemente sobre as normas que regulam a execução
da pena.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2747, de 11 de dezembro 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: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº A situação no País, sabemos, é gravíssima. O Núcleo de
Atuação Especial e Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério
Público de São Paulo levantou dados nacionais extremamente
alarmantes. Entre os 80 países do mundo dos quais conseguimos
dados a partir do sistema de estatísticas da OMS, o Brasil, com sua
taxa de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres, ocupa a 7ª
colocação. A taxa de homicídio de mulheres do Brasil (4,4 assassinatos
a cada grupo de 100 mil mulheres) é bastante superior às da África do
Sul (2,8), dos Estados Unidos (2,1), do México (2), da Argentina (1,2),
do Chile (1) e da Espanha (0,3). A cada 15 segundos, uma mulher é
agredida em nosso país. A cada duas horas, uma mulher é
assassinada. Nas últimas três décadas, 92 mil brasileiras perderam a
vida de forma violenta.

1599 VALDEMAR NEVES FILHO 60 24/8/2013 2690/2013

1585 VANEO NIEHUES 90 28/11/2013 2689/2013

1117 TANIA MARIA NOWAKOWSKI 40 11/11/2013 2688/2013

1540 PAULO ROBERTO HERBST 90 19/11/2013 2686/2013

1568 LUCIA HELENA COELHO
PRAZERES

60 12/11/2013 2684/2013

2088 LEONARDO SALVINI 60 20/11/2013 2683/2013

1642 JOAO JOAQUIM OLIVEIRA 60 26/10/2013 2682/2013

4346 ELIANA BARCELOS 30 23/11/2013 2681/2013
Se em âmbito nacional o quadro é bastante preocupante, em

Santa Catarina, único Estado brasileiro que recebeu nome feminino, as
mulheres se encontram numa igualável triste situação. Segundo a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, cinco municípios catari-
nenses figuram destacadamente entre os que mais registram casos de
violência contra a mulher. E mais, os relatórios apontam que em 2012
foram registrados 10.860 boletins de ocorrência, com meninas e
mulheres em situação de violência doméstica em todo o Estado, no
entanto, apenas 2.452 inquéritos policiais foram instaurados.

1087 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA 120 15/11/2013 2679/2013

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2748, de 11 de dezembro 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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 2691/2013,

De acordo com o art. 24, I, da CF, compete aos entes
federados legislar concorrentemente sobre direito penitenciário,
especialmente as normas que regulam a execução da pena, conforme
já descrito inicialmente. No parágrafo primeiro do mesmo artigo, está
previsto que à União cabe estabelecer as normas gerais, enquanto que
os Estados e o Distrito Federal devem estabelecer as normas
específicas. Portanto, o que pretendemos, é fazer com que o instituto
da Medida Protetiva de Urgência, constante da Lei Federal nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, bem como de medida
cautelar diversa da prisão, nos termo do inciso IX, art. 319, do Código
de Processo Penal, na redação dada pela Lei Federal nº 12.403, de 5
de maio de 2011, ganhe um procedimento que de fato seja aliado à
problemática aqui exposta.

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

CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO à servidora FATIMA
APARECIDA BERNARDI, matrícula nº 5847, por 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 25 de novembro de 2013.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***

PROJETOS DE LEI No Art. 22 da Lei Maria da Penha está previsto que o juiz
poderá aplicar medidas protetivas de urgência, como “o afastamento do
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; (...) a
aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; (...) a
freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade
física e psicológica da ofendida”. Coadunada a esta acertada
concepção protetiva, a medida cautelar diversa da prisão ganha um
importante aliado: a monitoração eletrônica (inciso IX, art. 319, do
CPP). E é justamente esta previsão que pretendemos disciplinar e
colocar ao alcance da justiça, atribuindo um caráter para além do
protetivo, qual seja, o importante caráter preventivo, que poderá poupar
muitas vidas.

PROJETO DE LEI Nº 569.4/13
Dispõe sobre o monitoramento eletrônico de
agressor por violência doméstica e familiar
contra a mulher, no âmbito do Estado de
Santa Catarina e adota outras providências.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o monitoramento eletrônico de
agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher, cumpridor
de Medida Protetiva de Urgência, constante da Lei Federal nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006, bem como de medida cautelar diversa da
prisão, nos termo do inciso IX, art. 319, do Código de Processo Penal,
na redação dada pela Lei Federal nº 12.403, de 5 de maio de 2011, no
âmbito do Estado de Santa Catarina.

A proteção, prevista na Lei Maria da Penha, visando garantir
a integridade física e psicológica de vítimas que estejam em situação
de risco, não têm servido como instrumento para impor limites à
empreitada criminosa do agressor. Somente para que Vossas
Excelências tenham uma informação mais detalhada, atribuindo ainda
maior importância à presente matéria, no ano seguinte à promulgação

Art. 2º O agressor será submetido ao monitoramento
eletrônico, conforme viabilidade técnica e disponibilização de
equipamentos à respectiva comarca pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado, e segundo critério do juízo da execução.
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da Lei Maria da Penha - em setembro de 2006 - tanto o número quanto
as taxas de homicídio de mulheres apresentaram uma visível queda.
Porém, a partir de 2008 a espiral de violência retomou os patamares
anteriores, o que indica claramente que as medidas protetivas são
insuficientes para reverter a situação. Por muitas vezes, essas medidas
acabam resultando em animosidades ainda maiores, em função do
desequilíbrio emocional, aliado à insuficiência logística policial e à
impossibilidade da coibição imediata do ato criminoso, ocasionando a
reiteração da agressão, seja a ameaça, a lesão corporal, e até mesmo
o homicídio. Não é por acaso que em Santa Catarina, 68,8% dos atendi-
mentos a mulheres a agressão aconteceu na residência da vítima.

