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PLENÁRIO

ATA DA 018ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O LANÇAMENTO
DO LIVRO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DO TUBARÃO A
TUBARÃO, EM TUBARÃO/SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.
Convido para compor a mesa as
excelentíssimas
autoridades
que
serão
nominadas a seguir:
Excelentíssimo senhor João Olávio
Falchetti, prefeito do município de Tubarão;
Excelentíssimo
senhor
vereador
Evandro Souza de Almeida, presidente da
Câmara de Vereadores do município de
Tubarão;
Magnífico reitor Sebastião Salésio
Herdt, da Universidade do Sul de Santa
Catarina - Unisul;
Senhor Pedro de Souza, diretor-geral
da secretaria do Desenvolvimento Regional de
Tubarão,
neste
ato
representando
o
excelentíssimo senhor secretário Regional
Estener Soratto;
Reverendíssimo senhor padre Anselmo
Buss, neste ato representando sua eminência
reverendíssima bispo João Francisco Salm;
Doutor Clésio Moraes, presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de
Tubarão;
Senhor Michel Miguel, vice-presidente
da Federação das Indústrias do Estado de
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Santa Catarina, neste ato representando o
senhor presidente da Fiesc, Glauco José Côrte.
Excelentíssimo autoridades, srs. deputados, sras. deputadas, a presente sessão de
lançamento do livro De Nossa Senhora da Piedade
do Tubarão a Tubarão e em homenagem ao
município pelos seus 143 anos de emancipação
político-administrativa foi convocada por solicitação
deste presidente e aprovada por unanimidade
pelos demais parlamentares.
Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.
(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência registra e agradece
a presença das seguintes auto ridades:
Senhor presidente estadual dos
colunistas sociais, Arlan Alves;
Senhor diretor da Arquivo Histórico
Municipal de Tubarão, Joel Koenig de Souza;
Senhor diretor de Comunicação Social
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
André Fretta May;
Senhor engenheiro Carlos Augusto
Menezes, neste ato representando a inspetoria
do CREA de Tubarão;
Excelentíssimo senhor secretário de
Desenvolvimento Econômico do município de
Tubarão, Clair Teixeira de Souza;

Excelentíssima senhora secretária de
Educação do município de Tubarão, Lucelena
Fernandes de Souza;
Senhor presidente da Associação
Empresarial de Tubarão, Eduardo Silvério;
Senhor presidente da Associação de
Pastores Evangélicos de Tubarão, Wilson
Simerman;
Excelentíssimo senhor secretário de
Cultura do município de Tubarão, José Acco
Júnior;
Senhor Nivaldo Tonelli, neste ato
representando
o
excelentíssimo
senhor
deputado estadual Renato Hinnig;
Senhor secretário do ministério das
Cidades, ex-deputado estadual e querido amigo
Leodegar Tiscoski;
Senhora presidente da Ação Mulher
Progressista, Bete Tiscoski.
Saudamos as demais autoridades
que, eventualmente, não tenham registrado o
seu nome no protocolo.
Neste momento, convido o sr. Joel
Koenig de Souza, diretor do Arquivo Histórico
Municipal de Tubarão, para proceder ao relato
sobre a história de Nossa Senhora da Piedade
do Tubarão a Tubarão.
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O SR. JOEL KOENIG DE SOUZA - Boanoite, senhoras, senhores e autoridades aqui
presentes!
(Passa a ler.)
“Fui convidado para falar sobre a
nossa cidade, Tubarão, e quero dizer que ela é
uma cidade privilegiada e vocacionada. Tubarão
pode ser observada sob várias óticas e de um
mesmo prisma.
Uma de suas vocações é oriunda de
sua natureza. Outra vocação é oriunda dos
seres humanos que implantaram na terra
abençoada pelo Criador...
A Cidade Azul de Virgílio Várzea, pela
beleza do seu rio, permitirá, nos moldes
europeus, a sua exploração política.
A beleza de suas margens, as
imensas lavouras de arroz, os campos repletos
de gados e a desembocadura do seu rio no
complexo lagunar aproximando-se da legendária
terra de Anita Garibaldi por certo não deixarão
de encantar quem o trajeto dela percorrer.
A prodigiosidade da natureza de
nossas duas estâncias hidrominerais da
Guarda e do rio do Pouso possuem uma
extensa área territorial a ser aproveitada.
As belezas naturais pertencentes ao
nosso município tão próximo das praias e não
menos distante das serras apresentam-nos
verdadeiras paisagens deslumbrantes. Faltanos tão-somente o despertar, pois a nossa
natureza parece estar dormindo um sono que
aguarda tão-somente o despertar para o seu
nascimento.
Do trabalho do homem surgem dois
grandes ícones da vocação turística: o nosso
Farol Shopping imponente e orgulhoso, atraindo
visitantes não somente da nossa região, mas
também de todo o estado, e as obras do
imortal Willy Zumblick guardadas em nosso
Centro Municipal de Cultura. Para quem desejar
vê-las, não há comparativo em qualquer outro
local e municípios do nosso estado.
Temos uma universidade que nos
orgulha, faz fervilhar a cidade no período das
aulas e onde a beleza da juventude brasileira é
presença constante.
É uma cidade com um hospital com o
maior número de leitos do estado. Com a
modernidade de seus equipamentos e de seu
corpo médico, incluindo cirurgia cardíaca e
neurológica de além fronteiras, espera tão
somente que seus filhos despertem para a
grandiosidade de sua terra.
É uma cidade que, nas águas do
nosso rio, nas águas de nossas instâncias
hidrominerais,
naqueles
equipamentos
urbanos, produtos da inteligência humana, e
com uma BR-101 percorrendo de norte a sul e
de sul a norte toda a nossa extensão territorial,
lança-nos um brado: ‘Acorda, Tubarão! Já é
hora! O tempo passa e não voltará!’ Não nos é
permitido perder as nossas oportunidades.”
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Convido a mestre-de-cerimônias
Nicoli Madeira para dar início à nominata da
entrega do livro De Nossa Senhora da Piedade
do Tubarão a Tubarão.
A
SRA.
MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicoli Madeira) - Boa-noite!
Neste momento o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem ao
município de Tubarão com a entrega do livro De
Nossa Senhora da Piedade do Tubarão a
Tubarão.
O livro De Nossa Senhora da Piedade
do Tubarão a Tubarão - O Legislativo Catarinense Contanto a História da Cidade - de
1860/2013 é uma homenagem da Assembleia
Legislativa ao município de Tubarão pelo seu

aniversário de 143 anos de emancipação
político-administrativa.
Esta edição foi executada pela
gerência
do
Centro
de
Memória
da
coordenadoria de Documentação, setor que
preserva, conserva, restaura e disponibiliza
todo o acervo documental produzido neste
Poder.
Os documentos que serviram de fonte
para a reconstrução da história legislativa do
município de Tubarão são fac-símiles dos
originais que tramitaram na Assembleia desde
o período provincial até os nossos dias. Estes
originais, fonte histórica de inestimável valor,
propiciam muitas reflexões sobre esse largo
período e abrem perspectivas para a
reconstrução
dos
acontecimentos
que
delinearam a história da cidade. São leis,
decretos, ofícios, atas de sessões plenárias,
resoluções, discursos, enfim, documentos que
se inter-relacionam formando, ao longo de
quase dois séculos, a sociedade tubaro nense.
A presente edição está organizada
em oito capítulos classificados por assuntos
que, por sua vez, abordam respectivamente:
origem do município; código de posturas;
administração
pública;
desenvolvimento
econômico; saúde, educação e cultura;
transporte e comunicação; enchentes; e,
finalmente, Tubarão 143 anos.
Este livro agraciado neste evento é
um presente da Assembleia Legislativa para as
entidades, órgãos públicos e associações
tubaronenses.
Convido
o
excelentíssimo
sr.
deputado Joares Ponticelli, presidente do
Parlamento catarinense, para fazer a entrega
dos livros.
Convido para receber o livro o
excelentíssimo sr. prefeito de Tubarão, João
Olavio Falchetti, neste ato representando o
município de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o
excelentíssimo sr. vereador Evandro Souza de
Almeida, presidente da Câmara de Vereadores
de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Pedro de Souza, diretor-geral, neste ato representando a secretaria Regional de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o
magnífico reitor Sebastião Salésio Herdt, neste
ato representando a Universidade do Sul de
Santa Catarina.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o padre
Anselmo Buss, pároco da Catedral, de neste
ato representando a Diocese de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a sra.
Lucelena Fernandes de Souza, secretária
municipal da Educação de Tubarão, neste ato
representando a secretaria.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
José Acco Júnior, secretário municipal de
Cultura de Tubarão, neste ato representando a
secretaria.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a sra.
Miriam Mainer Nunes, neste ato representando
a Academia Tubaro nense de Letras.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
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Convido para receber o livro o sr. Joel
Koenig de Souza, neste ato representando o
Arquivo Histórico municipal de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a sra.
Élia da Silva, neste ato representando a
Biblioteca Universidade do Sul de Santa
Catarina.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o dr.
Clesio Moraes, presidente, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil,
Subseção de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Eduardo Silverio Nunes, presidente, neste ato
representando o Associação Comercial e
Industrial de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Tomas Londero Moogen, presidente, neste ato
representando a Associação dos Engenheiros
de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Vilson Zimermann, presidente, neste ato representando a Associação Pastores Evangélicos de
Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a sra.
Laura Isabel Guimarães Oppa, neste ato representando o Sindicato dos Funcionários Públicos
da Rede Municipal de Ensino de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a irmã
Jacira, diretora, acompanhada da sra. Maria
dos Santos, neste ato representando o Hospital
Nossa Senhora da Conceição de Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Cristiano Carrador, diretor, neste ato representando o jornal Notisul.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a sra.
Vera Mendonça, neste ato representando a
Rádio Band AM.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro sr.
Eduardo Ventura, neste ato representando a
Rádio Santa Catarina.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Geraldo Salvador, neste ato representado a
Rádio Tubá.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Michel Miguel, vice-presidente, neste ato representando a Federação das Indústrias de Santa
Catarina - Fiesc.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro a sra.
Neide Bini, neste ato representando o jornal
Nossa Folha de Tubarão .
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido para receber o livro o sr.
Arlan Alves, embaixador universal da paz, neste
ato representando a Unesco em Tubarão.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
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O Poder Legislativo presta uma
homenagem ao historiador Amadio Vittoretti - in
memoriam.
Convido para receber o livro o sr.
José Acco Junior, neste ato representando a
família do historiador.
(Procede-se à entrega do livro.)
(Palmas)
Convido o presidente da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina para tomar
assento junto à mesa.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Neste momento, convido para fazer
uso da palavra o magnífico reitor da Unisul,
professor Sebastião Salésio Herdt.
O SR. SEBASTIÃO SALÉSIO HERDT Sr. presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, deputado Joares
Ponticelli; sr. prefeito municipal, João Olávio
Falchetti, aqui também presidindo o Conselho
Curador da Universidade; sr. presidente da
Câmara de Vereadores de Tubarão, Evandro
Souza de Almeida; demais autoridades citadas
que compõem a mesa; várias entidades citadas
aqui e que nesta noite acolhem um ato tão
significativo.
Gostaríamos,
em
nome
da
universidade, deputado Joares Ponticelli, de
agradecer a simbologia deste ato, pois quando
pensamos no futuro de qualquer cidade ou de
qualquer
nação,
temos
que
conhecer
profundamente a sua trajetória, a sua história e
relembrar os fatos marcantes. E nós não temos
dúvida de que os principais fatos históricos
estão nos registros da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, e estão, muitas
vezes, depositados sem a facilidade do acesso
a essas informações. Essa publicação traz à
cidade de Tubarão o acesso a esses dados, e
de forma organizada.
O exemplar que recebi, em nome
da
universidade,
do
presidente
da
Assembleia será levado à Biblioteca Central
da Universidade para que lá os alunos
possam multiplicar as informações, e que
sirva como uma reflexão.
Coincidentemente, abri uma das
páginas do livro e lá estava uma proposição do
nosso então deputado à época Osvaldo Della
Giustina propondo exatamente uma ação que
pudesse resgatar a ação familiar. Eu cito esta
página que - e por mera coincidência fui abrir o
livro agora, neste instante - relembra
exatamente o feito de tantas pessoas da
cidade de Tubarão que marcaram uma trajetória
política no estado e que puderam desenvolver a
cidade de Tubarão.
Então, gostaria de manifestar a
alegria de receber este exemplar e de
oportunizar a tantos jovens o acesso as
informações, e que com certeza refletirá em
ações que possam compreender primeiro a luta
histórica de todas aquelas pessoas que
participaram da vida política, cultural e
econômica da cidade de Tubarão.
Parabéns, deputado Joares Ponticelli,
e parabéns à Assembleia Legislativa!
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Neste momento, convido para se
manifestar o excelentíssimo sr. presidente da
Câmara municipal de Vereadores, Evandro
Souza de Almeida.
O SR. EVANDRO SOUZA DE ALMEIDA Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo sr.
presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Joares Ponticelli; todas as autoridades já
nominadas; o nosso excelentíssimo prefeito
João Olávio Falchetti; e todos os presentes
nesta noite.
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Queremos dizer ao nosso quase
então colega deputado Joares Ponticelli, que
passou pela Casa Legislativa do município de
Tubarão, que nós estamos recebendo esta
noite um grande presente, algo que vem
resgatar toda a história do nosso município em
um trabalho maravilhoso, um material
exemplar, e até pesado, que vem com uma
capa muito bonita. E nós temos certeza de que
no histórico da nossa Casa teremos este livro
para poder mostrar a todos que por lá
passarem.
Nós só temos a agradecer que neste
seu mandato, em que é o nosso presidente da
Assembleia Legislativa, pôde nos dar este
presente maravilhoso. E só temos a agradecer
e dizer que ficará registrado para o resto das
nossas vidas.
Muito obrigado e boa-noite a todos!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Neste momento, convido para fazer
a sua manifestação O nosso prefeito da cidade
de Tubarão, João Olávio Falchetti.
O SR. JOÃO OLÁVIO FALCHETTI - Boanoite a todos e todas presentes!
Quero cumprimentar o nosso grande
amigo e presidente da Assembleia Legislativa,
o nosso governador, e ao cumprimentá-lo
cumprimento
todas
as
autoridades
já
nominadas.
Gostaria de dizer que é uma alegria
muito grande receber do deputado Joares
Ponticelli esse livro que fala do nosso povo e da
nossa gente. E, como prefeito da cidade de
Tubarão, juntamente com esse povo ordeiro,
vamos também dar continuidade a essa história
tão bonita, a história da cidade, a história
desse povo.
Com muita satisfação, como prefeito
desta cidade tenho muito a agradecer a este
povo. Principalmente nos momentos mais
difíceis que já passei, eu recebi as vibrações
positivas para recuperar a saúde.
Por isso, quero agradecer a Deus.
A nossa cultura sempre fala de Papai-Noel,
mas nós vamos falar, neste momento, de
Jesus, trazendo-o aos nossos corações. Ele
é o nosso aniversariante no dia 25 de
dezembro, mas esperamos que esteja em
nossos corações todos os dias. E a esse
nosso Aniversariante nós devemos respeito
e dedicação.
Muito obrigado ao deputado Joares
Ponticelli e à Assembleia Legislativa que, na
noite de hoje, trouxeram essa memória bonita,
esse livro que, como disse o nosso presidente
da Câmara de Vereadores, vereador Evandro
Souza de Almeida, é pesado porque tem muita
coisa boa nas suas páginas.
Muito obrigado a todos e muita paz!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Excelentíssimo sr. prefeito do
município de Tubarão, querido amigo João
Olávio Falchetti; digno presidente da Câmara
Municipal de Vereadores, Casa que tive a
alegria e o orgulho de integrar por dois anos,
vereador Evandro Souza de Almeida; querido
amigo magnífico reitor da nossa Unisul,
professor Sebastião Salésio Herdt; também
amigo professor Pedro de Souza, diretor-geral
da secretaria de Desenvolvimento Regional de
Tubarão que aqui representa o nosso secretário
Estener Soratto; amigo padre Anselmo Buss,
que representa a nossa Diocese e, em
especial, representa o nosso bispo dom João
Francisco Salm; dr. Clésio Moraes, presidente
da OAB - Subseção de Tubarão; amigo Michel
Miguel, neste ato representando o presidente
da Fiesc, Glauco José Côrte.
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Quero
cumprimentar
todas
as
entidades homenageadas e justificar que serão
32 entidades no município que vão receber
este acervo, mas, em função do período do
ano, data difícil, algumas entidades justificaram
a ausência e não puderam comparecer,
especialmente as entidades ligadas ao
comércio aberto. São muitas festividades, é
uma data realmente muito difícil.
Por isso, quero agradecer a vocês
que puderam vir sacrificando outras agendas,
pois sabemos que muitos aqui têm vários
compromissos, como eu também tenho daqui a
pouco três compromissos nesta noite ainda.
Esta época do ano é de celebração,
comemoração,
agradecimento
e
confraternização pelo ano que finda e de
renovação de esperanças pelo ano que se
aproxima.
Cumprimento todas e todos que aqui
vieram e quero, em nome da nossa querida
Túlia Ribeiro e do querido amigo Deka May,
cumprimentar e agradecer a todos os
servidores da Casa que se envolveram neste
projeto, na realização desta sessão. Enfim,
agradeço a todos que estão aqui trabalhando,
dedicando-se e doando-se nesta época do ano.
A entrega deste livro e o resgate
histórico, na visão do Poder Legislativo,
produzido nesta Casa, de um município de
Santa Catarina acontece todos os anos, já é
uma tradição da Casa. Esta é 9ª edição até
agora dos 295 municípios que já têm esse
material produzido, esse resgate histórico do
Legislativo em todo o estado.
A cada ano é entregue um apenas, é
uma sessão solene anual para a entrega desse
documento. Porque ele é um documento que
exige muito trabalho e muita dedicação. Ele é
um trabalho artesanal baseado em toda a
produção e nos documentos que estão em
nosso Centro de Memória, mas também com a
participação e a colaboração dos arquivos
históricos, bibliotecas e dos órgãos do
município homenageado.
Por isso, reverenciar a memória do
nosso
querido
Amadio
Vittoretti
é
extremamente importante neste momento,
porque ele foi o tubaronense que mais se
dedicou a escrever, resgatar, preservar e contar
a nossa história.
(Palmas)
Esta é uma sessão de homenagem
ao grande tubaronense Amadio Vittoretti. Por
isso, você foi incumbido de levar um destes
poucos exemplares para a Suzana, para a
família dele, pois é o mínimo que a Assembleia,
que o município e que a nossa gente pode fazer
pela memória de quem tanto se dedicou a
preservar a nossa história. Porque um povo
sem história é um povo sem futuro, é um povo
que não sabe, irmã Jacira, para onde vai.
Então, o trabalho do Amadio foi muito
importante nesse sentido.
Mas volto a falar dos nossos
servidores, pois, na verdade, neste ano a
Assembleia já havia prestado esta homenagem
ao município de Biguaçu no início do ano.
Portanto, houve a quebra de uma tradição.
Excepcionalmente, este é o único ano em que
duas histórias foram contadas. E este foi um
apelo que fiz à Mesa Diretora ainda no mês de
fevereiro, quando assumi a Presidência por
decisão dos meus pares. E, ao assumir a
Presidência - e foi somente por um ano, uma
vez que fui eleito por acordo político e em 1º de
fevereiro o meu mandato chegará ao fim para
que o próximo presidente possa assumir -, eu
sabia que não teria outra oportunidade para
prestar a homenagem ao município que há 27
anos me acolheu. Se eu tivesse dois anos de
mandato, poderia ter homenageado a terra que
me viu nascer também. Como eu só tinha um,
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tive que fazer uma opção e naturalmente que fiz
pela terra que me acolheu, pela terra que
pretendo viver até os últimos dias de minha
vida, e que espero que demore muito a chegar.
Eu não poderia deixar de homenagear tendo a
oportunidade de presidir este Poder.
E aí quero de novo agradecer aos
servidores, porque neste ano trabalharam o
dobro para promover todo esse resgate. Aqui
estão, como já foi dito, todos os documentos,
tudo o que se produziu no Parlamento ao longo
de mais de 150 anos, de mais um século e
meio. Como bem lembrou o nosso magnífico
reitor, esses documentos são públicos e estão
à disposição no Centro de Memória da
Assembleia, mas poucas pessoas, padre
Anselmo, têm a oportunidade de estar lá para
pesquisar. E lá eles estão em diversos setores,
dentro do próprio Centro de Memória. Aqui não!
Aqui eles estão reunidos num só documento e
por isso a nossa preocupação de entregar às
bibliotecas, às entidades públicas e aos órgãos
da imprensa para que possam disponibilizar
para um maior número de pessoas
interessadas em saber sobre a nossa história.
O nosso reitor já contou de um
episódio pouco conhecido na cidade ao abrir,
aleatoriamente, uma página. É um belo
material. Eu agradeço muito a Deus, aos
servidores e a todos que se dedicaram para
que pudéssemos realizar essa obra e ofertá-la
à cidade que escolhi para viver, à cidade que
me deu a oportunidade de construir a minha
carreira política e onde fui vereador por dois
anos, à cidade que represento no Parlamento
catarinense há quatro mandatos.
Esta é a oportunidade que tenho para
dizer, mais uma vez, a esta cidade e a sua
gente muito obrigado pela colhida, pelo apoio e
pela adoção, já que a cidade me adotou
legalmente através do Título de Cidadão Tubaro-