Ante o exposto conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em
Deputado Dirceu Dresch

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 571.9/13

Declara de utilidade pública o Instituto Vida
de Assistência a Saúde, com sede no
Município de Garuva.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto Vida de
Assistência a Saúde, com sede no Município de Garuva.

O presente Projeto de Lei, portanto, inegavelmente abre a
possibilidade de uma ação efetivamente preventiva, a partir do uso da
tecnologia do rastreamento a favor da vida, oferecendo à polícia a
possibilidade de evitar a consumação do ato criminoso.

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

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

Assim, para dar continuidade a essa digna ação de interesse
público, faz-se necessário o apoio das(os) Excelentíssimas(os)
Deputadas(os) para a sua efetiva aprovação, podendo contar com as
Vossas contribuições redacionais.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado;

Deputado Padre Pedro Baldissera III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 570.8/2013 IV - balancete contábil.
Dispõe sobre a informação que deve ser
fornecida ao consumidor nos restaurantes,
bufês, bares, lanchonetes, cantinas,
similares e quaisquer estabelecimentos
que comercializam e entregam em domicílio
pescados para o pronto-consumo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões, em
Deputado Aldo Schneider

Lido no Expediente
Sessão de 10/12/13

JUSTIFICATIVA
Art. 1º Dispõe sobre a informação que deve ser fornecida ao

consumidor nos restaurantes, bufês, bares, lanchonetes, cantinas,
similares e quaisquer estabelecimentos que comercializam e entregam
em domicílio pescados para o pronto-consumo.

Na forma preconizada pela Lei nº 15.125, de 19 de janeiro de
2010, que “Dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública
estadual”, as entidades constituídas na forma de pessoas jurídicas de
direito privado, com fins não econômicos, que desenvolvam, no âmbito
do Estado, atividades de interesse coletivo, poderão ser declaradas de
utilidade pública com o fito de usufruir todos os direitos e vantagens
legais inerentes à titulação requerida.

Art. 2º Ficam os estabelecimentos do caput do artigo 1º,
obrigados a identificar os alimentos comercializados indicando o nome
da espécie do pescado e o local de origem.

Art. 3º Fica estabelecido o prazo de noventa dias para que os
estabelecimentos se adaptem às disposições desta Lei.

Com efeito, o Instituto Vida de Assistência a Saúde é uma
entidade civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover e
ampliar o acesso da população carente a serviços de saúde de
qualidade, humanizados e gratuitos.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento das disposições desta
Lei será feita pelo órgão responsável do Governo do Estado.

Art. 5º Esta lei entra em na data de sua publicação. Assim, diante da justiça do pleito solicito aos nobres Pares
desta Casa a aprovação do Projeto de Lei.Sala das Sessões, em

Deputado Dirceu Dresch Deputado Aldo Schneider
Lido no Expediente *** X X X ***
Sessão de 10/12/13 PROJETO DE LEI Nº 572.0/2013

JUSTIFICATIVA Dispõe sobre a inclusão de
afrodescendentes nas campanhas
publicitárias oficiais do Estado de Santa
Catarina.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
A presente proposta legislativa tem como objetivo repassar

aos consumidores a informação sobre os alimentos que serão comer-
cializados indicando o nome da espécie do pescado.

Art. 1º As campanhas publicitárias oficiais do Estado de
Santa Catarina deverão incluir afrodescendentes.

O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério
da Saúde, recomenda o consumo de peixe fresco pelo menos duas
vezes por semana. Comer pescado frequentemente previne doenças
cardiovasculares, diminui o nível de colesterol e a ansiedade, além de
ativar a memória.

Parágrafo único. Excetuam-se da determinação contida no
caput deste artigo as campanhas publicitárias temáticas relativas a
eventos de determinada etnia, bem como aquelas que não apresentam
imagens de pessoas.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do disposto no art. 71, inciso III, da Constituição do Estado de
Santa Catarina.

Assim, é importante o monitoramento e fiscalização
constantes de eventuais contaminações do pescado nacional em nome
da saúde e segurança dos consumidores, uma vez que, apesar de
todas as qualidades nutricionais do pescado, caso ele não tenha o
devido respaldo sanitário, pode ser nocivo a saúde.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Sandro Silva

Com o aumento da importância da questão ambiental, os
consumidores cada vez mais estão procurando alimentos que sejam
fabricados a partir de processos que causem pouco ou nenhum impacto
ao ambiente.

Lido no Expediente
Sessão de 10/12/13

JUSTIFICATIVA
A presente proposição legislativa, que submeto à apreciação

dos nobres Pares, visa incluir afrodescendentes nas campanhas
publicitárias realizadas pelo Estado de Santa Catarina.

Ações cotidianas, concretas e voluntárias de consumo
consciente permitem a qualquer pessoa contribuir para a preservação
do ambiente e melhorar a qualidade de vida de todos. O hábito de usar
produtos ditos “verdes” tem, ainda, o poder de fazer dos consumidores
agentes de mudança ambiental ao procurar rótulos que garantam o
cuidado com a preservação ambiental.