nense, porque nós não podemos escolher a
cidade para nascer, mas podemos escolher
para viver. E a Câmara de Vereadores me
acolheu e conferiu a certidão de adoção. Eu
digo sempre que um título de cidadão é uma
certidão de adoção que nós recebemos.
Eu estou muito alegre por ter, hoje, a
oportunidade de, na condição de presidente da
Casa, poder presenteá-los para que a memória
da sua história e da construção dessa grande e
bela cidade seja preservada. E para que
possamos contá-la em detalhes para os nossos
filhos, netos, bisnetos, para as gerações que
darão continuidade àquilo que nós todos, cada
um em sua atividade, fazemos, hoje, em favor
da nossa querida Cidade Azul, da nossa querida
Tubarão.
Agradeço, mais uma vez, pela
presença de vocês aqui numa época tão difícil.
Mas tenho certeza de que esta noite será
relembrada ao longo dos tempos por ser a
noite em que a Casa do Povo catarinense veio
homenagear o povo tubaronense que tanto
contribuiu para o crescimento e para o fortalecimento deste belo estado que se destaca em
vários setores; deste estado que é de longe o
mais belo do Brasil; deste estado que é líder
em diversos segmentos. E tudo isso, irmã
Jacira, talvez seja pela inspiração do seu nome,
que é um nome de mulher, e de uma mulher
santa, como é Santa Catarina de Alexandria.
Isso já o diferencia porque é o único estado
feminino do Brasil, o único estado que tem
nome de mulher. Isso já o faz melhor,
certamente, que todos os demais.
Agradeço a todos pela presença. Nós
vamos disponibilizar o livro eletrônico também a
todos que o quiserem, acho que isso é
importante também. E cumprimento os nossos
servidores, mais uma vez, por terem tido essa
preocupação de também disponibilizar o livro
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por meio eletrônico, para que possamos
ampliar a possibilidade de tubaronenses, catarinenses e brasileiros acessarem a esse rico e
importante trabalho que os nossos servidores
prestam.
Por isso, presto uma homenagem a
eles, porque, muitas vezes, o servidor público,
e especialmente do Poder Legislativo, é tão
criticado e são-lhe atribuídas manifestações
equivocadas. E nós temos um grupo de
servidores que se dedica muito e leva muito a
sério o que faz. E aqui está a prova da
dedicação dos servidores do Poder Legislativo
de Santa Catarina.
Muito obrigado pela presença de
todos. Desejamos, de coração, que Cristo
possa não somente renascer na noite de Natal,
mas permanecer nos nossos corações ao longo
de todos os dias de 2014 com esperança, vigor
e saúde para cada um continuar empreendendo
a sua missão em favor do crescimento e da
pujança desta cidade, da nossa cidade, do
nosso estado e do Brasil.
Um grande abraço e feliz Natal a
todos!
(Palmas)
A Presidência agradece a presença
das autoridades com assento à mesa e de
todos que nos honraram com o seu comparecimento, convidando-os para um coquetel neste
mesmo recinto.
Antes de encerrar a presente sessão,
teremos a execução do Hino de Santa Catarina.
(Procede-se à execução do hino.)
Encerramos a presente sessão,
convocando outra, especial, para segunda-feira,
às 19h, na Assembleia Legislativa, em
homenagem ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC/SC, pela passagem dos seus 67
anos.
Está encerrada a presente sessão.

ATA DA 043ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013 EM HOMENAGEM AO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presença sessão especial.
Convido para compor a mesa as
excelentíssimas
autoridades
que
serão
nominadas a seguir:
Excelentíssimo senhor secretário de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis,
Clonny Capistrano, neste ato representando o
excelentíssimo senhor governador do estado de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo;
Excelentíssimo
senhor
deputado
estadual, e proponente desta sessão, Renato
Hinnig;
Excelentíssimo
senhor
deputado
federal Edinho Bez;
Senhor presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina,
Adilson Cordeiro;
Senhor presidente da Federação dos
Contabilistas do Estado Santa Catarina, Rodolfo
Grosskopf;
Senhor presidente do Sindicato das
Empresas
de
Serviços
Contábeis,
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas do Estado de Santa Catarina,
Eugênio Vicenzi;

Senhor presidente da Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina, Fabrício Oliveira;
Senhor presidente da comissão de
Direito Tributário da Ordem dos Advogados do
Brasil, Secção de Santa Catarina, Flávio Goulart
Barreto,
neste
ato
representando
o
excelentíssimo
senhor
presidente
Tullo
Cavallazzi;
Senhor vice-presidente e diretor de
Operações
do
Banco
Regional
de
Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE -, ex-senador Neuto Fausto De Conto.
Excelentíssimas autoridades, sras.
deputadas e srs. deputados, a presente
sessão em homenagem ao Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina
pela passagem dos seus 67 anos foi
convocada por solicitação do sr. deputado
Renato Hinnig e aprovada por unanimidade
pelos demais parlamentares.
Neste
momento,
teremos
a
interpretação do Hino Nacional pelo coral da
Assembleia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.
(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência registra e agradece
a presença das seguintes auto ridades:

Senhores
vice-presidentes
e
conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;
Senhor diretor de Contabilidade
Geral, Adriano de Souza Pereira, neste ato
representando
o
excelentíssimo
senhor
secretário de estado da Fazenda, Antônio
Gavazzoni;
Senhor auditor fiscal da Receita
estadual, Wilson Amaral;
Senhora coordenadora contábil da
Federação das Indústrias de Santa Catarina Fiesc -, Bianca Kirchner, neste ato representando o senhor presidente Glauco José
Côrte;
Senhor vice-presidente comercial do
Centro de Informática de Santa Catarina - Ciasc
-, Ruy Rundbuchner;
Senhor presidente da Academia
Catarinense de Ciências Contábeis, Wanderlei
Pereira das Neves;
Senhor presidente do Sindicato das
Empresas
de
Serviços
Contábeis,
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisa da Grande Florianópolis - Sescon
Florianópolis, Fernando Baldissera;
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Senhora
coordenadora-geral
do
Núcleo de Contadoras da Aemflo - CDL - São
José, Kátia Cilene Tavares.
Convido o sr. deputado Renato
Hinnig, autor do requerimento que ensejou a
presente sessão, para fazer uso da palavra.
O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG Caros contabilistas, telespectadores da TVAL e
ouvintes da Rádio Alesc Digital, quero saudar,
inicialmente, o deputado Joares Ponticelli, que
preside esta Casa e que, junto com os demais
deputados, aprovou a realização desta sessão
especial, a quem eu agradeço.
Gostaria
de
cumprimentar
o
secretário de Desenvolvimento Regional da
Grande Florianópolis, Clonny Capistrano, que
neste ato representa o sr. governador
Raimundo Colombo; o deputado federal Edinho
Bez, que também é contador e prestigia esta
solenidade; o presidente do CRC, contador
Adilson Cordeiro; o contador Rodolfo Grosskopf,
presidente da Federação dos Contabilistas do
Estado de Santa Catarina; o sr. Eugênio
Vicenzi, presidente do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado
de Santa Catarina, Sescon Santa Catarina; o sr.
Fabrício Oliveira, presidente da Junta Comercial
do Estado; o advogado Flávio Goulart Barreto,
presidente da comissão de Direito Tributário da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa
Catarina, que neste ato representa o sr.
presidente Tullo Cavallazzi; o sr. vice-presidente
e diretor de Operações do BRDE, ex-senador
Neuto De Conto; os caros amigos contabilistas
do nosso estado.
Esta
sessão
especial
está
acontecendo por um pedido do presidente
Adilson Cordeiro, que julgou importante
comemorarmos o 67º aniversário do Conselho
Regional de Contabilidade aqui nesta Casa. E
como uma parte de toda a comemoração que
aconteceu durante este ano, que é o ano da
contabilidade do Brasil.
São 67 anos de uma história escrita
que nos dá um orgulho bastante grande. Eu
falo que nos dá porque também me sinto
membro da categoria pelos tantos anos de
convivência, mais de 20 anos. E é preciso
relembrar todas aquelas pessoas que
contribuíram para a construção dessa história
nesses seus 67 anos, uma história que teve
bons momentos e também, certamente, teve
maus momentos. Mas os maus momentos
devem ser lembrados apenas como um fator
que nos impulsiona para novas conquistas,
novos desafios e para melhorarmos cada vez
mais.
Na época em que estabeleci um
relacionamento
mais
próximo
com
os
contabilistas foi uma época em que estava um
pouco conturbada. Mas, logo em seguida,
assumiu o conselheiro Sérgio Faraco como
presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e lá começamos a traçar novos rumos
de uma parceria com o governo do estado de
Santa Catarina.
E de lá para cá só tenho boas
lembranças. Muitas conquistas vieram. A
classe contábil permanece bastante unida,
realizando um grande trabalho não somente do
interesse dos contabilistas de Santa Catarina,
mas do interesse do nosso estado de Santa
Catarina. Porque, na verdade, os contadores
são, de fato, o elo entre os empresários do
nosso estado e o governo do estado; são os
operadores de toda essa parafernália de
registros contábeis da legislação tributária, e
que exige cada vez mais conhecimento,
qualificação, aparelhamento.
E, nesse aspecto, os contabilistas de
Santa Catarina estão de parabéns. Tanto isto é
verdade que Santa Catarina já está fornecendo
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os seus valores para presidir, por exemplo, o
Conselho Federal de Contabilidade, onde nós
temos Joares Carneiro como presidente do
Conselho Federal de Contabilidade. E outros
contadores ocupando funções de relevância na
representatividade da classe nos organismos
federais.
Há uma atuação bastante firme dos
contadores junto a este Parlamento, em que,
via de regra, quando existe algum problema a
ser tratado, a ser construído, eles nos têm
procurado através dos deputados desta Casa e
construímos as soluções. Por quê? Porque
vocês conquistaram a confiança da classe
política aqui no estado e por isso são bastante
ouvidos. Não é diferente também lá na Câmara
Federal, deputado Edinho Bez, onde conquistas
relevantes aconteceram nos últimos anos
porque temos a representatividade da classe
política e a confiança que vocês conquistaram.
Portanto, eu me sinto privilegiado de
poder me apresentar aqui no Parlamento catarinense como o deputado representante da
classe contábil. Eu faço isso com muito
orgulho, porque tenho orgulho de todos vocês e
do trabalho que realizam que orgulha Santa
Catarina e o Brasil.
Portanto, meus parabéns à classe
contábil de Santa Catarina e a todos que
construíram esta história! E que Deus continue
abençoando-nos para trilharmos o bom caminho.
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Esta Presidência tem adotado a
prática de, em cada sessão solene ou especial,
fazer a abertura dos trabalhos e depois passar
a Presidência, o comando da sessão, ao
deputado
proponente
como
forma
de
homenagear quem teve a iniciativa.
Eu o farei também na noite de hoje
em homenagem a este grande parlamentar e
querido amigo deputado Renato Hinnig. E até
porque estamos tendo hoje na Casa três
eventos simultâneos, senador Neuto De Conto.
E certamente v.exa. e o deputado Edinho Bez,
especialmente, estão aqui angustiados também
para poderem se deslocar ao outro ambiente
onde o grande catarinense Glauco Olinger, de
91 anos de idade, saudável, graças a Deus ele é um catarinense que tem que ter o nosso
reconhecimento em todos os tempos, pois é o
pai da Acaresc, que hoje é a nossa Epagri, e é,
sem nenhuma dúvida, a maior autoridade dessa
área, um homem à frente do seu tempo -, está
autografando um livro de sua autoria e também
contando um pouco dessa história vitoriosa da
agricultura catari nense.
Esta
Presidência
também
vai
prestigiar aquele evento, por ora representando
o deputado Renato Hinnig, deputado Edinho
Bez e o senador Neuto De Conto, que vão ficar
aqui na mesa e, certamente, depois vão poder
abraçar o Glauco Olinger.
Mas, antes de passar os trabalhos ao
deputado Renato Hinnig, eu também quero
fazer a minha manifestação breve, ao tempo
em que saúdo toda mesa já nominada.
Quero, em nome do querido amigo Ari
Adami, cumprimentar todos os homenageados,
todos os contadores e todos que construíram
essa história vencedora de 67 anos. É uma
bela e grande história e muitos deram a sua
contribuição para que pudéssemos chegar a
esse momento de celebração.
Enquanto o deputado Renato Hinnig
se manifestava, eu ficava imaginando como que
um estado tão pequeno como o nosso, que tem
apenas 1,1% do território nacional, que tem
pouco mais de 3% da população, pode se
destacar tanto no contexto nacional, sendo
referência em diversos setores?
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Vários são os fatores, na minha
avaliação, e talvez o primeiro seja muito mais
por conta de quem nos denominou. Ao escolher
um nome de mulher para o nosso estado,
talvez isso já nos tenha feito melhor do que os
outros. Talvez por isto nós somos o mais bonito
e o melhor estado do Brasil: por ter esta
condição privilegiada de ser o único com o
nome de mulher, e de uma santa, ainda.
Mas, com toda certeza, essa
construção da nossa gente multifacetada, essa
mistura de raças, de povos, destaca-nos
também. E isso nos gerou uma mania de querer
aperfeiçoar cada vez mais os processos em
qualquer das atividades.
Eu não tenho dúvida de que o
Conselho, ao longo desses 67 anos, focou
nesse objetivo de melhorar, capacitar,
profissionalizar e estabelecer um código de
ética para que os seus profissionais, os seus
associados, pudessem empreender a sua
missão.
Com toda certeza esse é um dos
segredos do sucesso de uma profissão que,
sem nenhuma dúvida, contribui muito para que
Santa Catarina seja este estado de destaque e
de referência, mesmo com essas condições de
tamanho e de densidade populacional tão
desproporcionais em relação aos demais estados do Brasil.
Não tenho dúvida de que vocês
tiveram uma grande contribuição para isso. Eu
me recordava, por exemplo, deputado Renato
Hinnig, da sessão que realizamos na última
quarta-feira para certificar e premiar as
empresas, para fazer a terceira edição de
Prêmio de Responsabilidade Socioambiental
que esta Casa instituiu por lei em 2004, e que
foi implementado a partir de 2011, quando
tivemos a primeira edição. E em 2012 tivemos
a segunda edição e, neste ano, a terceira
edição, dobrando o número de empresas,
entidades e cooperativas inscritas, e dobrando
o número de premiadas também.
Foram extraordinários os resultados e empresas, entidades e cooperativas são
coisas abstratas, pois são as pessoas que
fazem as empresas, as entidades e as
cooperativas - que as empresas, entidades e
cooperativas estão fazendo em favor da
preservação do ambiente - nesse compromisso
que temos que ter com as gerações futuras - e
em benefício do cidadão, do outro menos
favorecido pela sorte.
Os balanços são extraordinários. E
quero dizer àqueles catarinenses que nos
assistem pela TV Assembleia agora, e que
não tiveram a oportunidade de acessar aos
balanços ainda, que vale a pena acessá-los,
pois o nosso site contém todas as
informações.
Mas também para que pudéssemos
chegar àquele momento de destacar Santa
Catarina nesse contexto, quero dizer que a
Assembleia de São Paulo enviou um dos seus
deputados para cá para copiar esse modelo,
para aprovar essa lei lá e estabelecer esse
prêmio também naquele estado. Portanto,
somos mais uma referência.
Mas, para que nós pudéssemos
chegar a esta condição de termos tido neste
ano mais de 200 empresas, entidades e
cooperativas inscritas e apresentando o seu
balanço socioambiental, e a publicação que
fizeram, foi porque lá havia um profissional da
contabilidade que também teve um papel
fundamental na construção dessa outra
referência que nós somos.
Portanto, parabéns a vocês que estão
dando a sua contribuição para que o nosso
estado possa se destacar cada vez mais e para
que mantenhamos essa mania que os
formadores dessa gente embutiram na nossa
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formação de querer ser melhor e de se superar
em cada novo empreendimento.
Parabéns a todos, portanto, pela
construção de 67 anos de história.
Antes de entregar o comando de vez
ao deputado Renato Hinnig, eu quero desejar a
todos, em nome de todos os integrantes desta
Casa, das quatro deputadas e dos 36 deputados, um feliz e santo Natal e que Cristo
possa verdadeiramente renascer nos nossos
corações para renovar a nossa esperança e
para nos dar fé, ânimo, saúde para que em
2014 tenhamos todos um ano vitorioso, cada
um na sua missão.
Um grande abraço, um feliz Natal e
parabéns a todos!
Passo, agora, o comando dos
trabalhos ao querido amigo deputado Renato
Hinnig.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato
Hinnig) - Muito obrigado, deputado Joares
Ponticelli, pelas palavras e pelo hábito de
prestigiar o deputado que solicita a realização
da sessão especial.
Convido, neste momento, para fazer
parte da mesa o contador Sérgio Faraco, expresidente do Conselho Regional de Contabilidade, neste ato representando o presidente
da Associação Comercial e Industrial de
Florianópolis, Sander Demira - e ainda
conselheiro eleito do CFC representando Santa
Catarina.
(Palmas)
Quero também registrar a presença
do professor Marino Tessari, neste ato representando o presidente da Associação dos
Conselhos Profissionais de Santa Catarina, sr.
Flávio Flores; e do secretário da Fazenda do
município de Biguaçu, John Kennedy Lara da
Costa.
Convido
a
mestre-de-cerimônias
Soraia Boabaid para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Soraia Boabaid) Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem ao
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina pela passagem dos seus 67 anos de
criação, exercendo com sucesso a sua função
precípua de orientar, normatizar e fiscalizar o
exercício da profissão contábil.
Convido o sr. deputado Renato Hinnig
para fazer a entrega da homenagem ao
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, neste ato representado pelo seu
presidente, sr. Adilson Cordeiro.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Agradeço ao deputado Renato Hinnig.
Na passagem dos 67 anos do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, a entidade, aproveitando esta sessão
especial, gostaria de prestar uma homenagem
a algumas entidades e profissionais que
fizeram, e fazem, parte dessa história e
contribuíram nessa trajetória do sucesso.
Convido o presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina, o
contador Adilson Cordeiro para fazer a entrega
das placas e medalhas.
Convido para receber a homenagem o
sr. deputado Renato Hinnig, pela sua atuação
na valorização e apoio à classe contábil catarinense.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
O Conselho gostaria de prestar uma
homenagem aos três Sescons do estado pelos
relevantes serviços prestados em prol dos

empresários e da classe contábil e pela
contribuição para o fortaleci mento da categoria.
Convido para receber a homenagem o
Sescon Grande Florianópolis, neste ato representado pelo seu presidente, Fernando
Baldissera, que também representa o Sescon
Blumenau.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
Sescon Santa Catarina, neste ato representado
pelo seu presidente, Eugênio Vicenzi.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
Federação dos Contabilistas do Estado de
Santa Catarina - Fecontesc -, pela valorização
dos profissionais da contabilidade catarinense,
neste ato representada pelo seu presidente
Rodolfo Grosskopf.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Dando continuidade às homenagens,
o Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina presta uma homenagem aos
conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade por sua contribuição nessa trajetória de
sucesso pela atuação competente na
valorização da categoria e representação no
Conselho Federal de Contabi lidade.
Convido para receber a homenagem o
sr. Gustavo Carneiro, neste ato representando
o seu pai, o contador Juarez Domingues
Carneiro.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. contador Sérgio Faraco.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
sra. Marisa Schvabe de Morais
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
O Conselho Regional de Contabilidade de santa Catarina gostaria de
registrar também a sua homenagem ao
contador José Nilton Junckes por sua
contribuição nessa trajetória de sucesso e
pela sua atuação e representação no
Conselho Federal de Contabilidade. Porém,
ele não pôde estar presente nesta
solenidade.
O Conselho gostaria de agradecer e de
prestar uma homenagem aos conselheiros que
contribuíram e fizeram parte do último mandato,
que se encerra em 31 de dezembro deste ano.
Convido para receber a homenagem o
contador Bruno João Tem-Pass.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
contador Marcelo da Silva.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
contador Osmar Gumz.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
técnica em contabilidade Tânia da Silva
Homem.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
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(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
contadora Debora Simoni Ramlow.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
contador Edson Luis Francês.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Seriam homenageados também os
contadores: Agostinho José Damásio, José
Sidney Ribeiro Esmério, Luiz Alberton,
Renato Feijó, e os técnicos em contabilidade: Edson Luiz Tholl, José Ademir
Deschamps, e José Henrique Domingues
Carneiro, mas, por motivo de força maior,
não puderam comparecer.
O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina também gostaria
de agradecer e de prestar uma homenagem
aos delegados da entidade pelos relevantes
serviços prestados ao Conselho e aos
profissionais de suas regiões.
Convido para receber a medalha o sr.
Laenio Mota Oliveira, do município de
Araranguá.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha o sr.
Cláudio Marcio de Souza, do município de
Balneário Camboriú.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha o sr.
Anderson Habitzreuter, do município de
Brusque.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha o sr.
Antônio José Schmitz, do município de Caçador.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha o sr.
Reni Antônio Druzian, do município de Chapecó.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha o sr.
Ari Adamy, do município de Concórdia.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha a
sra. Leda Hohl, do município de Ibirama.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a medalha o sr.
Almir Malkowski, do município de Indaial.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Dirceu Paulo do Nascimento, do município
de Itajaí.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Clemente Schnorrenberger, do município de
Itapiranga.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Ivan Pilon Torres, do município de Jaraguá
do Sul.
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(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Marcos Luiz Comini, do município de
Joaçaba.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Hipocrates Fernandes, do município de
Joinville.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Genesio Zanoni, do município de Lages.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Ivo Perin, do município de Laguna.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
sra. Evelayne Carvalho Bendlin, do município de
Mafra.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Celso Camilo Broetto, do município de
Maravilha.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Woldemar Alexandre da Cruz, do município
de Orleans.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Adriano da Silva Mattos, do município de
Palhoça.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Harlinton Arend, do município de Palmitos.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Itacir João Delazari, do município de Porto
União.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Vilson Schulle, do município de Rio do Sul.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Rudolf Jaensch, do município de São Bento
do Sul.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Alceri Chiodeli, do município de São
Joaquim.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Tadeu Pedro Vieira, do município de São
José.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
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Convido para receber a homenagem o
sr. Ari Sutille Martini, do município de São
Lourenço do Oeste.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Rudinei Almeida dos Santos, do município
de São Miguel do Oeste.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Ronei Furtado, do município de Tijucas.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Marcos Mangeronio de Freitas, do município
de Tubarão. (Procede-se à entrega da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
sra. Sedirlei Roseli Grunitzki Dagort, do
município de Xanxerê.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Eram estas as homenagens desta
noite.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato
Hinnig) - A seguir, convido o sr. deputado
federal Edinho Bez para fazer uso da palavra.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ Cumprimento o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Joares Ponticelli, que
justificou a sua ausência; o deputado Renato
Hinnig, proponente desta sessão com o apoio
unânime de todos os deputados; o sr.
presidente Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, Adilson Cordeiro; o nosso amigo
Sergio Faraco; o presidente da Federação
Contabilista do Estado, Rodolfo Grosskoff; o
presidente do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisa no Estado de Santa
Catarina - Sescon -, sr. Eugênio Vicenzi; o
presidente da Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina, sr. Fabrício Oliveira; o
presidente da comissão de Direito Tributário da
Ordem dos Advogados do Brasil, Flávio Goulart
Barreto, neste ato representando o sr.
presidente Tullo Cavallazzi; o vice-presidente e
diretor de Operações do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul, deputado
Neuto Fausto De Conto; o presidente do
Conselho
Regional;
todos
os
colegas
contadores; as senhoras e os senhores.
Sempre que tenho a oportunidade de
participar de eventos organizados pelos nossos
contadores, através do Conselho Federal de
Contabilidade, aproveito para cumprimentar o
nosso presidente Adilson Cordeiro. E conversando
com ele na última quinta-feira, pediu-me que
justificasse a sua ausência, e é quase desnecessário porque ele está muito bem representado por
seu filho nesta oportunidade.
Somente podem falar com mais
intimidade e sentimento da contabilidade quem
por ela passou, quem a exerceu. Eu tive o
privilégio, além de ter sido agricultor e
professor, de exercer a profissão de contador
por seis anos num escritório de contabilidade
que tinha 36 inscritas, e era assim que
falávamos, e não era fácil ser contador. E
ajudou-me muito na vida política o fato de ter
exercido essa profissão, porque o contador é o
líder político, mas, na grande maioria, anônimo,
porque ele cuida da vida das pessoas e da vida
dos empresários. Não existem empresas sem
pessoas e não existe crescimento sem o
contador.
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E ainda mais no nosso tempo, Sérgio
Faraco, há 30 ou 35 anos, pois, quando
fazíamos a contabilidade, fazíamos o verdadeiro
papel de políticos e não apenas cuidávamos da
técnica contábil. E, aliás, sou apaixonado por
ela e, muitas vezes, em reuniões diversas que
tive a oportunidade de participar, fiz
brincadeiras baseadas nos balanços e histórias
que temos da contabi lidade.
Porém, nós não fazíamos apenas
isso, nós fazíamos muito mais. As pessoas que
tinham problemas com o INSS na época
procuravam o contador para resolvê-lo. Em
princípio, não tinha nada a ver com técnica
contábil, mas o contador estava lá para resolver
porque fazia a escrita da sua micro, pequena,
média ou grande empresa.
De repente, se tinha problema com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
procurava o contador. E alguns mais ousados,
tamanha a confiabilidade no contador,
procuravam-nos até como se fôssemos médicos
e faziam consultas médicas, porque confiavam
tanto no contador que arriscavam a fazer
qualquer pergunta. E tínhamos que tomar
cuidado ao dar a resposta porque ele nos
seguia rigorosamente, pela nossa credibi lidade.
Isso é fundamental e não existe
segmento mais importante que a contabilidade.
Sei que é fácil vir aqui e, de repente, discursar.
Estamos comemorando 67 anos do nosso
Conselho Regional de Contabilidade, é uma
festa bonita, mas temos que aproveitar para
relembrar as coisas boas e passá-las para a
população que tem a consciência da importância do contador. Porque não é fácil ser
contador. Quantas vezes tínhamos que correr
atrás de revistas que assinávamos na época e
recebíamos mensal, quinzenal e semanalmente
para nos atualizar, tamanha complexidade é a
interpretação das legislações, porque o
município tem uma legislação que muda
constantemente, o estado idem e o governo
federal também. Não é fácil! Nós temos que
estar atentos, pois, além de corresponder com
aquilo que ganhamos, que passa a ser o nosso
pão de cada dia, temos algo que vale mais que
o dinheiro que recebemos: a nossa credibilidade.
Eu falo muito nas reuniões políticas
como é importante ajudar alguém e fazer o bem
para o vizinho. Façam esse teste para ver como
é bom! O meu pai me ensinou muitas coisas na
vida, mas uma delas foi que na vida é bom
termos crédito e não débito. Sempre que
ajudamos alguém, não precisamos nem pensar
em ter crédito, mas automaticamente ele existe
- e é melhor do que ter débito. E o contador vive
ajudando as pessoas e nem percebe, é um
processo automático do dia a dia.
Por isso, nós nos sentimos muito à
vontade para vir aqui parabenizá-los e dizer que
estamos de braços abertos e à disposição de
toda a categoria. Se o deputado Joares
Ponticelli estivesse aqui diria isso. Os que
estão aqui presentes e foram presidentes
sabem que sempre estivemos à disposição.
Quantas vezes já conversamos com o deputado
Renato Hinnig sobre isso e a importância dos
contadores!
Todas às vezes que vocês procuraram
o deputado Edinho Bez, o deputado Renato
Hinnig aqui na Assembleia e outros colegas
neste Brasil afora, nunca tiveram um “não”. Até
costumo brincar com alguns dizendo: “Tomem
cuidado quando solicitar alguma coisa, porque
eu não quero nem saber, eu assino esse
negócio porque sou da categoria, o meu CRC é
o de n. 14.117 e sei da sua impor tância”.
Rogo aqui a testemunho dos
contadores, principalmente do Sérgio Faraco,
que muitas vezes me procurou, e pergunto:
algum dia questionei alguma sugestão de
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vocês? E eu sou chato. Quem me conhece sabe
que quero ver, analisar. Quando um contador
solicita algo, eu logo trato de saber qual é a
estratégia para resolver o problema, tamanha é
a nossa credibilidade.
Por isso, quero aqui cumprimentá-los
e parabenizá-los. Hoje Santa Catarina é um
estado respeitado com apenas 1,1% da
extensão territorial do Brasil, e é um dos
melhores do Brasil. E esse reconhecimento
nem somos nós que falamos. Ficamos quietos
e queremos trazer mais recursos para cá. Às
vezes até temos dificuldade de trazer mais
recursos para Santa Catarina, pois dizem que
não precisamos, que o nosso é um estado
organizado e que o Brasil inteiro tem orgulho
dele. Mas temos os nossos problemas e, se
não tivéssemos, queríamos participar com o
direito que temos.
E nós crescemos. Se fôssemos falar
da nossa economia, e não quero aqui ocupar
mais o tempo de vocês, nós falaríamos muito
tempo dela. Mas nós somos um estado grande.
Proporcionalmente, Santa Catarina é grande,
tem uma boa economia, um povo maravilhoso,
vem crescendo e despontando-se cada vez
mais.
E para completar agora temos três
times de futebol na primeira divisão. Quando
nós tínhamos apenas um clube, Jardel Vieira,
brincando com o Michel Temer e comigo, disse:
“Santa Catarina não tem condições de ter um
time de futebol”. A Bahia só tinha um e nós
tínhamos um. Depois tivemos o Avaí e o
Figueirense e daí ele disse: “Há algo errado aí,
não é possível! A Bahia só tem um e Santa
Catarina tem dois”! Agora é somente São Paulo
na nossa frente. E muitas gozações virão pela
frente quando estiver lá, mas é porque nós
somos grandes, respeitados e as coisas não
acontecem por acaso.
Meus colegas contadores, parabéns
para vocês e espero que continuem assim!
Vocês sabem que eu, o deputado Renato
Hinnig, o Neuto De Conto, a OAB, o nosso
secretário de Desenvolvimento Regional, o
governo de Santa Catarina e o governo federal
aprendemos a respeitá-los.
Hoje temos quase 20 mil contadores
em Santa Catarina e cerca de 470 mil no
Brasil. A profissão de contador é a segunda
maior e melhor profissão, reconhecida nos Estados Unidos e estendendo-se para todo o
mundo, pois não é por acaso que muitas
profissões e segmentos sobrevivem sem
outras, mas nenhuma delas poderá sobreviver
ou crescer sem os contadores.
Parabéns! Eu tenho orgulho de todos
vocês!
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato
Hinnig) - Convido, neste momento, o contador
Adilson Cordeiro, presidente do Conselho
Regional de Contabilidade, para fazer uso da
palavra.
O SR. ADILSON CORDEIRO - Quero
cumprimentar o deputado Joares Ponticelli, o
secretário Clonny Capistrano, os profissionais
da contabilidade e o sr. Neuto De Conto. E ao
cumprimentar os deputados Renato Hinnig e
Edinho Bez, quero cumprimentar, de forma
muito respeitosa, todas as autoridades já
nominadas, as senhoras e os senhores.
Também estendo os meus cumprimentos aos
conselheiros, aos delegados e às delegadas
que aqui estão presentes e a todos os
convidados. Boa-noite a todos!
(Passa a ler.)
“Quando foi criado, em 1946, o CRC
seguia
o
movimento
nacional
de
regulamentação da profissão e a demanda