Não obstante os progressos havidos, os negros ainda sofrem
discriminação. Essa postura da sociedade pode ser observada com
maior evidência na mídia, onde a imagem dos afrobrasileiros muitas
vezes aparece associada a fatores negativos.

Este projeto de lei é um ato de responsabilidade social,
coletiva e um dever para com o público consumidor.

As peças publicitárias do Poder Público Estadual devem ter,
obrigatoriamente, um caráter educativo, etnicamente plural, informativo
e de orientação social. Assim, é necessário que se garanta o acesso e
a presença da comunidade negra nos meios de comunicação, de modo
equitativo e relevante.

Esta iniciativa vem para complementar as já existentes, como
no caso dos produtos industrializados que têm que especificar cada
ingrediente usado.

Sem informações adequadas sobre os produtos que estão
sendo consumidos, os catarinenses são obrigados a sempre questionar
sobre os ingredientes que compõem os alimentos que irão ingerir o que
causa constrangimento e insegurança, uma vez que estas informações
nem sempre são precisas ou corretas. Garantir as informações
obrigatórias permite mais segurança a todos.

Com essa determinação, pretendemos contribuir para a
garantia da visibilidade da população negra, elevando a auto estima
deste vasto contingente populacional no Estado de Santa Catarina.

Não se trata de uma reserva de mercado aos negros, apenas
solicita-se que as peças publicitárias incluam representantes de todos
os integrantes da nossa sociedade, em consonância com os princípios,
direitos e garantias fundamentais assegurados na Carta Magna da
República Federativa do Brasil.

Algo que já é obrigatório para outros segmentos alimentares
e que viria ampliar e complementar as leis que existem.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



16 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.635 11/12/201 3

Sendo matéria de relevante interesse da sociedade catari-
nense, conto com o apoio desta Assembleia Legislativa para a
aprovação da presente proposição.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Deputado Sandro Silva EM Nº 144/13 Florianópolis, 09 de setembro de 2013
*** X X X *** Senhor Governador,

PROJETO DE LEI Nº 573/13 Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei
que autoriza o Poder Executivo a ceder ao Município de Laguna o uso
gratuito, pelo prazo de 10 (dez anos), o imóvel onde se encontrava
instalada a Delegacia Regional da Polícia, com área de 530,40 m²
(quinhentos e trinta metros e quarenta decímetros quadrados, contendo
benfeitorias, registado sob o nº 16.992 no Registro de Imóveis da
Comarca de Laguna e cadastrado sob o nº 01856 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração.

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1198

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição Estadual, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a aquisição de imóvel no Município de
Videira”.

A presente cessão de uso tem por finalidade viabilizar a
instalação de órgãos públicos municipais.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública manifestou-se
favorável à cessão de uso.Florianópolis, 5 de dezembro de 2013

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado Respeitosamente,

Lido no Expediente DERLY MASSAUD DE ANUNCIAÇÃO
Sessão de 10/12/13

Secretário de Estado da AdministraçãoESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO DE LEI Nº 574/2013SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de Laguna.

GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 238/13 Florianópolis, 04 de novembro de 2013

Senhor Governador, O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a adquirir por doação do Município de Videira, o imóvel
com área 5.153,65 m² (cinco mil, cento e cinquenta e três metros e
sessenta e cinco decímetros quadrados), sem benfeitorias, matriculado
sob o nº 18.758 no Registro de Imóveis da Comarca de Videira.

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Laguna, pelo prazo de 10 (dez) anos, o
uso do imóvel com área de 530,40 m² (quinhentos e trinta metros e
quarenta decímetros quadrados), com benfeitorias, transcrito sob o nº
16.992, às fls. 178 do Livro 3-O do Registro de Imóveis da Comarca de
Laguna e cadastrado sob o nº 01856 no Sistema de Gestão Patrimonial
da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A aquisição do imóvel de que trata esta Lei tem como
finalidade à implantação do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar
de Videira.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Art. 2º A presente cessão de uso tem por finalidade a
instalação de Secretarias Municipais.

DERLY MASSAUD DE ANUNCIAÇÃO
Secretário de Estado da Administração

Art. 3º O cessionário, sob pena de imediata reversão e
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não poderá:

PROJETO DE LEI Nº 573/2013
Autoriza a aquisição de imóvel no Município
de Videira. I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com

esta cessão de uso;O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; e
III - desviar a finalidade ou executar atividades contrárias ao

interesse público.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, por

doação do Município de Videira, o imóvel com área de 5.153,65 m²
(cinco mil, cento e cinquenta e três metros e sessenta e cinco
decímetros quadrados), sem benfeitorias, matriculado sob o nº 18.758
no Registro de Imóveis da Comarca de Videira.

Art. 4º O cedente retomará a posse do imóvel, nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;

Art. 2º A aquisição do imóvel de que trata esta Lei tem como
finalidade a implantação do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar
de Videira, tendo sido sua doação autorizada pela Lei municipal nº
2.955, de 17 de julho de 2013.

III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - o Estado necessitar do imóvel para uso próprio;
V - houver desistência por parte do cessionário; ou

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Orçamento do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros
Militar (FUMCBM).

VI - ocorrer reversão antecipada.
Parágrafo único. Retomada a posse do imóvel pelos motivos

constantes dos incisos do caput deste artigo e diante da gratuidade da
cessão de uso, as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário serão
incorporadas ao patrimônio do Estado, sem qualquer direito a indenização.

Art. 4º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da Secretaria de Estado da Administração ou pelo titular da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Videira.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 574/13

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1199

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

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas
obrigações.Nos termos do art. 50 da Constituição Estadual, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso do imóvel no Município de
Laguna".