premente de cursos superiores para formar
mão-de-obra qualificada.
Passaram-se 67 anos e vemos uma
evolução fenomenal na contabilidade. Nessas
quase sete décadas o Conselho atuou como
promotor na valorização da categoria. E, mais
do que isso, a autarquia foi conseguindo
ampliar os seus papéis e criou um forte projeto
de educação continuada.
Somos a segunda profissão mais
demandada nos Estados Unidos, a quarta no
mundo e o curso de Ciências Contábeis está
entre os oito mais procurados no Brasil.
No Brasil, somos quase 500 mil
profissionais devidamente registrados no
sistema. Aqui no estado somos praticamente 20 mil profissionais e quase 5 mil
empresas. Em nível de Brasil, temos mais de
82 mil empresas devidamente registradas.
Toda a riqueza passa pelas nossas mãos
diariamente.
Quando assumi a Presidência desse
Conselho,
juntamente
com
os
meus
conselheiros, os meus pares, no início de
2012, algumas palavras destacamos e dentre
delas a modernidade. E foi o que fizemos.
Usamos as tecnologias da informação para
intensificar as ações na área continuada.
Afinal, o nosso slogan tem sido: investindo em
capacitação, valorizando a profissão. Lançamos
vários projetos educacionais e novos serão
lançados em 2014 e 2015.
Além de aumentar o alcance das
ações do CRCSC na área da educação, o
investimento que estamos fazendo em
tecnologia está permitindo mais integração da
entidade com as suas 39 delegacias e
macrodelegacias e a oferta de novos serviços
on-line, como o Termo de Transferência da
Responsabilidade Técnica, o registro e a
fiscalização que passam a ser totalmente
digitais. Vamos explorar também as redes
sociais gratuitas como o Whatsup para
estarmos lincados com conselheiros e
delegados, além da rede Socialbase.
O CRC atua em sintonia com as
demais entidades contábeis: os Sescons, os
Sindiconts e a Fecontesc para colaborar com o
desenvolvimento da nossa profissão. Assim
como também tem parcerias empresariais com
a Fecomércio, a Fiesc, a Facisc, a AemfloCDLSJ, os núcleos de contadores espalhados
por todo o estado, órgãos públicos como a
nossa secretaria da Fazenda, mencionada pelo
deputado Renato Hinnig, as prefeituras, entre
outros. E sempre com o intuito de trazer mais
informações e possibilidades aos profissionais
da contabilidade.
Destaco a conquista da exigência de
exame de suficiência para o exercício da
profissão contábil, agora em 2010. Isso vem
gerando ganhos positivos à classe na melhoria
e na formação nas cercas de 70 instituições de
ensino superior aqui no estado. E destaco
agora o último exame de suficiência em que
atingimos uma média aproximada de 50% de
aprovação.
Como disse, a riqueza que passa
pelas mãos do profissional da contabilidade
reflete diariamente nos cofres públicos. Isso
significa que a nossa obrigação é atuar com
responsabilidade, seriedade e muita ética para
que toda a sociedade possa crescer.
Estamos em plena campanha 2013,
o ano da contabilidade no Brasil para valorizar
ainda mais a nossa profissão, aproximá-la da
sociedade e cobrar novas posturas do governo,
como a reforma tributária que está parada há
um bom tempo.
Temos desafios para 2014? É claro
que temos e um deles, e muito importante,
é combater a lavagem de dinheiro e o
financiamento ao terrorismo. E disso não
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podemos abrir mão. Se quisermos um Brasil
mais justo e mais correto, temos que
trabalhar por isso. Nos Estados Unidos o
combate é muito mais rígido. Lá os bancos
começam a informar as obrigações a partir
de uma movimentação de US$ 3 mil
mensais. E acima de US$ 10 mil mensais já
passa a ser obrigado, algo em torno de R$
22 mil ou R$ 23 mil aqui. E no Brasil os
percentuais, os valores, os patamares são
bem mais acima. É muito oportuno falar
sobre isso porque exatamente hoje é o Dia
Internacional do Combate à Corrupção.
Outro grande desafio para 2014 é o
nosso eSocial, que vai mudar radicalmente
tudo. Repito: muda radicalmente os nossos
hábitos e costumes diários nas nossas vidas,
nos nossos departamentos de recursos
humanos. E quem vai estar envolvido? O
profissional da contabilidade. É ele que vai
mostrar ao governo, mais uma vez, e à
sociedade o seu valioso papel.
Por falar nisso, somos agentes não
remunerados do governo, desde a esfera
municipal, fazendo cadastros, desde a parte do
ISS, passando por toda a complexidade das
informações via estado e chegando a uma
complexidade ainda maior, deputado Edinho
Bez, que é o nosso Sped Contábil, o Sped
Fiscal e toda a ramificação do Sped. E aí, como
o senhor falou muito bem, estamos vivendo
com multas altíssimas aplicadas pelo governo
federal, porque as empresas e a sociedade não
estão preparadas para essa demanda que está
vindo por parte do governo.
Então, pedimos o seu apoio na
defesa dessa tão importante reivindicação.
(Palmas das galerias)
As nossas conquistas na área pública
são várias. Eu destaco a transparência por
meio de seus portais, e até por exigência da
legislação, em que a decisão é do gestor, mas
somente é possível com base em informações
sólidas, pautadas e tempestivas elaboradas
pelo profissional da contabi lidade.
Também somos responsáveis por
garantir uma prestação de contas completa,
protegendo o patrimônio e o gestor que aplica
os recursos respeitando os princípios da
administração pública.
Somos
responsáveis
pela
convergência da contabilidade pública às
normas
internacionais
de
contabilidade,
condição básica não somente para aprovação
das contas, mas para garantir que os
municípios e estados possam continuar a
receber recursos da união e dos organismos
internacionais.
Também faço um link com a lei da
Coaf, a Lei do Combate à Corrupção, porque se
o Brasil não a tivesse corrigido, as portas
internacionais seriam fechadas para nós.
Digo aqui que prestamos uma justa
homenagem nesta noite a todas as entidades,
a todos vocês, delegados, que são verdadeiros
heróis que doam o seu tempo de forma
voluntária, sem nenhum tipo de salário à classe
contábil, ao desenvolvimento e à valorização da
classe e também do nosso Brasil.
A todos vocês, homenageados, o
meu muito obrigado pelo empenho ao longo de
todos esses anos de dedicação e luta. Por
deixarem as suas famílias, os seus lares e
trabalharem de forma árdua e silenciosamente,
mais uma vez o nosso muito obrigado!
Este ato parlamentar, deputado
Renato Hinnig, enche-nos de orgulho, pois
podemos ampliar a visibilidade da nossa
categoria e mostrar a importância da nossa
profissão, a contabilidade.
Então, agradeço a v.exa., deputado
Renato Hinnig, que é nosso colega de
profissão, parceiro e amigo da classe contábil.
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Agradeço a todos vocês, deputados aqui
presentes, e ao Poder Legislativo catarinense
por esta homenagem prestada ao CRC.
Aos amigos do CRC e todos vocês,
convidados, deixo aqui registrado os meus
sinceros agradecimentos pela participação
nesta justa celebração de 67 anos do
Conselho.
Desejo um abençoado Natal e um
excelente 2014, com muita saúde e muita paz.
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato
Hinnig) - Muito obrigado, Adilson Cordeiro, pelas
palavras.
Eu aproveito a oportunidade para
desejar um abençoado Natal aos contabilistas
de Santa Catarina, aos seus familiares e
colaboradores, e um 2014 contabilizando muito
sucesso pessoal e profissional.
Agradecemos a presença das autoridades com assento à mesa e de todos que
nos honraram com o seu comparecimento,
convidando-os para um coquetel no hall deste
Poder.

02/04/2014

Neste
momento,
teremos
a
interpretação do Hino de Santa Catarina pelo
Coral da Assembleia Legislativa, sob a regência
do maestro Reginaldo da Silva.
(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência, antes de encerrar a
presente sessão, convoca outra, ordinária, para
amanhã, à hora regimental, com a seguinte
Ordem do Dia: matérias em condições
regimentais de serem apreciadas pelo Plenário.
Está encerrada a presente sessão.

ATA DA 019ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013 PELA VIDA E PELO MEIO
AMBIENTE, EM SÃO MIGUEL D’OESTE/SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI
O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão solene.
Convido para compor a mesa as
excelentíssimas
autoridades
que
serão
nominadas a seguir:
Excelentíssimo
vice-prefeito
do
município de Mondaí, senhor Valmor Cemin;
Senhor comandante da Polícia
Ambiental do Extremo-Oeste, tenente Everton
Carlos Roncaglio;
Excelentíssimo
senhor
vereador
Juares da Silva, representando o Poder
Legislativo de São Miguel d’Oeste;
Senhor coordenador do Fórum
Permanente para Preservação do Aquífero
Guarani e das Águas Superficiais, e deputado
estadual de 1991 a 1999, Idelvino Furlanetto;
Excelentíssima vereadora de São
Miguel d’Oeste, senhora Maria Tereza Capra;
Excelentíssimo vereador do município
de Mondaí, senhor Elizeu João Johner;
Excelentíssimo
vereador
de
Guaraciaba, senhor Vilson Stürmer;
Excelentíssima
vereadora
de
Maravilha, senhora Eliana Maria Simionato.
Excelentíssimas autoridades, sras.
deputadas e srs. deputados, a presente sessão
solene Pela Vida e Pelo Meio Ambiente,
convocada por solicitação do sr. deputado
Padre Pedro Baldissera, segundo vicepresidente do Parlamento Catarinense, e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, tem como objetivo homenagear
empresas, entidades e organizações em
reconhecimento ao trabalho dedicado e
comprometido em defesa da vida, engajados
nas causas sociais e em defesa do meio
ambiente.
Então, espero que todas e todos se
sintam bem nesta nossa humilde, mas
importantíssima, sessão solene em que
prestaremos uma importante homenagem de
reconhecimento a esse brilhante e extraordinário trabalho que cada uma e cada um de
vocês, no seu espaço, através de suas
ferramentas, realizam no dia a dia na
comunidade, na família, na sociedade, em nível
regional, estadual e, por que não, em nível
interestadual e intermundial, porque aqui temos
a relação com outros estados e com o nosso
país vizinho, a Argentina.
Como é bom vocês poderem estar
aqui na tarde de hoje, ocasião em que o Poder
Legislativo do estado de Santa Catarina, na
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pessoa do nosso presidente, deputado Joares
Ponticelli, e de todo o Parlamento catarinense,
faz esse reconhecimento a esse extraordinário
trabalho que vocês prestam de uma forma
desprendida, voluntária, sem pensar em
retribuições, a não ser que seja o amparo e a
graciosidade das pessoas que fazem parte e
compreendem esse grande espaço.
Por isso, queremos fazer esse
reconhecimento e, ao mesmo tempo, agradecer
a cada uma e a cada um de vocês por esse
extraordinário bem, porque a sociedade e o
mundo precisam cada vez mais de pessoas
desprendidas que olhem para a dimensão
social e humana na qual estamos inseridos.
Precisam de pessoas que possam responder a
angustias e lacunas, porque muitas vezes os
poderes constituídos não dão respostas e
vocês por inúmeras vezes ocupam e fazem o
papel do próprio poder instituído. Vejam a
importância que isso simboliza e significa.
Então, mais do que nunca, fica aqui
esse reconhecimento a cada uma e a cada um
de vocês. Que Deus nos abençoe, ilumine e dê
muita força neste nosso extraordinário trabalho,
nesta grande missão que nos confiou, confia e
confiará.
Feia esta minha manifestação, quero
pedir a compreensão de todos os membros da
mesa, pois numa sessão solene geralmente
prestamos uma homenagem a entidades e
organizações e não falamos muito.
Então, gostaria da compreensão de
todos vocês que representam as diferentes
instituições e órgãos, pois nós vamos abrir mão
da palavra e prestar a nossa homenagem. E
depois da homenagem aí, sim, vamos ouvir
alguém que tenha sido homenageado e que
falará em nome de todos e de todas.
Eu sei que todos nós, da mesa, e os
presidentes das diferentes instituições e
entidades gostariam de fazer um pronunciamento, mas aqui seremos objetivos, pois nosso
intuito é o Poder Legislativo catarinense prestar
uma homenagem a todas as entidades e
organizações. Até o presidente abrirá mão da
palavra porque já se pronunciou na sessão.
Então, agora, de imediato, convido
todos para ouvirem a execução do Hino
Nacional.
(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência registra também a
presença das seguintes auto ridades:
Senhor assessor parlamentar Sadi
Bonamigo, ex-prefeito do município de

Descanso, neste ato representando o
excelentíssimo senhor deputado federal Pedro
Uczai;
Senhora Jacinta Maria Nyland, que
neste ato representa a excelentíssima senhora
deputada federal Luci Choinacki;
Senhora presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de São Miguel
d’Oeste, Ângela Chemin;
Senhora representante do Movimento
das Mulheres Camponesas, Joana Sebben.
Registramos também a presença do
grupo de alunos do Programa Protetor
Ambiental de Maravilha, coordenado pela
Polícia Ambiental.
Feito estes registros, convido, neste
momento, a mestre-de-cerimônias Soraia
Boabaid para proceder à nominata dos
homenageados desta tarde.
A
SRA.
MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Soraia Boabaid) - Boa-tarde!
Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense em sessão solene Pela Vida e Pelo
Meio Ambiente presta uma homenagem às
entidades pelos relevantes serviços prestados
em favor do desenvolvimento da consciência
ambiental.
Convido o sr. deputado Padre
Pedro Baldissera para fazer entrega das
homenagens.
Convido para receber a homenagem o
representante do 2º Pelotão de Polícia Militar
Ambiental, tenente Everton Carlos Roncaglio.
Criado em dezembro de 1998, o 2º
Pelotão da Companhia de Polícia Militar de
Proteção Ambiental tem como objetivo proteger
o meio ambiente no extremo oeste catarinense.
Com um efetivo de 18 policiais militares
ambientais e atuando em 34 municípios, em 15
anos de trabalho construiu uma excelente
parceria com as mais diversas entidades da
região, e também atua na educação ambiental,
com destaque para o Programa Protetor
Ambiental.
Convido todos os componentes da
mesa para, junto com o deputado Padre Pedro
Baldissera,
fazerem
a
entrega
das
homenagens.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante do Comitê de Gerenciamento da
Bacia do Rio das Antas e Bacias Contíguas, sr.
Claudino Antônio Dall Mago.
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O Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio das Antas e Bacias
Contíguas foi criado em 2003 e atua na região
da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas e seus
afluentes.
Neste ano, começou a elaboração do
termo de referência para os estudos que serão
realizados na bacia, formando um plano de
ação a partir de 2014.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante do Grupo de Voluntárias Amigas
da Vida - Gavi -, sra. Ludmila Bassano.
Formado em 2005, o Grupo de
Voluntárias Amigas da Vida - Gavi - é formado
por senhoras de Flor do Sertão movidas pelo
sentimento de prestar ajuda à comunidade
carente do município. Este grupo de senhoras
trabalha com medicamentos homeopáticos e
também articula a criação da horta de ervas
medicinais, envolvendo entidades do município.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Rede Feminina de Combate
ao Câncer de Maravilha, sra. Ana Maria
Zanotto.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
A Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Maravilha foi criada em 1997 pela
iniciativa de senhoras da cidade que viam o
crescimento cada vez maior deste mal que
afeta mulheres de todas as idades e classes
sociais.
Com
aproximadamente
42
voluntárias, a rede garante apoio às
mulheres e às suas famílias no momento
difícil de suas vidas.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Associação Palhas Mágicas,
sra. Ivone Zanon.
Fundada em dezembro de 2006 na
comunidade de Rosário, Romelândia, a
Associação Palhas Mágicas iniciou num projeto
da Escola Básica João Romário de Moura. A
partir de oficinas de resgate cultural para os
alunos foi formado um grupo de mulheres que
seguiu, cresceu e até hoje semeia o trigo, colhe
e trança as palhas que se transformam em
chapéus, bonés e cestas. Hoje, com um espaço
próprio, a Associação segue crescendo e
recuperando os valores culturais regionais.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Pastoral da Criança de São
Miguel d’Oeste, sra. Cléria Bitdinger Cobalchini.
A Pastoral da Criança iniciou as suas
atividades em São Miguel d’Oeste em fevereiro
de 1998. A entidade trabalha nas áreas da
saúde, nutrição e educação da criança, desde o
ventre materno até os seis anos de vida. A
construção de uma cultura de paz permeia
todas as ações da Pastoral, reconhecida
internacionalmente
pelo
seu
trabalho
humanitário.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante do Assentamento Tracutinga Conquista na Fronteira.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)