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional de Laguna.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 5 de dezembro de 2013

Florianópolis,JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
JOÃO RAIMUNDO COLOMBOGovernador do Estado

Governador do EstadoLido no Expediente
Sessão de 10/12/13 *** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 575/13 Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão dos imóveis.ESTADO DE SANTA CATARINA

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas
relacionados.

GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1200

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

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou pelo titular da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional de Tubarão.Nos termos do art. 50 da Constituição Estadual, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel no Município de Treze
de Maio”.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***Florianópolis, 5 de dezembro de 2013
PROJETO DE LEI Nº 576/13JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINAGovernador do Estado
GABINETE DO GOVERNADORLido no Expediente
MENSAGEM Nº 1201Sessão de 10/12/13

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Nos termos do art. 50 da Constituição Estadual, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel no Município de
Florianópolis”.

EM Nº 224/13 Florianópolis, 29 de novembro de 2013
Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a desafetar e doar ao Município de Treze de Maio, os
seguintes imóveis:

Florianópolis, 5 de dezembro de 2013I - Um terreno com área total de 1.200,00m² (um mil e
duzentos metros quadrados), com benfeitorias não averbadas,
matriculado sob o nº 10.554 do 2º Registro de Imóveis de Tubarão,
onde se encontra instalada a Unidade Sanitária e cadastrado sob o nº
04539 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da
Administração (SEA).

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Lido no Expediente
Sessão de 10/12/13
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃOII - Um terreno com área de 400,00 m² (quatrocentos

metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, matriculado
sob o nº 34.276 do 2º Registro de Imóveis de Tubarão, onde se
encontra instalada a Unidade Sanitária e cadastrado sob o nº
04537 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado
da Administração (SEA).

GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 177/13 Florianópolis, 28 de novembro de 2013

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a desafetar e doar à União o imóvel no Município de
Florianópolis com área total de 176,00m² (cento e setenta e seis
metros quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o nº 9.151 no 1º
Registro de Imóveis da Comarca da Capital e cadastrado sob o nº
00255 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da
Administração.

A presente doação tem por finalidade regularizar a atual
ocupação por parte do Município no atendimento aos serviços de
saúde.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de
Tubarão manifestou-se favorável à doação.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência. A presente doação tem por finalidade viabilizar a revitalização
e ampliação do Museu Victor Meirelles.Respeitosamente,

DERLY MASSAUD DE ANUNCIAÇÃO A União tem manifestado interesse no negócio, tanto que
assumiu o compromisso com a transferência definitiva de outro imóvel
para o Estado, conforme consta no documento de folha nº 05.

Secretário de Estado da Administração
PROJETO DE LEI Nº 575/2013

A Fundação Catarinense de Cultura manifestou-se favorável à
doação.

Autoriza a doação de imóveis no Município
de Treze de Maio.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Respeitosamente,Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: DERLY MASSAUD DE ANUNCIAÇÃO
Secretário de Estado da AdministraçãoArt. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Treze de Maio os seguintes imóveis: PROJETO DE LEI Nº 576/2013
I - um terreno com área de 1.200,00 m² (mil e duzentos metros

quadrados), com benfeitorias não averbadas, matriculado sob o nº 10.554
no 2º Registro de Imóveis da Comarca de Tubarão, onde funciona uma
unidade sanitária e cadastrado sob o nº 4539 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA); e

Autoriza a doação de imóvel no Município
de Florianópolis.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
II - um terreno com área de 400,00 m² (quatrocentos metros

quadrados), com benfeitorias não averbadas, matriculado sob o nº
34.276 no 2º Registro de Imóveis da Comarca de Tubarão, onde
funciona uma unidade sanitária e cadastrado sob o nº 4537 no Sistema
de Gestão Patrimonial da SEA.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e
doar à União o imóvel localizado no Município de Florianópolis, com
área de 176,00 m² (cento e setenta e seis metros quadrados),
com benfeitorias, matriculado sob o nº 9.151 no 1º Registro de
Imóveis da Comarca da Capital e cadastrado sob o nº 00255 no
Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da
Administração (SEA).

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade, bem como à
averbação das benfeitorias existentes sobre os imóveis descritos nos
incisos I e II do caput deste artigo.

Parágrafo único. Caberá ao Município beneficiado com a
doação promover e executar as ações necessárias à titularização da
propriedade.Art. 2º A presente doação tem por finalidade regularizar a

atual ocupação dos imóveis por parte do Município para o atendimento
dos serviços de saúde.

Art. 2º A presente doação tem por finalidade a revitalização e
ampliação do Museu Victor Meirelles por parte da União.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão: Art. 3º A donatária não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade ou deixar de utilizar os imóveis; I - desviar a finalidade ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir a finalidade da doação no prazo de 2

(dois) anos; e
II - deixar de cumprir a finalidade da doação no prazo de 2

(dois) anos; e
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder, de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, os imóveis.
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder, de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação dos imóveis, sob pena
de nulidade do ato.

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

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.
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Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará à donatária
o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

PROJETO DE LEI Nº 579.6/2013
Declara de utilidade pública o Instituto
Caros Ouvintes de Estudo e Pesquisa de
Mídia, de Florianópolis.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta da União, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas
relacionados. Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto Caros

Ouvintes de Estudo e Pesquisa de Mídia, com sede no Município de
Florianópolis.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

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

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 577.4/13

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Substitui a pena de suspensão por
medidas alternativas, no âmbito da rede
pública de ensino do Estado de Santa
Catarina.

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

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

Art. 1º A pena de suspensão aplicável aos alunos da rede
pública de ensino do Estado de Santa Catarina fica substituída pelas
seguintes medidas alternativas:

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

I - o cuidado da horta da escola; Deputado Edison Andrino
II - a produção da merenda escolar; Lido no Expediente
III - a limpeza das dependências da escola; e Sessão de 10/12/13
IV - a organização da biblioteca. JUSTIFICATIVA
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. O Instituto Caros Ouvintes de Estudo e Pesquisa de Mídia é

uma entidade civil de caráter apolítico, sem fins lucrativos que tem
como finalidade a promoção e desenvolvimento de estudos e
pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos relativos aos meios de comunicação social em
nosso Estado.

Sala das Sessões,
Deputado Sandro Silva

Lido no Expediente

Sessão de 10/12/13

JUSTIFICATIVA
O Instituto possui como finalidades desenvolver ações de

consultoria e instrução nas diferentes áreas da comunicação social,
fomentar a pesquisa, divulgação e promoção da história da
comunicação, colaborar com a publicação de obras didáticas, culturais
e cientificadas referentes à comunicação social.

A presente proposição legislativa, que submeto à apreciação
dos nobres Pares, visa estabelecer responsabilidades aos alunos da
rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina.

Atualmente, a indisciplina em sala de aula tornou-se uma
ocorrência rotineira nas escolas, e o número de casos de violência
contra professores, agressões verbais, lesões corporais contra colegas
vêm aumentando a cada dia.

Além disso, a entidade visa, promover palestras, seminários,
cursos e outros eventos ligados ao estudo e pesquisa do uso da
comunicação social como instrumento de cidadania, coordenar o portal
eletrônico denominado Caros Ouvintes, tanto nos conteúdos como na
veiculação comercial ou em forma de parcerias culturais.

E, tendo em vista que as medidas disciplinares até agora
aplicadas nas escolas públicas de Santa Catarina não têm surtido o efeito
coercitivo esperado, o presente projeto de lei pretende implantar penas
socioeducativas alternativas, que possam levar o aluno, que pratica atos de
violência, a rever sua postura no ambiente escolar e social.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la
relevante para a promoção da comunicação social e desenvolvimento
de pesquisas nessa área.

Diante do exposto, conto com o apoio desta Assembleia
Legislativa para a aprovação da presente proposição.

Deputado Edson AndrinoDeputado Sandro Silva
*** X X X ****** X X X *** PROJETO DE LEI Nº 580.0/2013PROJETO DE LEI Nº 578.5/2013
Altera a Lei nº 7.611, de 1989, que declara
de utilidade pública a Orionópolis Catari-
nense, de Florianópolis.

Declara de Utilidade Pública Estadual o
Centro Educacional e Beneficente Artur
Deiss, com sede no município de Mondaí.

Art. 1º A Lei nº 7.611, de 14 de junho de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Estadual o Centro
Educacional e Beneficente Artur Deiss, com sede no Município de
Mondaí. “Declara de utilidade pública a Orionópolis

Catarinense, de São José.Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Orionópolis

Catarinense, com sede no Município de São José.Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subseqüente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

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

Registro de Pessoas Jurídicas; e I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Sala das Sessões, em
Deputado Joares Ponticelli

IV - balancete contábil.
Lido no Expediente

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (NR)
Sessão de 10/12/13

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.JUSTIFICATIVA
Sala das Sessões,Tomo a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei que visa

declarar de utilidade pública estadual o Centro Educacional e
Beneficente Artur Deiss, do município de Mondaí, atendendo pedido da
própria entidade que necessita deste reconhecimento para poder
celebrar atos e convênios com órgãos públicos estaduais, a fim de
atender suas finalidades estatutárias.

Deputado Gelson Merísio
Lido no Expediente
Sessão de 10/12/13

JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto

de Lei em anexo que visa alterar a Lei nº 7.611, de 14 de junho de 1989,
que declara de utilidade pública a Orionópolis Catarinense, em razão da
mudança da sua sede para o Município de São José, observando, assim, o
que dispõe o art. 5º da Lei nº 15.125, de 19 de janeiro de 2010.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que presta
relevantes serviços à comunidade, razão pela qual entendo ser de
inteira justiça o pleito ora apresentado.

Deputado Joares Ponticelli Deputado Gelson Merísio
*** X X X *** *** X X X ***
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PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Parágrafo Único. A eventual alteração do número de depu-

tados par bancada partidária decorrente de convocação de deputado
suplente não repercute no cálculo da proporcionalidade de que trata o
caput deste artigo." (NR)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012.5/2013 "Art. 17. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa poderá ser designado
para o exercício das funções de confiança de gerência, chefia,
assessoria técnica ou assistência técnica, conforme Anexos III-A a III-C.

Autoriza a Mesa adotar medidas
administrativas para regularizar o uso de
veículos de propriedade dos Parlamentares.

Art. 1º Fica autorizada a Mesa adotar medidas
administrativas, por meio de Ato próprio, para regulamentar o uso de
veículos de propriedade dos Parlamentares, com direito à indenização.

Parágrafo único. O servidor designado para o exercício de
função de confiança deverá estar lotado no respectivo setor ou
gabinete, salvo nos casos justificados e expressamente autorizados
pelo Diretor-Geral, cabendo ao servidor, além das atribuições inerentes
à função, a fiscalização de contrato, quando for o caso." (NR)

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina.