Convido para receber a homenagem o
representante da Associação Guarujaense de
Amparo à Vida, sr. Arlindo Tedesco.
Agua - Associação Guarujaense de
Amparo à Vida -, fundada em 1999, tem a
finalidade de defender e proteger os recursos
naturais, estimulando e desenvolvendo o pleno
exercício
da
cidadania
pela
educação
ambiental.
A Agua desenvolve dois projetos
ambientais: a Unidade de Referência Educativa
em Gestão de Bacia Hidrográfica e o Centro de
Estudos e Programas Ambientais - Cepa.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da ONG Grupo Amigo Bicho, sra.
Josefina Fátima Rodrigues da Silva.
A ONG Grupo Amigo Bicho nasceu de
um sentimento de revolta e, ao mesmo tempo,
de uma vontade gigante de encontrar soluções
para tantos casos de injustiças contra os
animais.
Em agosto de 2009, o grupo tornouse realidade oficialmente quando voluntários se
uniram para atender a denúncias de maus
tratos, auxiliando os animais de rua de famílias
carentes e os encaminha mentos para adoção.
A ONG não recebe recursos financeiros de nenhum órgão público, sobrevive com
doações de voluntários e lucros obtidos em
eventos como almoços, jantares, bazares de
produtos e artesanatos do Amigo Bicho.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante do Movimento de Atingidos por
Barragens, sr. Arcélio Mossmann.
O Movimento dos Atingidos por
Barragens centraliza a luta das famílias da
agricultura atingidas por projetos energéticos
voltados apenas ao lucro de algumas
empresas. Além de lutar pelas famílias
atingidas, realiza um trabalho significativo de
mobilização por preservação ambiental e um
modelo energético com menor impacto
ambiental e mais benefícios sociais.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Terra Nova, sociedade
beneficente do Vale do Pirapocú, sr. Ernani
Berndt.
A Terra Nova é uma associação que
tem por objetivo: assistência social; defesa,
acolhimento, resgate da dignidade a crianças e
adolescentes em ameaça e violação de
direitos; defesa, preservação e conservação do
meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável. O trabalho que começou em 1965
segue até hoje com o apoio de pessoas e
entidades.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Associação Amigos do Rio
Uruguai e Afluentes de Mondaí, sr. Roque
Inhoff.
A Aarum - Associação Amigos do Rio
Uruguai e Afluentes de Mondaí - é uma entidade
de preservação fundada em 1999. Ela surgiu
da preocupação com o estado de degradação
do rio Uruguai, um dos maiores do país.
Em 2014, implantará, com o apoio do
poder público e do Ministério Público, o Centro
de Educação Ambiental - CEA -, que também
será a base do projeto Cidadania e Flora.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
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(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Associação Amigos do rio
Uruguai de Itapiranga, sr. Eusébio Tavares
Filho.
Aarui - Associação dos Amigos do Rio
Uruguai de Itapiranga -, fundada em 21 de
outubro de 1997, é constituída por uma
associação civil sem fins lucrativos, com sede
em Itapiranga. Seu principal objetivo é defender
e lutar pela preservação e recuperação do rio
Uruguai e seus afluentes.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante do Fórum Extremo Oeste de
Economia Solidária, sra. Eliziane Andreola.
O Fórum Extremo Oeste de Economia
Solidária abrange o território dos 19 municípios
do extremo oeste e congrega empreendimentos
de economia solidária da área rural e urbana,
atuando nos mais diversos segmentos.
Constituído em 2006, tem foco na geração de
trabalho e renda e no fortalecimento da
organização social.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense
presta uma homenagem a entidades pelos
relevantes serviços prestados como integrante
do Fórum Extremo Oeste de Economia Solidária,
em favor do desenvolvimento da cultura e da
arte.
Convido para receber a homenagem o
representante da Associação de Artesãos de
Guarujá do Sul - ARTGS.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da União Migueloestina de
Artistas Plásticos e Artesãos - Umiplart -, sr.
Edione Simon Pereira.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Associação Cultural dos
Artesãos e Artistas Plásticos de Itapiranga Acaaplai -, sra. Marizane Passos.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante de Cuias Bandeirante, sr. Olavo
Silveira Silva.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da IJS Artesanato.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Dando continuidade às homenagens,
o Parlamento Catarinense presta uma
homenagem a entidades pelos relevantes
serviços prestados como integrante do Fórum
Extremo Oeste de Economia Solidária, em favor
do desenvolvimento da consciência ambiental.
Convido para receber a homenagem o
representante da Cooperativa da Agricultura
Familiar de Itapiranga - Coafi -, sr. Daniel
Brandão.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Cooperativa de Produtos da
Agricultura Familiar e Economia Solidária Cooper Flor.
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(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Cooperativa Regional - Cooper
Fronteira, sr. Moacir Bernardi.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Cooperativa de Agricultores
Familiares e Agroindustrial de Mondaí Coafamo -, sra. Marlise Lovatel.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Cooperativa de Produção da
Agricultura Familiar e Economia Solidária Coopacep -, sr. Eni Vendromin.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Associação Cedrense de
Promoção Humana - Acepro.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Panificados Três Passos, sra.
Elizete Fátima Caneço.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Associação Migueloestina de
Amparo a Pessoas Carentes - Amapec -, sra.
Marlene Viling Bring.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante da Associação Agroecológica
Vida e Saúde de Tunápolis - Agrovisat -, sr. José
Hélio Vieira.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
representante da Associação de Mulheres
Camponesas de Tunápolis - Amucat -, sra.
Maria Helena Kirchner.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante do Instituto Acordar.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante do Consórcio Intermunicipal de
Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade, sr.
Silvio Antônio Dielh.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
representante
da
Agropecuária
e
Desenvolvimento Local - Consad.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Eram essas as homenagens desta
tarde. Agradeço a todos os representantes da
mesa e peço que tomem assento.
Informamos que esta sessão está
sendo transmitida ao vivo para todo o estado
de Santa Catarina pela Rádio Alesc Digital.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Gostaria de fazer também o
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registro da presença da sra. Ana Zanotto, da
Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Maravilha.
Convido para fazer uso da palavra a
sra. Elisiane Andreolla, presidente do Fórum do
Extremo Oeste de Economia Solidária, que vai
falar em nome dos homenageados.
A SRA. ELISIANE ANDREOLLA - Boatarde a todos e a todas!
Cumprimento, primeiramente, em
especial, o deputado Padre Pedro Baldissera,
que proporciona este momento a todos nós.
Gostaria de dizer que representar
todas
essas
entidades
que
foram
homenageadas é um desafio diante da importância das ações E do trabalho que cada uma
desenvolve, e que eu mesma nem conheço
todas.
Entretanto, se nós estamos aqui,
hoje, juntos, é porque defendemos, sim, as
mesmas causas. Nós votamos pelas mesmas
questões relacionadas ao meio ambiente, à
vida e às causas sociais.
Então, de certa forma, temos muito
em comum. Eu, como representante do Fórum
de Economia Solidária do Extremo Oeste, penso
que todos aqui poderiam fazer parte do fórum.
Talvez ainda não tiveram essa oportunidade
porque o fórum, justamente, trabalha nessa
lógica de defender o meio ambiente; de
defender um trabalho digno para as pessoas,
sem exploração; de defender uma produção
consciente e saudável; de defender que os
produtos que chegam para os consumidores
levem também qualidade de vida e saúde; de
defender várias questões que vão totalmente
contra a lógica da maioria das instituições,
hoje, não somente no nosso país, mas
mundialmente.
Então, cada um que está aqui sabe
que os nossos desafios são grandes, porque
quando se trabalha defendendo tudo isso,
muita gente é contra, desde instituições financeiras. Por isso é difícil termos apoio para
desenvolver as nossas ações, e todos aqui
sabem disso.
Deputado Padre Pedro Baldissera, é
de representantes como v.exa. que precisamos,
porque é muito difícil termos representantes
que realmente reconheçam o nosso trabalho.
Então, agradecemos muito, do fundo
do nosso coração, em nome de todas as
entidades que estão aqui e em nome,
especialmente, do Fórum do Extremo Oeste de
Economia Solidária. Eu quero dizer que nós
temos um trabalho muito grande, como o
deputado falou no início, e que muitas vezes,
por esta falta de reconhecimento das políticas
públicas, temos que lutar muito mais para
conquistar o que é almejado.
O Fórum do Extremo Oeste de
Economia Solidária tem dez anos de existência
em nível nacional, e no ano que vem vamos
participar da III Conferência Nacional de
Economia Solidária, com representantes do
extremo oeste e de toda Santa Catarina,
justamente para construir um Plano Nacional de
Economia Solidária que engloba, de certa
forma, todas as organizações aqui hoje
homenageadas. E para que nesse plano
consigamos garantir políticas públicas para
podermos
trabalhar,
porque
nós
não
trabalhamos para nós. Trabalhamos para a
sociedade e o meio ambiente.
Então, precisamos de políticas
públicas que nos apóiem, e convidamos todos
para se somaram nessa luta conosco no Fórum
do Extremo Oeste de Economia Solidária e
participarem das nossas ações.
Eu acho que somente somando
forças é que conseguiremos atingir os nossos
objetivos. E se estamos aqui, hoje, é sinal de
que isso é possível, que é possível trabalhar de
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outra forma, que é possível valorizarmos cada
pessoa e o meio ambiente. E a prova disso
somos nós!
Então, acreditamos que vale a pena,
sim, e sempre lembrando que temos que ter do
nosso lado pessoas que nos reconhecem.
Por isso, deputado, acho que não
podia ser de outra forma. Nós conhecemos o
seu trabalho. Foi muito bom essa proposta ter
vindo do senhor.
Gostaríamos de agradecer muito, do
fundo do coração. Queremos que o senhor
continue nesta luta conosco porque temos
muito trabalho ainda pela frente para continuar
desenvolvendo as nossas ações aqui no
extremo oeste.
Muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Obrigado, sra. Elisiane
Andreolla.
Quero parabenizá-la, em nome de todos
e de todas homenageados, pelas suas palavras e
desejar que possamos continuar, com seriedade e
com o mesmo empenho, levando adiante essa
bonita e extraordinária atividade que vocês
desenvolvem com muita sabedoria e propriedade.
Parabéns a todas e a todos!
Gostaria de fazer o registro da
presença do ex-prefeito de Guaraciaba, Ademir
Zimmermann.
Queremos ainda dizer que realizamos
inúmeros seminários no que diz respeito às
águas superficiais, o Aquífero Guarani, por
todas as regiões do nosso estado. Foram vários
debates envolvendo a agroecologia, com foco
na produção orgânica. Fizemos inúmeros
seminários para discutir e construir alternativas
para o combate à doença, ou seja, um trabalho
sobre as plantas medicinais. Todas elas
convergem no sentido da defesa da vida.
Também gostaria de fazer um registro
a todos e a todas: entramos, nesta última
semana, a partir do lançamento da Frente
Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres, com um projeto de lei na
Assembleia Legislativa. Porque temos que
discutir alternativas para zerar a violência
contra a mulher na sociedade que conhecemos.
Convivemos e deparamo-nos no dia a dia com
uma série de violências inaceitáveis, e tivemos
nesses últimos dias uma série de notícias de
atos de violência que culminaram com a morte
da própria mulher.
O nosso estado de Santa Catarina
destaca-se frente a uma série de situações e
contextos. Nós somos destacados como o
melhor estado em várias situações e
segmentos. No entanto, ao mesmo tempo,
cinco municípios do nosso estado pairam entre
os 100 municípios com o maior índice de
violência contra a mulher em todo o país.
Nós não podemos continuar omissos
e calados diante de qualquer tipo de violência,
mas essa se alicerça e sustenta-se a partir de
uma cultura impregnada na história, na vida,
em que o machismo destaca-se e, em nome
dele, cometem-se brutalidades.
Portanto, estamos encaminhando um
projeto de lei que trata do monitoramento dos
homens exatamente no sentido não somente
de identificar, mas de coibir a aproximação e
qualquer atitude de violência contra a mulher.
Sabemos que esse é um debate que
suscita muita discussão, mas temos que fazê-lo
porque a partir do momento em que
enxergarmos diante de nós um ser humano,
acreditamos que vamos mudar de concepção. É
claro que muitos desafios se põem em cima
disso. Temos que repensar uma educação de
meninos e meninas, porque não adianta
coibirmos o machismo, que é feito pelos
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homens, e construir o machismo feminista. Nós
estamos diante de seres humanos e o desafio
é tanto do homem quanto da mulher. Portanto,
temos que criar essa consciência de que a
responsabilidade, o desafio e o compromisso
são de todos. Temos que ver no homem e na
mulher, antes de qualquer coisa, um ser
humano.
Então, vamos realizar inúmeros
seminários por todo o nosso estado fazendo
esse grande debate que já vem sendo
encampado por muitas iniciativas. Santa
Catarina é o segundo estado da união que
forma a frente parlamentar. E o terceiro estado
que nós estamos trabalhando para construí-la é
o Paraná. A partir dali o sul do nosso país vaise organizar e mobilizar-se para iniciar uma
grande caminhada no combate à violência. Em
nível nacional também já está sendo preparado
um trabalho para fazer esse enfrentamento. É
tarde, mas é necessário.

Portanto, fica aqui também esse
desafio, porque quando falamos de ações em
defesa da vida e da dignidade dos seres
humanos, essa também faz parte e é prioridade
nesse sentido. Nós, que temos o controle
dessas organizações, devemos, à luz disso,
continuar com esse debate importante e
estratégico para a caminhada de todos nós e
para o bem-estar de toda a sociedade.
Após o encerramento, teremos um
modesto coquetel que vai ser servido para
todas e todos que participaram desta sessão.
Eu gostaria de desejar a cada um e a
cada uma um feliz e santo Natal, que o Menino
Jesus possa renascer no coração de cada um
de nós, criar raízes e alicerçar-se, e que 2014
seja repleto de alegrias e esperanças.
Também registramos a presença do
prefeito de Descanso, sr. Hélio José Daltoé.
Esta
Presidência
agradece
a
presença dos integrantes da mesa, das
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pessoas que aqui vieram e dos homenageados
e das homenageadas.
Agradeço, de coração, a toda a
equipe de funcionários da Assembleia
Legislativa, que desde cedo está preocupada
com o bom andamento desta sessão solene na
tarde de hoje. Muito obrigado pelo extraordinário trabalho que prestam de assessoria do
Poder Legislativo, e que engrandece cada vez
mais o trabalho parlamentar. Que Deus retribua
e abençoe cada um de vocês!
Antes de encerrar a presente sessão,
convidamos todos para ouvirem a execução do
Hino de Santa Catarina.
(Procede-se à execução do hino.)
Encerramos ao presente sessão,
convocando outra, especial, para segunda-feira,
às 19h, em homenagem à Caixa Econômica
Federal pelos serviços prestados ao estado de
Santa Catarina.
Está encerrada a presente sessão.

ATA DA 044ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2013 EM HOMENAGEM À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão.
Convido para compor a mesa as
excelentíssimas
autoridades
que
serão
nominadas a seguir:
Senhor presidente da Agência de
Fomento do Estado de Santa Catarina S.A - Badesc
-, João Paulo Kleinübing, neste ato representando o
excelentíssimo governador do estado de Santa
Catarina, João Raimundo Colombo;
(Palmas)
Senhor
presidente
da
Caixa
Econômica Federal, Jorge Hereda;
(Palmas)
Senhor vice-presidente de Gestão de
Pessoas da Caixa Econômica Federal, Sérgio
Pinheiro Rodrigues;
Senhor vice-presidente de Operações
Cooperativas da Caixa Econômica Federal,
Paulo Roberto dos Santos;
(Palmas)
Excelentíssimo
senhor
deputado
federal Décio Lima;
(Palmas)
Excelentíssimo senhor prefeito de
Biguaçu, José Castelo Deschamps;
(Palmas)
Senhor presidente do Grupo RIC
Record, Marcelo Petrelli.
(Palmas)
Excelentíssimas autoridades, sras.
deputadas e srs. deputados, a presente sessão
em homenagem à Caixa Econômica Federal foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos deputados
parlamentares.
Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.
(Procede-se à execução do hino.)
Convido também o deputado Dirceu
Dresch, nosso companheiro, para fazer parte
da mesa.
Gostaria de registrar a presença das
seguintes autoridades:
Senhor secretário de Assistência
Social do município de Florianópolis, neste ato

representando o prefeito Cesar Souza Júnior,
Allessandro Abreu;
Senhor gerente da secretaria de
Assistência Social, Alexandre Degering, neste
ato representando o prefeito do município de
Santo Amaro da Imperatriz, Sandro Carlos Vidal;
Senhor líder da comunidade Ponta do
Leal, João Luís de Oliveira;
Senhor professor Rui Ricardo da Luz,
neste ato representando o deputado federal
Pedro Uczai;
Senhor secretário da secretaria da
Habitação, Fábio Alexandre Daloso;
Senhor prefeito do município de
Joinville, Udo Döller;
Senhora Ana Paula Remor, neste ato
representando o prefeito do município de
Antônio Carlos, senhor Antônio Paulo Remor;
Senhor superintendente regional da
Caixa Econômica Federal do vale do Itajaí,
Renato Scalabrin;
Senhora coordenadora estadual da
ONG Moradia e Cidadania, Rosaura Couto;
Senhor presidente da Associação
Chapecoense de Futebol, Sandro Luiz Pallaoro;
Senhora
assessora
parlamentar
Fernanda Braga, neste ato representando o
excelentíssimo senhor deputado federal Edinho
Bez;
Senhor
diretor-presidente
da
Companhia de Saneamento Básico Água de
Joinville, Roberto Luz Carneiro;
Senhor superintendente estadual do
Banco do Brasil, Nerim Goulart Duarte;
Senhor vice-presidente do Avaí
Futebol Clube, Francisco Batistoti;
Senhor vice-presidente financeiro
Roberto Vieira, neste ato representando o
senhor presidente da Associação dos Diários
do Interior de Santa Catarina - Amer -, Félix
Ribeiro;
Senhor vice-presidente do Figueirense
Futebol Clube, Dário Ferreira da Silva;
Senhor presidente da Associação
para
o
Desenvolvimento
Habitacional
Sustentável de Santa Catarina - Adehasc -,
Djalma Morell.