"Art. 19. É vedada a percepção de mais de duas
gratificações, compreendidas a função de confiança, a gratificação de
exercício referida no art. 20 desta Resolução e a gratificação prevista
na Resolução nº 012, de 22 de dezembro de 2009." (NR)

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

Sala das Sessões, em "Art. 20. Além do vencimento do cargo, serão concedidas as
seguintes gratificações de exercício:Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente

Deputado Kennedy Nunes - Secretário I - para Diretor, Secretário Parlamentar da Presidência e
Secretário Executivo de Relações lnstitucionais, código PL/DAS-7, no
valor equivalente a FC-7;

Deputado Jailson Lima - Secretário
Lido no Expediente
Sessão de 10/12/13 II para Coordenador, Assessor, Secretário-Geral, Assessor de

Relações Institucionais para Assuntos Nacionais e do Mercosul, Assessor de
Relações Institucionais para Assuntos Internacionais, Chefe da Consultoria
Legislativa, Executivo de Gabinete e Secretário Parlamentar da Presidência,
código PL/DAS-6, no valor equivalente a FC-6;

JUSTIFICATIVA
Submeto à apreciação desta Casa Legislativa projeto de

resolução autorizando a Mesa a editar ato próprio para regulamentar o uso
de veículos de propriedade dos Parlamentares, com direito à indenização. III - para Assessor de Acompanhamento Orçamentário-

Financeiro, código PL/DAS-5, no valor equivalente a FC-5; eRegistre-se, por oportuno, que atualmente os membros deste
Poder, quando no desempenho de suas atividades parlamentares, são
atendidos por veículos locados. Com esta medida a Administração Superior
da Alesc irá facultar aos Deputados a utilização de veículos próprios.

IV - para integrante de comissão legal e Secretário Parlamentar da
Presidência, código PL/DAS-3, no valor correspondente a FC-3.

Parágrafo Único. O servidor ocupante de cargo efetivo
designado para os cargos mencionados neste artigo poderá fazer a
opção pela remuneração do seu cargo efetivo acrescida da respectiva
gratificação de exercício." (NR)

Desta forma, solicito aos nobres Parlamentares a aprovação
desta proposição legislativa.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário "Art. 21 ..............................................................................
Deputado Jailson Lima - Secretário Parágrafo único. A progressão funcional ocorrerá,

anualmente, no mês de outubro e far-se-á, alternadamente, por
antiguidade e merecimento, nos termos do Ato da Mesa." (NR)

*** X X X ***
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 013.6/2013

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

"Art. 26 O servidor titular de cargo efetivo da Assembleia
Legislativa que tiver exercido cargo em comissão, a que se refere o
Anexo II-A desta Resolução, ou função de confiança, mesmo que em
substituição, ininterruptamente ou não, fará jus, a título de adicional de
exercício, a razão de 10% (dez por cento) ao ano, até o limite de cem
por cento, ao valor da diferença entre o vencimento do cargo de
provimento efetivo e o vencimento do cargo de provimento em comissão
ou ao valor da função de confiança.

Art. 1º Os arts. 57-A e 58, inciso I do § 2º da Resolução nº
001 de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 57- A ...........................................................................
..........................................................................................
III - a Assistência de Relações Institucionais, à qual compete,

especialmente:
§ 1º O benefício a que se refere o caput deste artigo fica

estendido aos servidores que perceberem a gratificação de exercício de
que trata o art. 20 desta Resolução, observados os mesmos prazos e
percentuais estabelecidos no caput deste artigo.

a) dar assessoramento aos trabalhos executados na
Secretaria Executiva de Relações Institucionais;

b) assessorar na elaboração do relatório anual das atividades
da Secretaria Executiva de Relações Institucionais." (NR)

§ 2º Enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, da
função de confiança ou percebendo a gratificação de exercício, o
servidor não perceberá o adicional de exercício."Art.58 ...............................................................................

.......................................................................................... § 3º Os percentuais equivalentes a valores incorporados aos
vencimentos do cargo efetivo, nos termos da Lei, integrar-se-ão para
efeito de concessão do benefício decorrente da aplicação deste artigo.

..........................................................................................
§ 2º Ao Assessor Jurídico, designado dentre os servidores

titulares de cargo de provimento efetivo das carreiras de nível superior
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa com inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, compete, especialmente:

§ 4º O servidor que após conquistar 100% (cem por cento) do
adicional de exercício vier a exercer cargo em comissão, função de
confiança ou perceber a gratificação de exercício prevista no art. 20
desta Resolução, cujo valor atribuído em cada caso ultrapassar àqueles
já adicionados, poderá optar pela atualização, mediante substituição
dos percentuais anteriormente conquistados, ano a ano, pelos novos
cálculos, na mesma proporção, observada a correlação estabelecida no
anexo XIII desta Resolução.

I - prestar assessoramento jurídico na área de direito cons-
titucional e administrativo, elaborando pareceres quando solicitado pelo
Diretor-Geral;

. ................................................................................. "(NR)
..........................................................................................
Art. 2º Os arts. 2º, 7º, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 29-A.

30 e 32 da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

§ 5º Quando o servidor, a cada período de doze meses, tiver
exercido mais de um cargo em comissão, função de confiança ou
percebido mais de uma gratificação de exercício, o percentual anual
será calculado proporcionalmente, mês a mês, tomando-se por base,
em cada mês, aquele exercido par mais tempo.

"Art. 2º ..............................................................................
..........................................................................................
XV - Comissão Legal: órgão de natureza especial, contendo

competências a serem exercidas por servidor da Assembleia
Legislativa, mediante percepção de gratificação de exercício;

§ 6º O adicional previsto neste artigo será concedido ao
servidor beneficiado com a gratificação prevista no art. 85, inciso VII,
da Lei 6.745, de 28 de dezembro de 1985, tendo como base de
cálculo o respectivo percentual previsto na Resolução nº 012, de 22 de
dezembro de 2009, e será devido somente após a sua aposentadoria.

XVI - Gratificação de Exercício: retribuição pecuniária conferida a
servidor da Assembleia Legislativa pela participação em órgão de natureza
especial ou pelo desempenho de cargo ou função.” (NR) § 7º É vedada a concessão do beneficio de que trata este

artigo em limite superior a 100% (cem por cento), ainda que mais de
uma função ou cargo tenham sido exercidos concomitantemente, salvo
em relação às gratificações de que tratam o § 6º deste artigo e o art.
20 desta Resolução.

"Art. 7º ..............................................................................
..........................................................................................
VIII - grupo de atividades de função de confiança - PL/FC, as

funções de confiança de gerência, chefia, assessoria e assistência,
com designação para o exercício de atividades de supervisão, controle
e assessoramento dos serviços da Assembleia Legislativa." (NR)

§ 8º O adicional de exercício integra a remuneração do
servidor para todos os efeitos legais, inclusive para fins de adicional
par tempo de serviço."Art. 16 ..............................................................................
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§ 9º O disposto neste artigo aplica-se a servidor titular de
cargo efetivo da Assembleia Legislativa que tiver exercido cargo em
comissão no seu órgão auxiliar de controle externo.

JUSTIFICATIVA
A Mesa submete à consideração deste Parlamento o presente

Projeto de Resolução, que tem o objetivo de alterar dispositivos da
Resolução nº 002, de 2006, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal, o Plano
de Carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as
atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa.

§ 10. O adicional de exercício previsto neste artigo produzirá
efeitos financeiros a partir do seu requerimento.

§ 11. Para efeito do disposto neste artigo, incidirá
contribuição previdenciária nos termos da Lei Complementar no 412, de
26 de junho de 2008." (NR)

Assim, por meio dos arts. 1º e 2º do presente Projeto de
Resolução, são alterados preceptivos legais para o fim de:

"Art. 28 .............................................................................. a) conferir adequada atribuições aos cargos de Assistente de
Relações Institucionais (art. 57 da Resolução nº 001, de 2006);§ 1º ...................................................................................

I - com conteúdo na área de administração pública, indepen-
dentemente do cargo ocupado pelo servidor; ou

b) adequar as atribuições ao Assessor Jurídico da Diretoria-
Geral (art. 58 da Resolução nº 001, de 2006);

II - previstas nos Anexos IV-C e IV-D dos Grupos de Atividades
de Nível Superior e de Assessoria Institucional desta Resolução.

c) conferir adequada conceituação à comissão legal e
gratificação de exercício e ao grupo de atividades de função de
confiança (arts. 2º e 7º da Resolução nº 002, de 2006);..........................................................................................

§ 3º O servidor deverá juntar ao requerimento a que alude
o § 1º deste artigo o trabalho aprovado de conclusão do curso,
atestado pela respectiva instituição de ensino, o qual será
disponibilizado para consulta na Biblioteca Deputado Marcelino
Antônio Dutra.

d) positivar prática administrativa vigente, quanto ao cálculo
da proporcionalidade do número de cargos de assessor de liderança
por bancada partidária (art. 16 da Res. 002, de 2006);

e) ajustar a regra do art. 17, caput, da Res. nº 002, de 2006,
que prevê os tipos de funções, à conceituação constante do item "a"
supramencionado, além de dispor sobre a faculdade de designação, a
critério do Diretor-Geral, de servidor para exercer função gratificada em
setor diverso do de sua lotação (parágrafo único do art. 17 da Res. nº
002, de 2006);

§ 4º O pagamento do benefício de que trata este artigo ficará
suspenso, enquanto o servidor não estiver em efetivo exercício na
Assembleia Legislativa, salvo disposição em contrário estabelecida em
termo de convênio, conforme dispõe o art. 29 desta Resolução, ou
quando ocupar cargo de provimento em comissão." (NR) f) vedar a percepção cumulativa de mais de duas

gratificações, compreendidas a função de confiança, a gratificação de
exercício e a gratificação de penosidade, insalubridade e risco de morte
(art. 19 da Res. nº 002, de 2006);

"Art. 29. A Assembleia Legislativa poderá celebrar convênios
com as demais Poderes e órgãos públicos detentores de autonomia
institucional para formalizar políticas referentes à disposição de seus
servidores, inclusive para os casos previstos no art.18 da Lei no 6.745,
de 1985." (NR)

g) corrigir erro material constante do art. 20 da Res. nº 002,
de 2006, quanto aos cargos e funções nele relacionados;