Gostaria de solicitar a sra. deputada
Ana Paula Lima que assuma a Presidência para
que eu possa fazer uso da palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Com a palavra o sr. deputado
proponente desta sessão especial, Jailson
Lima.
O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA Quero,
neste
momento,
cumprimentar
novamente o presidente nacional da Caixa
Econômica Federal, Jorge Hereda; o vicepresidente de Gestão de Pessoas, Sérgio
Pinheiro Rodrigues; o vice-presidente de
Operações Coorporativas, Paulo Roberto dos
Santos; o companheiro Décio Lima, deputado
federal; o prefeito de Biguaçu, José Castelo
Deschamps; o presidente do grupo RIC/Record,
Marcelo Petrelli; a sra. deputada Ana Paula
Lima; o senhor deputado Dirceu Dresch; o
companheiro Vânio dos Santos, que foi
deputado nesta Casa por mais de um
momento; o Roberto Carlos Cerato e a Noemi
da Aparecida Lemes.
Estendo
também
os
meus
cumprimentos aos demais funcionários da
Caixa Econômica Federal e ao Cláudio Vignatti,
deputado federal e presidente do Partido dos
Trabalhadores de Santa Catarina.
Quero dizer a vocês que a construção
deste momento não se dá apenas pelo fato de
a Caixa Econômica em Santa Catarina estar
inaugurando a milésima agência dos últimos
dois anos; não se dá apenas pelo que essa
instituição tem feito nacionalmente; mas se dá
pelo reconhecimento do que ela representa na
construção da cidadania e da inclusão.
Vivemos
num
país
onde,
diuturnamente, observamos na imprensa o
contingente de economicistas, economistas
falando mal e preconizando presságios que não
enxergamos nesta nação. É um conjunto de
pessoas que vive dizendo que o Risco deste
país vai novamente cair. Mas, se observarmos,
até 2008 este país, com o perdão da má
palavra, devia as calças, e passou a ser credor
internacional e começou-se aí a construir uma
nova história e uma nova esperança. Nós vimos
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na Caixa Econômica Federal a primeira
estrutura firme e sólida a fazer baixar os juros
desta nação, coisa que o Banco do Brasil
ousou desafiar em determinados momentos, o
governo federal, a nossa presidenta Dilma
Rousseff.
Eu sou um deputado do Partido dos
Trabalhadores, sou médico e costumo dizer o
seguinte: vivo, moro bem e pertenço a uma
categoria econômica desta nação que é muito
minoritária, mas eu me orgulho das
transformações que têm sido construídas,
principalmente nos últimos 12 anos.
Nós temos muito para avançar e
muito o que construir, mas quando
soubemos que um casal da cidade de Rio do
Oeste, ele com 92 anos e a sua esposa com
86 anos, estaria hoje aqui para dizer que
teve a sua primeira residência - e somente
não estão aqui porque ele é diabético e,
infelizmente, adoeceu -, ficamos contentes.
Assim como, em Ituporanga, nós tivemos a
assinatura de inscrição de um conjunto de
187 habitações, e uma agricultora chorou na
fila para assinar a sua inscrição de direito
ao acesso a uma casa.
O programa Bolsa Família não era o
caminho que se dizia que acomodaria, porque o
discurso era de que se tinha que ensinar a
pescar, não podia se dar o peixe pronto. Esse
povo não sabia raciocinar porque não tinha
comida três vezes ao dia para saber que não é
apenas uma vara com anzol que permite pescar
o peixe, mas, sim, a construção da cidadania
com escola e esperança, dando perspectiva
principalmente para uma população que jamais
imaginou que um dia viesse a tê-la. E é
caminhando nos rincões deste estado e deste
país que passamos a perceber e a conhecer
isso.
Deputado Décio Lima e deputada Ana
Paula Lima, acompanhamos a caravana que o
presidente Lula fez aqui em Santa Catarina,
antes de ser presidente, em assentamentos,
que é uma prioridade do programa Minha Casa,
Minha Vida de zero a três salários mínimos
beneficiar pescadores e por aí afora.
Essa é a diferença de um país que
constrói história, e a Caixa Econômica Federal
faz parte dessa história com um conjunto de
colaboradores que têm e que hoje a
Assembleia Legislativa faz questão de
reconhecer para ficarem na história desta Casa.
Por isso, presidente Jorge Hereda,
nós, ao homenageá-lo, homenageamos a Caixa
Econômica Federal e todas essas figuras
extremamente importantes que acreditam que
há muito ainda para fazer.
Esta semana o mundo perdeu o
prisioneiro 46664. Este era o número de
Mandela na prisão. Ele mostrou, por caminhos
pacíficos, que a resistência constrói mudanças
e transformações. E a resistência da Caixa e
seus funcionários, nos momentos em que
poucos acreditavam, e que se encontrava no
caminho da privatização, é a resistência da
esperança do povo brasileiro que hoje aqui está
sendo homenageado.
Por isso, meus parabéns a todos os
funcionários e superintendentes da Caixa
Econômica Federal, bem como a você, Jorge
Hereda, que representa neste momento esta
magnífica instituição que é um patrimônio do
povo brasileiro.
Muito obrigado a vocês!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima) - Muito obrigada, sr. deputado
Jailson Lima.
Neste
momento,
devolvo
a
Presidência dos trabalhos ao deputado Jailson
Lima.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Quero registrar a presença do sr. Roque
Bohnenberger, chefe substituto do IBGE de
Santa Catarina, e também do vereador de
Tubarão, o nosso companheiro Matusalém dos
Santos, que representa aqui o nosso prefeito
Olávio Falchetti. Sejam todos bem-vindos!
Quero convidar para fazer uso da
palavra o prefeito de Biguaçu, José Castelo
Deschamps, para relatar a parceria do
município com a Caixa Econômica Federal.
O SR. JOSÉ CASTELO DESCHAMPS Cumprimento a Presidência, na pessoa do
deputado Jailson Lima; o presidente Jorge Hereda;
o vice-presidente Sérgio Pinheiro Rodrigues; os
meus amigos João Paulo Kleinübing e Marcelo
Petrelli; o deputado Dirceu Dresch e todos que
fazem parte desta Assembleia; os meus amigos
Claudio Vignatti e Vânio dos Santos; os nossos
queridos gerentes e superintendentes da Caixa
Econômica Federal: o Roberto Carlos Ceratto, o
meu amigo Eduardo Francisco Rockenbach, e o
Robert Kennedy Lara da Costa, um biguaçuense
que, devo dizer, é um prazer vê-lo aqui e saber que
tem uma carreira tão bonita na Caixa Econômica
Federal; e a Gê Amorim, superintendente de
assuntos com a Caixa Econômica Federal.
Quero
compartilhar
esta
homenagem que é prestada, hoje, Eduardo,
com a Gê Amorim, que representa os nossos
colegas
trabalhadores
da
prefeitura,
Jacimar. E a relação estreita que temos com
a Caixa Econômica Federal e a sua equipe é
digna de louvor porque, encontrando uma
equipe boa na Caixa e na prefeitura,
conseguimos fazer o que nós já fizemos para
o município de Biguaçu.
Temos um bom relacionamento aqui
em Santa Catarina e também em Brasília, junto
aos ministérios das Cidades e da Integração. E
com o gabinete da presidenta Dilma Rousseff
temos tido um relacionamento de respeito. E aí
eu tenho que dizer, com grande gratidão, que
os nossos processos começaram com o
presidente Lula e hoje continuam com a
presidenta Dilma Rousseff. A Macrodrenagem e
o programa Minha Casa, Minha Vida de zero a
três salários são dois empreendimentos de
suma importância para o município de Biguaçu
e para aquelas pessoas mais carentes, mais
pobres. As emendas parlamentares, Vânio...
Tudo passa pela Caixa Econômica Federal, e
botar isso em prática depende de um grande
relacionamento que temos entre a Caixa e a
prefeitura.
Então, a minha grande gratidão às
pessoas da Caixa Econômica Federal. É o
prefeito que irá levar essa homenagem que
hoje o município de Biguaçu recebe aqui, mas
eu quero compartilhá-la com os nossos colegas
colaboradores do município e com a Caixa
Econômica Federal.
O deputado Jailson Lima falou uma
coisa muito importante: o país está melhorando
bastante, mas quem puxou realmente o
progresso foi a descida dos juros tanto da
Caixa Econômica Federal quanto do Banco do
Brasil, e que fez os demais bancos acompanharem. E por isso o progresso na nação
está caminhando a passos largos. Como sou
um pouco economista e administrador, é fácil
entender. Um processo econômico faz a nação
caminhar a passos largos.
Então, eu gostaria de dividir o meu
orgulho aqui hoje com todos vocês.
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Muito obrigado, prefeito!
Convido para fazer uso da palavra o
deputado Décio Lima, em nome da bancada
federal.
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O SR. DEPUTADO DÉCIO LIMA Excelentíssimo sr. deputado estadual Jailson
Lima,
quarto-secretário
desta
Casa
e
proponente da presente sessão; sr. presidente
da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, que
nos honra com a sua visita a Santa Catarina;
sr. vice-presidente de Gestão de Pessoas da
Caixa Econômica Federal, Sérgio Pinheiro
Rodrigues; sr. vice-presidente de Operações
Coorporativas da Caixa Econômica Federal,
Paulo Roberto dos Santos; sr. João Paulo
Kleinübing, presidente do Badesc, aqui representando o excelentíssimo sr. governador do
estado de Santa Catarina, João Raimundo
Colombo; excelentíssimo sr., e querido amigo,
Marcelo Petrelli, aqui representando o Grupo
RIC Record; minha querida companheira Ana
Paula Lima, deputada estadual; prezado companheiro deputado Dirceu Dresch.
Eu quero, imensamente, saudar,
presidente Jorge Hereda, a nossa extraordinária
e fabulosa Caixa Econômica Federal, na figura
de dois catarinenses que o cercam lá na
Presidência da Caixa: o nosso querido companheiro Vânio dos Santos, que atua em nome
dos interesses difusos do nosso país, mas que
em nenhum momento esquece o clamor da
província e os apelos e as demandas de Santa
Catarina; e o nosso querido companheiro
André, que atura os deputados federais lá em
Brasília.
Eu também quero saudar o meu
companheiro que partilhou comigo momentos
do Congresso Nacional e é presidente do meu
partido, Claudio Vignatti.
Eu me permito saudar toda a família
da Caixa e os amigos aqui presentes das mais
diversas áreas - e acho que eu poderia citar
quase todos pelo nome -, na pessoa do
superintende da minha região, Renato
Scalabrin, com quem, hoje, inclusive, partilhei
aqui de uma belíssima audiência pública
debatendo e apontando as providências no
programa Minha Casa, Minha Vida, sempre com
o propósito de melhorá-lo.
Mas, sr. presidente Jorge Hereda,
acho que v.exa., a Caixa e os funcionários, até
pela rotina frenética que testemunhamos de
forma permanente, ainda não se deram conta
do quanto a Caixa Econômica Federal mudou e
o que ela representa, hoje, para o povo
brasileiro.
V.Exa. vem a Santa Catarina para
inaugurar a agência número mil, nos últimos
dois anos, totalizando quatro mil agências no
Brasil.
A Caixa Econômica Federal, e dizia o
Renato, nos seus 152 anos de existência,
decorrente das mudanças do país, foi
extraordinariamente proativa nessa última
década.
A
Caixa
Econômica
Federal,
presidente Jorge Hereda, não é mais aquele
banco que, inclusive, muitos dos senhores
tiveram a oportunidade de servir na condição de
servidores da Caixa Econômica Federal. Ela não
é apenas aquela instituição que se reservava
para guarnecer, sobretudo, uma marca que lhe
é própria, que são os recursos da segurança do
contrato de trabalho dos trabalhadores
brasileiros, que é o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
A Caixa Econômica Federal está, hoje,
com as suas digitais em todas as ações de
melhoria que o Brasil realizou nos últimos 12
anos, principalmente com a chegada do
presidente Lula em 2002.
A Caixa Econômica Federal está
construindo para este país um marco
regulatório da nossa própria história. Nós não
podemos imaginar as ações do estado
brasileiro, deste governo ou dos governos que
virão, sem imaginar a presença e a importância
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das ações da Caixa Econômica Federal. Ela
está na alma do nosso povo; ela está no
sorriso pelo fim da fome e da miséria de 50
milhões de brasileiros que contabilizamos nos
últimos 12 anos do nosso país; ela está nos
três milhões de brasileiros que estariam,
certamente, dando continuidade ao retrato
desastroso de um país que não se permitiu
anteriormente incluir-se no programa Minha
Casa, Minha Vida, e que estariam, certamente,
nas ocupações das favelas.
A Caixa Econômica Federal é a
guardiã disso tudo. Ela está presente no sorriso
de alegria pela inclusão social do nosso povo e
da nossa gente. Ela está na felicidade dos
cinco mil e tantos prefeitos que nos dão as
condições de parcerias efetivas nas obras e
nessa relação republicana que o presidente
Lula ousou construir no nosso país.
Quando vivemos a história, não
conseguimos perceber os acontecimentos,
porque estamos lá como agentes desse
processo. Mas nós não temos dúvida de que
estamos diante de um marco regulatório da
nossa própria história: o Brasil de antes e o
Brasil que estamos construindo, um Brasil que
tem a marca da Caixa Econômica Federal.
Por isso, deputado Jailson Lima, essa
homenagem não é apenas um momento que
vossa excelência reserva com carinho e
atenção de quem já foi ex-prefeito, de quem
está atento a todo o momento às ações
republicanas que acontecem no nosso país,
mas é um momento também de exaltação
deste Brasil que caminha para ser a quinta
economia do planeta, um país que, ao mesmo
tempo em que se envereda para construir um
processo econômico, permite-se também fazer
com que se possa resolver aquilo que nós
nunca ousamos. E que precisou, com o
reconhecimento de todos nós, que um
presidente da República levasse para aquela
cadeira da decisão dos interesses do nosso
país as feridas do nosso povo, e que hoje a
Caixa Econômica Federal é depositária no seu
mais absoluto alcance. Nenhum prefeito
consegue ser efetivo nas suas ações, se não
tiver a parceria, ombro a ombro, da Caixa
Econômica Federal. Nenhum dos programas
que hoje se espalham por todos os cantinhos
do nosso país consegue alcançar os seus
objetivos, se não tiver a efetividade da nossa
Caixa Econômica Federal.
Por isso, presidente Jorge Hereda, eu
finalizo dizendo a v.exa., e para que saia
tonificado dessas terras de Santa Catarina, já
que levou dois irmãos nossos, o André e o
Vânio, para nos representar lá na esfera maior
da Caixa Econômica Federal, que espero que
saia daqui encorajado com essa moção. São
esses funcionários no anonimato, engenheiros,
administradores, essa gente que está nos
balcões da Caixa Econômica Federal, que está
nos canteiros de obras, que está lá se
debruçando na infinidade de processos, que
fazem este Brasil acontecer.
Falo aqui com o coração palpitando
na certeza de que todo esse esforço que v.exa.
conduz no nosso país é, sem duvida nenhuma,
o depositário da alegria e da esperança do
nosso povo.
Finalizo lembrando um querido
companheiro nosso que deixou, recentemente,
o nosso ambiente, o ex-governador de Sergipe,
Marcelo Déda. Ele, num vídeo que está no
YouTube, fala assim: “Eu não vou ver aquela
obra. Não me importa aquela obra, o tamanho
que ela tenha, o concreto. Eu quero apenas
depois que vocês colham o sorriso das pessoas
e a alegria daqueles que vão receber aquele
empreendimento”. Que a Caixa Econômica
Federal colha muitos sorrisos do povo
brasileiro!