"Art. 29-A. As perícias médicas a que devem ser submetidos
os servidores da Assembleia Legislativa para os fins da Lei 6.745, de
1985, serão realizadas pelo órgão competente da Secretaria de Estado
da Administração, mediante termo de convênio, ou por quem a
Assembleia Legislativa definir." (NR)

h) remeter a Ato da Mesa a regulamentação da progressão
funcional (parágrafo único do art. 21 da Res. nº 002, de 2006);

i) conferir nova redação ao art. 26 da Resolução nº 002, de 2006,
que cuida das regras jurídicas relativas à concessão de adicional de exercício
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo deste Poder, em razão do
exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança,
incluída a gratificação de exercício estabelecida no art. 20 dessa Resolução,
correspondente ao valor da diferença entre o valor do cargo comissionado e
o vencimento do cargo efetivo, no primeiro caso, e ao valor da função de
confiança, no segundo, ambos na proporção de dez por cento ao ano, até o
limite de cem por cento. Tal modificação faz-se necessária para que não
pairem dúvidas quanto a interpretação das disposições constantes do
precitado art. 26 da Resolução nº 002, de 2006. Dessa forma, em
homenagem ao instituto da estabilização financeira e por questão de justiça,
mediante as novas regras entabuladas no Projeto em causa, almeja-se
conferir uma redação mais clara e precisa ao dispositivo legal em tela, para
o fim de abranger, pelo citado adicional, as servidores titulares de cargo
efetivo que percebam a gratificação de exercício prevista no art. 20 da
Resolução nº 002, de 2006, ainda que cumulativamente com eventual cargo
em comissão ou função de confiança;

"Art. 30. O regime de trabalho dos servidores da Assembleia
Legislativa é de 40 (quarenta) horas semanais, podendo a
administração fixar jornada de trabalho no regime de tempo integral de
6 (seis) horas diárias ininterruptas, de acordo com as suas neces-
sidades." (NR)

"Art. 32. Fica estabelecido o mês de maio de cada ano como
data base para negociação salarial da categoria dos servidores do
Poder Legislativo." (NR)

Art. 3º Fica acrescido o art. 30-A a Resolução nº 002, de
2006, com a seguinte redação:

"Art. 30-A. Ao servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa poderá ser
autorizado o usufruto da licença-prêmio prevista no art. 78 da Lei nº
6.745, de 25 de dezembro de 1985, por período de 15 (quinze) ou 30
(trinta dias)."

Art. 4º Fica alterado no Anexo Ill-C desta Resolução e no art.
58 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 a denominação da
Assessoria Permanente de Planejamento e Desenvolvimento de
Projetos Institucionais e a Assistência Técnica de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional para Assessoria de Planejamento
Institucional e Assistência Técnica de Planejamento Institucional,
respectivamente.

j) promover pequenos ajustes na redação atual das regras
que disciplinam os critérios para a concessão do adicional de pos-
graduação, a exemplo da exigência, para a sua percepção, não apenas
do trabalho de conclusão do curso, como também da comprovação de
que ele restou aprovado (art. 28 da Res. nº 002, de 2006);

k) adequar as regras referentes a disposição de servidores,
no âmbito da Alesc, às práticas administrativas atuais (art. 29 da Res.
nº 002, de 2006);Art. 5º Fica desvinculado da Assessoria de Planejamento

Permanente de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos
Institucionais uma Função de Confiança PL/FC-4, passando a ser
vinculada à Diretoria Geral, com a denominação de Assistência Técnica
da Diretoria Geral, código PL/FC-4, sendo que suas atribuições serão
definidas por Ato da Mesa..

l) estabelecer que as perícias médicas a que devem ser
submetidos os servidores da Alesc serão realizadas pelo órgão
competente da Secretaria de Estado da Administração ou por quem a
Alesc definir (art. 29-A da Res. nº 002, de 2006); e

m) harmonizar as regras relativas ao horário de trabalho
estabelecidas no art. 30 da Res. nº 002, de 2006, às normas jurídicas
do Ato da Mesa nº 396, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre
o registro e controle de frequência.

Art. 6º A Assembleia Legislativa de Santa Catarina poderá
conceder subsídio para plano de assistência à saúde aos seus
membros e servidores ativos e inativos, nos termos do Ato da Mesa.

Art. 7º Fica concedido auxílio adicional, aos servidores
alcançados pelas Resoluções ns. 1.344, de 10 de outubro de 1993, e
009, de 16 de novembro de 2005, e àqueles que se encontrem em
exercício na Assembleia Legislativa, a ser creditado em parcela única
na folha de pagamento do mês de dezembro de 2013, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais).

Demais disso, o Projeto de Resolução, por meio do seu art.
3º, ao acrescer o art. 30-A à Res. nº 002, de 2006, estabelece a
faculdade de a Administração autorizar a seus servidores o usufruto da
licença-prêmio prevista no art. 78 da Lei no 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, por período de quinze ou trinta dias.

Finalmente, propõe-se que a Alesc poderá conceder subsídio
para plano de assistência à saúde aos seus membros e servidores
ativos e inativos, nos termos do Ato da Mesa a ser editado (art. 6º),
bem como seja concedido auxílio adicional aos servidores alcançados
pelas resoluções ns. 1.344, de 1º de outubro de 1993, e 009, de 16
de novembro de 2005 da Assembleia Legislativa e àqueles que nela
encontrem-se exercício, a ser creditado em parcela única na folha de
pagamento do mês de dezembro de 2013, nos termos do seu art. 7º.

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina.

Art. 9º Esta Resolução entra vigor na data de sua publicação.
Art. 10 Ficam revogados os arts. 22 e 23 da Resolução nº

002, de 11 de janeiro de 2006.
Sala das Sessões, Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado JOARES PONTICELLI -Presidente Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Kennedy Nunes - Secretário Deputado Jailson Lima - Secretário
Jailson Lima - Secretário *** X X X ***
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