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Eu sou de quebrar um pouco o
protocolo. Não estava previsto, e ele me pediu
que não o chamasse, mas eu não posso deixar,
deputada Ana Paula Lima e deputado Dirceu
Dresch, em nome da nossa bancada, de
convidar o Vânio dos Santos para fazer uma
saudação, tendo em vista que ele foi deputado
estadual e federal. E, tranquilamente, com a
sua história, entrou em 1981 na Caixa
Econômica Federal e foi sindicalista, apanhou
muito para se fazer acreditar. Chegou a ser
demitido da Caixa em períodos passados, e
você representa não apenas a história do
Parlamento, mas é o símbolo vivo de alguém
que representa a Caixa Econômica Federal no
contexto.
Quero pedir que você faça a
saudação previamente aqui de cima, senão não
nos sentimos completos na homenagem que
está sendo executada.
(Palmas)
O SR. VÂNIO DOS SANTOS - Quero
cumprimentar, carinhosamente, o deputado
Jailson Lima, proponente desta sessão especial
e que nesse momento preside esta sessão; o
presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge
Hereda, que muito nos honra com a sua
presença no nosso estado; os vices-presidentes
Paulo Roberto e Sérgio Pinheiro, e ter a
presença de três dirigentes nacionais da Caixa
Econômica Federal, do nosso conselho diretor,
para nós é uma honra e satisfação; a deputada
Ana Paula Lima, o deputado Dirceu Dresch e
todos os demais parlamentares; os prefeitos e
vereadores; o ex-prefeito e ex-deputado João
Kleinübing, presidente do Badesc, que neste
ato representa o governador Raimundo
Colombo; o deputado federal Décio Lima, que
neste ato repre senta a bancada catari nense.
Gostaria de cumprimentar o Marcelo
Petrelli, dirigente do grupo RIC - e hoje tivemos
a satisfação de ter a companhia do seu pai, sr.
Mário Petrelli, junto na conversa do presidente
Jorge Hereda com a imprensa aqui em Santa
Catarina; todos os senhores e as senhoras,
nossos clientes da Caixa; os empresários; os
colegas da Caixa; os amigos e população do
estado de Santa Catarina; aqueles que nos
ouvem através da Rádio Alesc Digital, que nos
assistem através da TVAL e que acessam o
nosso site e todos os meios de comunicação
através dos quais essa sessão está sendo
transmitida.
Presidente, antigamente, quando as
TVs estavam circunscritas fora da era da
Internet, nós saudávamos todos os habitantes
de Santa Catarina, todos os telespectadores.
Mas agora temos que saudar em termos
mundiais, porque já não temos ideia do número
de pessoas para o qual esse tipo de evento é
reproduzido.
Eu vou ser breve porque, quando
conversei com o deputado Jailson Lima e ele
deu, na entrada esse toque de que poderia me
pedir para falar, eu disse todos somos representamos, hoje, pelo presidente Jorge Hereda,
que é quem veio aqui e é o nosso presidente
nacional. O que eu posso dizer é que tenho
muito orgulho de estar presente na Caixa
Econômica Federal, hoje.
Eu queria apenas citar duas
questões. A primeira delas é que em alguns
eventos dos quais eu participei no passado,
quando ainda não estava bem consolidado
esse projeto da Caixa de crescimento e de
afirmação como banco público, alguns colegas,
em momentos difíceis, especialmente de
campanhas
salariais
ou
de
greve,
questionavam-me dizendo: “Mas, Vânio, você
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mudou de lado”? Vejam que é um pergunta
difícil de se tocar, porque eu era presidente do
Sindicato dos Bancários e distribuía panfletos
na porta das agências brigando para que
houvesse concurso público na Caixa; para que
se parasse de fechar agências e que a Caixa
pudesse se afirmar como banco público e
retomar o seu papel social; para que houvesse
mais dinheiro para ser investido em habitação,
infraestrutura e saneamento. Eu brigava por
isso!
Eu dialogo com esses colegas
dizendo que acho que estou do lado certo
porque estou tentando ajudar a construir aquilo
que eu sonhava lá nas décadas de 80 e 90,
quando a Caixa foi marcada na paleta junto
com o tal PND - Programa Nacional de
Desestatização - para ser privatizada.
Então, hoje, presidente Jorge Hereda,
eu vivo um sonho de ser alguém que já tem 33
anos de Caixa - vou completar dia 14 de julho e mais dois anos de Sul Brasileiro. Então, eu já
estou próximo de procurar o ministro da
Previdência, o seu amigo.
Mas é uma honra chegarmos num
momento como esse e ver que lá em 2003 a
Caixa investiu R$ 2,7 bilhões em habitação, e o
presidente vai dar esse número para vocês, e
que este ano nós passaremos dos R$ 130
bilhões de investimentos em habitação.
Lamentamos, Marcelo, o fato de a
Caixa ter fechado as agências em Santo Amaro
da Imperatriz, em Sombrio, no sul do estado,
em Jaguaruna, em Dionísio Cerqueira e em
Pinhalzinho, próximo de sua terra natal. E agora
ficamos felizes por ter reaberto em todas essas
cidades e por aqui em Santa Catarina
contarmos com 98 agências e PABs, em 2002,
e agora estarmos encostando no número 200.
E o presidente Jorge Hereda vir a Santa
Catarina inaugurar a agência número mil só nos
dois últimos anos, e quatro mil no Brasil.
Mas, presidente do Badesc, João
Kleinübing, a Caixa Econômica Federal tem hoje
mais de 60 mil pontos de atendimento no
Brasil. São 18 caminhões agências que pagam
benefícios sociais e atendem as calamidades
seja de seca, seja de enchente. Vamos
inaugurar, presidente Jorge Hereda, em meados
de janeiro, a nossa segunda agência barco para
pagar benefícios sociais, e desta vez ao redor
da ilha de Marajó. Já temos uma agência
funcionando e é um negócio interessante: a
tripulação, os colegas, altera de 14 em 14
dias. Mas depois o Paulo Roberto pode explicar
melhor como é que isso funciona.
Quantas conquistas tivemos, vicepresidente Sérgio Pinheiro Rodrigues, porque
passamos oito anos sem reajuste de salários e
vimos colegas nossos serem demitidos vinculação de meta a uma medida no Recursos
Humanos chamada RH 008, que permitia
demitir empregado da Caixa concursado, sem
justa causa. Hoje nós estamos contratando,
presidente Jorge Hereda, e são quase 100 mil
empregados da Caixa, o que nos dá orgulho.
Então, esta é a primeira questão que
eu queria falar. E eu não vivo nenhum tipo de
contradição, porque sei que quando saímos lá
da matriz às 23h30 ou à meia noite - e é claro
que eu não estou fazendo aqui uma
reivindicação para o presidente diminuir a
nossa jornada - não é somente porque no dia
20 vamos receber o nosso salário, mas é por
aquilo que vimos hoje aqui. Onde está a liderança da Ponta do Leal, aquele companheiro
que estava lá hoje, pediu para tirar uma foto
com o presidente, veio aqui na Assembleia e
fez um discurso emocionado? Por quê? Porque
estamos ajudando a incluir pessoas. Como
disseram os deputados Jailson e Décio Lima,
estamos ajudando a realizar sonhos, a gerar
emprego e renda e a gerar felicidade. E isso
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nos orgulha muito e isso nos dá uma satisfação
que talvez não consigamos expressar.
Então, eu encerro por aqui, deputado
Jailson Lima, agradecendo muito e registrando
a segunda questão que eu ia abordar. Nós
estamos vindo de um evento nacional com 900
gestores da Caixa. E um dos nossos
convidados foi o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que, como não é mais presidente,
apareceu lá com um memorando de 2009,
quando o governo brasileiro se ajoelhava diante
do FMI e prestava contas a ele de tudo que
fazia ou que tinha que fazer. E através desse
documento lido pelo ex-presidente o governo
estava-se comprometendo, dentro de pouco
tempo, a entregar a Caixa Econômica Federal
como mais uma empresa que ele estava,
naquele momento, preparando para a
privatização.
Com a eleição do presidente Lula, em
2003, a Caixa foi resgatada como empresa
pública e ela hoje se torna esse gigante
importante, reconhecido como uma das
maiores empresas públicas deste país que tem
um quadro de empregados, e muitos dos meus
colegas estão aqui, do qual nós nos
orgulhamos, mesmo com os nossos cabelos
brancos. Mas cada um tem dado o melhor de si
para, mais do que ser um empregado da Caixa
e ter uma matrícula, ajudar a construir
cidadania, felicidade e melhorar a vida das
pessoas.
Muito obrigado pela sua quebra de
protocolo, deputado Jailson Lima, mas o
presidente Jorge Hereda é o maior autoridade
da Caixa e nós, funcionários, nos sentimos
muito bem representados por ele. Eu me sinto
muito honrado de fazer parte da sua equipe,
presidente!
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Muito obrigado, Vânio dos Santos. Com
esse discurso você está afinado para voltar ao
Parlamento, mas não sei qual deles, pode ser
aqui ou lá em Brasília.
Convido o nosso companheiro João
Paulo Kleinübing para falar em nome do governador do estado de Santa Catarina.
O SR. JOÃO PAULO KLEINÜBING Muito boa-noite a todas as senhoras E a todos
os senhores!
Quero saudar o deputado Jailson
Lima, proponente e presidente desta sessão, a
deputada Ana Paula Lima, o deputado Dirceu
Dresch, e em seus nomes saúdo todos os
demais representantes do Parlamento catarinense.
Gostaria de saudar o sr. Jorge Fontes
Hereda, presidente da Caixa Econômica
Federal, e seus vice-presidentes Sérgio Pinheiro
Rodrigues e Paulo Roberto dos Santos.
Permita-se, presidente Jorge Hereda,
fazer uma saudação especial, e que é a cara da
Caixa em nossas regiões, aos abnegados
funcionários. Eu, na condição de ex-prefeito,
juntamente com o ex-prefeito Décio Lima, com o
prefeito José Castelo Deschamps e com cada
um dos prefeitos que aqui estão, convivo
diariamente com a Caixa Econômica Federal e
reconheço a lealdade, a correção e espírito
público de cada um deles. Convivo com o
Renato Scalabrin, que é superintendente lá na
nossa Blumenau, juntamente com a Leda e
demais funcionários. E veja, presidente, que a
superintendência do vale de Itajaí tem
exportado muita gente, como o Valdonir
Estivalet Teixeira, que já foi chefe de
Engenharia da Caixa e hoje está em Criciúma; o
próprio Jacemar Bittencourt de Souza, hoje
superintendente
estadual,
foi
também
superintendente em Blumenau, no vale de
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Itajaí. Tive o prazer, presidente, de conviver com
cada um deles e com tantos outros, e
realmente tenho por eles uma grande gratidão
e um grande respeito por tudo aquilo que
pudemos construir juntos à época, como
prefeito de Blumenau.
Gostaria de saudar o Décio Lima,
deputado federal e ex-prefeito também da
nossa querida Blumenau, o prefeito de Biguaçu,
José Castelo Deschamps, e em seu nome
saúdo todos os demais prefeitos.
Quero saudar o sr. Marcelo Petrelli,
presidente do Grupo RIC Record; a sra. Márcia
Silvana Cardoso, que é uma homenageadas e
representa aqui todos os beneficiários do
Programa Minha Casa, Minha Vida; e todos os
representantes das comunidades que aqui
estão. E em seus nomes vamos reconhecer e
homenagear cada um dos beneficiários do
programa Bolsa Família e aqueles que foram
beneficiados, ao longo dos últimos anos, com o
programa Minha Casa, Minha Vida. Enfim,
aqueles que são, conforme aquilo que o
deputado Décio Lima e o ex-deputado Vânio dos
Santos colocaram, os sorrisos que a Caixa
colhe no seu dia a dia e que são a razão de sua
existência. O grande papel desenvolvido pela
Caixa, muito mais do que viabilizar o crédito
habitacional, é colher esses sorrisos Brasil
afora.
Sr. presidente, trago aqui o abraço do
sr. governador João Raimundo Colombo, que
não pôde estar presente, mas reconhece a
importância
e
a
parceria
que
vem
desenvolvendo com o governo federal, através
dos seus vários órgãos, em especial com a
Caixa Econômica Federal, que desenvolve, em
Santa Catarina, um papel importantíssimo,
viabilizando crédito, recursos para infraestrutura e dando apoio às prefeituras. Sem dúvida
alguma, o estado não poderia continuar
crescendo sem a importância e a participação
da Caixa.
Por isso que o governador gostaria de
estar aqui para poder abraçá-los e reconhecer o
papel fundamental dessa instituição no nosso
dia a dia.
Quero aqui fazer um reconhecimento,
presidente, a cada um dos funcionários da
Caixa, na condição de ex-prefeito. Talvez um
dos momentos mais difíceis que a minha
cidade viveu foi a grande tragédia, em 2008. Eu
pude acompanhar a mobilização da Caixa
Econômica Federal para poder viabilizar os
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Vi o esforço dos funcionários da Caixa
do Brasil inteiro, que, voluntariamente, nesta
época do ano, presidente Jorge Hereda, entre
Natal e Ano-Novo, abandonaram as suas férias
e a sua família e foram a Blumenau prestar um
serviço pelo qual não estavam ganhando um
centavo a mais, mas estavam lá para cumprir o
seu papel e viabilizar recursos naquele
momento para tantas pessoas que precisavam
reconstruir a sua vida. E a coragem da
liberação do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço para todos os moradores de Blumenau,
independente da sua condição, foi fundamental
para a retomada do nosso cresci mento.
Então, fica aqui o reconhecimento da
coragem da decisão da Caixa, e já tivemos a
oportunidade de fazer isso em várias
oportunidades,
e
da
coragem
de
implementação dessa ação que foi fundamental
naquele momento. E certamente serviu de
modelo e de parâmetro para outras ações que
a Caixa também realizou Brasil afora, infelizmente. E digo infelizmente porque isto é algo
que não gostaríamos de viver: a liberação de
recursos em função de tragédias naturais. Mas,
felizmente, a Caixa está presente em cada um
desses momentos, como também o próprio
programa Minha Casa, Minha Vida. E o primeiro
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programa Minha Casa, Minha Vida desenvolvido
em área pública doada pelo município
aconteceu em Blumenau, depois da tragédia de
2008. A tragédia foi em novembro de 2008 e o
programa começou em março de 2008. O
estado de Santa Catarina e Blumenau
aprenderam muito junto com a Caixa na
viabilização do programa. E felizmente, hoje,
também foi possível avançar. Isso dá uma
demonstração do papel e da importância da
Caixa Econômica Federal.
Então, fica aqui o reconhecimento do
estado de Santa Catarina, através do governador, que traz um abraço a todos e o
reconhecimento da importância e do papel que
a Caixa Econômica Federal vem desenvolvimento ao longo desses 152 anos.
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Muito obrigado!
Gostaria de registrar a presença do
sr. Mauro Poleto, prefeito de Xavantina; do sr.
Rudimar Borcioni, prefeito de Campo Erê; e do
sr. Alcimar de Oliveira, prefeito de São
Domingos.
Convido
a
mestre-de-cerimônias
Soraia Boabaid para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.
A
SRA.
MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Soraia Boabaid) - Boa noite! Neste momento, o
Poder Legislativo Catarinense presta uma
homenagem à Caixa Econômica Federal pelos
serviços prestados ao estado de Santa
Catarina, na promoção da cidadania e do
desenvolvimento sustentável, como instituição
financeira, agente de políticas públicas e
parceira estratégica do estado brasileiro,
sempre
alinhada
às
necessidades
da
população.
Convido o sr. deputado Jailson Lima
para fazer a entrega da homenagem ao sr.
Jorge Fontes Hereda, neste ato representando
a Caixa Econômica Federal, e para receber
também um certificado pelos serviços prestados aos catarinenses.
Convido o deputado Dirceu Dresch, a
deputada Ana Paula Lima e o deputado Décio
Lima para também se juntarem ao deputado
Jailson Lima.
(Procede-se à entrega da homenagem
e do certificado.)
(Palmas)
A seguir, o Poder Legislativo
homenageia as Superintendências Regionais de
Santa Catarina, como também homenageia os
seus superintendentes regionais
Convido para receber a homenagem o
sr.
Jacemar
Bittencourt
de
Souza,
superintendente regional da Caixa Econômica
Federal de Florianópolis.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Peço ao presidente Jorge Hereda
que, por favor, também se junte ao presidente,
deputado Jailson Lima.
Convido para receber a homenagem o
sr. Renato Scalabrin, superintendente regional
da Caixa Econômica Federal do Vale do Itajaí.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Ricardo Bier Troglio, superintendente
regional da Caixa Econômica Federal do Oeste
de Santa Catarina.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr.
Robert
Kennedy
Lara
da
Costa,
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superintendente regional da Caixa Econômica
Federal de Santa Catarina.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. Wilson Zarpelon, superintendente regional
da Caixa Econômica Federal do Norte de Santa
Catarina.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
ex-parlamentar Vânio dos Santos, chefe-degabinete da Presidência da Caixa Econômica
Federal, pelos relevantes serviços prestados
aos catarinenses.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento
catarinense
presta
uma
homenagem aos beneficiários dos programas
sociais do governo federal.
Convido para receber a homenagem a
sra. Márcia Silvano Cardozo, representando
todos os beneficiários do Programa Minha
Casa, Minha Vida que tiveram as suas vidas
transformadas pelos recursos repassados
através da Caixa Econômica Federal na região
norte de Santa Catarina.
Márcia trabalha na empresa que faz a
coleta seletiva em Joinville. Em 2009, teve um
problema de saúde que em menos de quatro
dias causou a paralisia de todo o lado esquerdo
de seu corpo. Posteriormente, foi diagnosticada
com esclerose múltipla, doença que a
acompanha até hoje. Em decorrência de seu
problema de saúde, não teve mais condições
de trabalhar e de pagar R$ 350,00 de aluguel.
A solução encontrada na época foi morar em
um trailer cedido por familiares e deixar o seu
filho mais novo aos cuidados da madrinha na
maior parte do tempo.
Nessa situação permaneceu por mais
de dois anos, trocando frequentemente de
local. Com intuito de mudar a sua condição de
vida, de moradia e de voltar a morar em tempo
integral com seu filho, Marta procurava
mensalmente o setor de habitação do município
de Joinville. No final de 2011 foi informada que
seu cadastro tinha sido aprovado para o
primeiro empreendimento do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Seu sonho foi concretizado
no dia 20 de dezembro, quando recebeu a
chave de seu imóvel, um apartamento de 38m².
Além do sonho da moradia própria, Márcia
conseguiu comprar móveis novos através do
programa Minha Casa Melhor. Atualmente
Márcia faz tratamento para vencer a esclerose
múltipla, sendo beneficiária do programa Bolsa
Família do governo federal com R$ 142,00
mensais.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. José Brill Wolff, representando todos os
empreendedores e empresários da construção
civil que tiveram seus negócios transformados
pelos recursos repassados através da Caixa
Econômica Federal na região oeste de Santa
Catarina.
Em 2007, com as linhas de capital
de giro da Caixa e com a venda de imóvel na
planta, a empresa de José Brill Wolff, então
com 30 funcionários, expandiu-se de maneira
sólida e constante. Hoje a empresa JBW
Construções Ltda. conta com 350 funcionários
e já tem 19 obras. São 450 apartamentos já
entregues e outros 750 em construção.
José Brill Wolff também é presidente
do Sinduscon - Sindicato das Indústrias da

Construção Civil de Chapecó - e presidente do
Conselho das Entidades Empresariais de
Chapecó.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a
sra. Ana Paula da Rosa Santos, representando
todos os beneficiários do Programa Bolsa
Família
que
tiveram
as
suas
visas
transformadas pelos recursos repassados
através da Caixa Econômica Federal na região
sul de Santa Catarina.
Ana Paula era beneficiária do
Programa Bolsa Família e foi contemplada
também com um apartamento residencial do
programa Minha Casa, Minha Vida. Cursou a
faculdade do Serviço Social e atualmente
trabalha como assistente social na Associação
Feminina de Assistência Social de Criciúma,
não necessitando mais do benefício.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o
sr. prefeito de Biguaçu, José Castelo
Deschamps, neste ato representando todos os
gestores municipais que tiveram os seus
municípios transformados pelos recursos
repassados através da Caixa Econômica
Federal na região da Grande Florianópolis, em
Santa Catarina.
Destacamos aqui a parceria da Caixa
Econômica Federal com o município e como ela
pode render frutos para a administração
municipal. A sintonia entre as equipes
possibilitou a elaboração de projetos para a
captação de recurso federal, principalmente
para as obras de macrodrenagem urbana.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
O Poder Legislativo presta uma
homenagem também aos srs. presidentes das
entidades pelos serviços prestados em prol dos
catarinenses.
Convido para receber o certificado o
sr. Djalma Morel, presidente da Associação
para o Desenvolvimento Habitacional de Santa
Catarina.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado a
sra. Liane Vitali Kothe, presidente da
Cooperativa de Habitação dos Agricultores
Familiares.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o
sr. Irimar José da Silva, presidente da
Associação para o Desenvolvimento Social e
Aperfeiçoamento do Cidadão.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o
sr. Eloi Brun, presidente da Federação das
Cooperativas Habitacionais do Estado de Santa
Catarina.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Dando continuidade às homenagens,
a Caixa Econômica Federal também patrocina
clubes de futebol catarinenses que nesta
solenidade prestarão homenagens à Caixa
Econômica Federal.
Convido
o
representante
da
Associação Chapecoense de Futebol, Sandro
Luiz Palaoro, para fazer a entrega da
homenagem à Caixa Econômica Federal e ao
seu presidente, o sr. Jorge Fontes Hereda.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
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Convido o vice-presidente do Avaí
Futebol Clube, sr. Francisco Batistoti, neste ato
representando o clube, para fazer a entrega da
homenagem à Caixa Econômica Federal e ao
seu presidente, sr. Jorge Fontes Hereda.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convido
o
vice-presidente
do
Figueirense Futebol Clube, sr. Dário Ferreira da
Silva, neste ato representando o clube, para
fazer a entrega da homenagem à Caixa
Econômica Federal e ao seu presidente, sr.
Jorge Fontes Hereda.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Quero convidar para vir à frente receber
o certificado da mão do presidente o sr. Pedro
Costa, da Associação Habitacional Brasil
Cidadão, uma entidade representativa das mais
importantes na área habitacional em Santa
Catarina que tem feito vários empreendimentos
- e um deles é o Condomínio Ernesto Che
Guevara, na cidade de Tijucas. E em todos os
empreendimentos feitos ele tem homenageado
figuras importantes da história catarinense do
ponto de vista da política.
Quero chamar o Vânio dos Santos
para também fazer a entrega, já que conhece
bem toda essa história.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Neste momento, quero convidar a
sra. Márcia Silvano Cardoso para dar o seu
depoimento em nome dois beneficiados por
programa Minha Casa, Minha Vida.
A SRA. MÁRCIA SILVANO CARDOSO Boa-noite a todos! Sou beneficiária do programa
Minha Casa, Minha Vida. Em 2011, fiz o meu
cadastro e fui sorteada com o meu
apartamento no dia 22 de março de 2012.
Peguei a minha chave na inauguração e logo no
dia 24 eu me mudei, pois queria sair do lugar
onde estava o mais rápido possível.
Sou portadora de esclerose múltipla
e estou fazendo o tratamento. Meu filho vai
para a creche e tenho o meu Bolsa Família.
Eu agradeço à Caixa Econômica
Federal e ao programa Minha Casa, Minha Vida.
Eu morava dentro de um trailer, na verdade,
com 2m de largura por 6m de cumprimento.
Havia uma cama, um guarda-roupa, uma pia,
enfim, poucas coisas. Meu filho ficava na casa
da madrinha e eu, nesse trailer. Ele ficava três
ou quatro dias comigo e os outros dias, com a
madrinha.
Hoje, graças a Deus, eu posso morar
integralmente com o meu filho e curti-lo todos
os dias. Eu agradeço muito por isto.
Boa-noite e muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Convido o presidente da Caixa
Econômica Federal, sr. Jorge Hereda, para fazer
uso da palavra.
O SR. JORGE HEREDA - Boa-noite a
todos! Quero começar cumprimentando o
deputado Jailson Lima, que preside esta
sessão e que também foi o propositor dela; o
nosso vice-presidente de Gestão de Pessoas,
Sergio Pinheiro Rodrigues, um companheiro e
amigo de conselho diretor da Caixa; o nosso
querido companheiro Paulo Roberto dos
Santos,
vice-presidente
de
Operações
Corporativas e também amigo e companheiro
do Conselho Diretor da Caixa; o José Castelo
Deschamps, prefeito do município de Biguaçu,
e na pessoa dele cumprimento todos os
prefeitos presentes; o deputado federal Décio
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Lima; a deputada estadual Ana Paula Lima; o
deputado estadual Dirceu Dresch; o presidente
do grupo RIC Record, Marcelo Petreli; o
excelentíssimo governador, na pessoa do seu
representante; o Vânio dos Santos, meu
embaixador da Caixa em Brasília; e todos os
nossos colegas da Caixa.
Gostaria de cumprimentar os 70
milhões de clientes da Caixa e todos aqueles
que nos ouvem, que nos assistem e que
também são clientes da Caixa. A Caixa
considera todo o povo brasileiro como seu
cliente. Ela se orgulha de ser um banco público
que tem 200 milhões de acionistas. Portanto,
nós temos consciência de que temos que servir
ao povo brasileiro.
Quero agradecer pela homenagem à
Caixa. Tenho muito orgulho de ser presidente
dela, neste momento. Eu estava falando sobre
isso na abertura da agência número quatro mil,
a agência de Florianópolis Poeta Zininho. Nós
estamos completando mil agências em dois
anos, quatro mil agências da Caixa.
Eu dizia que tenho muito orgulho de ser
presidente da Caixa, nesta ocasião, porque houve
um tempo em que a Caixa fechava agência. Era
outra Caixa, e o Vânio dos Santos lembrou desse
tempo difícil em que a Caixa estava sendo
preparada para outro caminho, um caminho que
não acreditamos que ela deva seguir.
Assim como essas pessoas que
foram homenageadas aqui, assim como todos
os que são alcançados pelos programas de
política pública do governo federal, a Caixa
também é beneficiada por essa nova política de
desenvolvimento que o país recebeu a partir de
2003 e que mudou o rumo, o país cresceu. E o
que o Brasil conseguiu crescer e melhorar
também foi o que a Caixa conseguiu crescer e
melhorar.
A Caixa também se beneficiou dessa
aposta que o governo federal fez, porque nós
somos um instrumento das políticas públicas
do governo federal, mais do que qualquer outra
coisa. Nós costumamos dizer que somos mais
do que um banco, e somos mesmos. Mas
somos um banco que tem a cada ano
conseguido superar os desafios e responder as
necessidades do povo brasileiro e do país nos
momentos mais difíceis, nos seus 153 anos
que completará em 12 de janeiro.
Essa política de desenvolvimento do
país teve a coragem do presidente Lula e da
presidente Dilma Rousseff, e a aposta que eles
fizeram no banco público... E logo depois que
isso aconteceu os números já mostraram que
isso foi um acerto. Em 2008 tivemos uma crise,
e se não tivéssemos banco público, como é que
seria? Em 2011 tivemos outra crise, e se não
tivéssemos banco público, como é que seria?
Há muita gente diz que os bancos
públicos estão competindo com os bancos
privados. Eu fico imaginando o que seria do
nosso país, o que seria do emprego e o que
seria da economia, se os bancos públicos
tivessem recuado.
Portanto, a Caixa sempre acreditou
no Brasil, e continua acreditando. E pelos
números podemos dizer que acreditar no Brasil
é um bom negócio. Acho que todos deveriam
pensar sobre isso. Já falei isso para os meus
colegas presidentes de bancos, porque
realmente os números demonstram isso.
Eu queria apenas falar de dois
números, sendo que um Vânio já falou, mas vou
citar novamente porque é sempre bom lembrar.
Eu fui vice-presidente de Governo e
Habitação da Caixa e lembro-me que, quando
entrei na Caixa, há nove anos, ela fazia R$ 5
bilhões de crédito imobiliário. Fazia em 2004,
mas fazia também em 2003, em 2002 e este
ano nós vamos fazer R$ 130 bilhões de crédito
imobiliário.
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(Palmas)
É lógico que isso aconteceu porque o
governo brasileiro na época, em 2004, mexeu
no marco regulatório do crédito imobiliário, deu
segurança jurídica para os contratos. E logo
que foi possível equilibrar o país, deu subsídio
para quem precisa ter habitação, uma política
habitacional que ampliou o mercado, garantindo
o direito do cidadão de ter habitação. E essa
ampliação do mercado beneficiou todos,
inclusive as empresas brasileiras, e gerou
emprego. E todos os beneficiários do programa
Minha Casa, Minha Vida aqui presentes já
mostraram isso.
Também quero dizer que o nosso
banco cresceu: em 2002 tinha R$ 27 bilhões
de carteira de crédito e agora foi para R$ 474
bilhões de carteira de crédito. A Caixa, hoje, é a
segunda carteira de crédito do Brasil, e isso
aconteceu também porque o governo brasileiro
apostou numa política de valorizar o mercado
interno do país.
Nós tivemos uma ascensão de mais
de 30 milhões de famílias para a nova classe
média, tida como nova classe média, mas, na
verdade, como consumidores com direito de
terem acesso a bens de consumo. E isso
também beneficiou a Caixa, assim como todo o
país. Qualquer país gostaria de ter um mercado
como o do Brasil, qualquer país do mundo
conta com o seu mercado de consumo interno.
Muitos dizem que isso não deve ser feito, que
não é importante, mas a prova é que o Brasil
enfrentou essa crise que viveu em 2008 e
2011 garantindo emprego para o seu povo e
continuando crescendo. Às vezes na medida do
possível, mas crescendo.
Outro número que acho muito
significativo também, e que o Vânio já deu, é o
seguinte: nós tínhamos em torno 47 mil
empregados em 2013 e hoje temos 98 mil
colegas na Caixa, a maioria de 53% a 54% com
menos de dez anos. Isso mostra a renovação
que a Caixa teve sem perder o seu espírito e
contando com os outros funcionários que têm
mais de dez anos e que têm, junto com os
novos funcionários, construído essa nova Caixa.
Assim, para não ficar a noite inteira
falando em números, que são maravilhosos,
posso dizer que pela Caixa passaram este ano,
de janeiro a novembro, mais de R$ 440 bilhões,
contando com programas do governo federal e
os créditos que a Caixa deu. A Caixa vai
terminar o ano com mais de R$ 400 bilhões de
crédito. E continua tendo cerca de 70% do
mercado de crédito imobiliário do país e 36%
da poupança.
Também temos orgulho de poder
dizer que a Caixa está crescendo 40% há
muitos anos. Desde a crise de 2008, quando
todo mundo enxergou uma crise e o presidente
Lula não, a Caixa também foi com ele, deu
crédito e cresceu naquele ano 50%. Tinha
naquele ano, em 2008, 6% de crédito no país.
Este ano vamos terminar com 18% - quer dizer,
de 2008 para 2013. Então, valeu à pena ou
não valeu à pena acreditar no país?
Nós acreditamos no país em 2011,
quando a crise se apresentou de novo de uma
maneira forte. E a presidente Dilma Rousseff
chamou os bancos públicos para dizer que
precisavam dar o exemplo, que era possível
baixar os créditos. Os bancos públicos
baixaram os seus créditos, e a Caixa baixou
também os seus créditos. E muitas pessoas
perguntaram se estávamos fazendo isso porque
a presidenta e o ministro Guido Mantega
mandaram? Respondemos que, quando a
presidenta manda, nós obedecemos. Mas
enxergamos
uma
oportunidade
nesse
momento, porque a Caixa percebeu que se
escolhesse o lado do povo, o lado do
consumidor brasileiro, o lado do cliente, ela

02/04/2014

poderia criar uma credibilidade além do que já
tinha. E nós conseguimos mostrar para os
nossos clientes, para o povo brasileiro, que a
Caixa é mais que um banco e que não visa
apenas o lucro. Ela pensa nele e tem o melhor
tratamento possível para as necessidades dele
de crédito ou na vida dele.
E isso também deu certo e o nosso
lucro aumentou. A Caixa vem, desde 2011,
batendo, ano após ano, recordes de resultados,
um resultado que sustenta o nosso crescimento, que sustenta o banco público e que
garante dividendos para o Tesouro. Muitos
dizem que a capitalização dos bancos públicos
é uma coisa errada, que não deve ser feita.
Vejam que a Caixa tem o maior retorno sobre
capital do mercado, quase 27%. Qual é o
investidor que não gostaria de colocar os seus
recursos para obter este resultado? E é natural
que o Tesouro Nacional enxergue isso também
e veja o seguinte: se eu preciso de um
instrumento, eu posso capitalizá-lo e vou ter
esse retorno. Este ano retornamos para o
Tesouro, em termos de dividendos, cerca de R$
4 bilhões. E estamos em condições de não
precisar de capitalização no ano que vem
inteiro. O nosso plano de negócios está
garantido para o início do outro ano.
Então, acreditar no país é um bom
negócio e é bom conseguirmos esse equilíbrio.
Quero dizer que 44% do crescimento
do crédito neste ano foi a Caixa que fez, o
acréscimo de crédito. Eu posso dar uma série
de outros números: temos mais de R$ 10
milhões de contas de inclusão bancária, contas
Caixa Fácil que são contas que não pagam a
tarifa e que garantem o direito a serviços
bancários do povo.
Temos, portanto, muito a comemorar
e a agradecer ao governo federal, por ter
acreditado na Caixa, tanto no governo de Lula
quanto no governo de Dilma Rousseff; e temos
a agradecer aos nossos funcionários, porque se
somos mais que um banco, eles são mais que
bancários. Os funcionários da Caixa têm
compromisso de cidadania, tem compromisso
com o país. Nós vemos isso a cada momento
que se precisa garantir algum resultado social
da Caixa.
Aliás, para concluir, quero dizer que
todo esse outro resultado que falamos é muito
importante, mas comemoramos mesmo o
resultado que a Caixa retorna para o povo
brasileiro nos programas sociais. Dos três
milhões de moradias do Minha Casa, Minha
Vida, a Caixa contratou dois milhões,
seiscentos e setenta e poucos. Para quem
acha que é pouco três milhões de moradias no
programa do governo federal, imaginem que
três milhões de moradias, se pudéssemos
juntar num território só, seriam mais ou menos
o tamanho da cidade de São Paulo, e talvez
maior. Já foram entregues 1,4 milhão de
unidades, o que significa uma cidade quase do
tamanho do Rio de Janeiro, um pouco menor.
Então, é a terceira cidade do Brasil.
Conseguir atender e fazer 150
milhões de pagamentos por ano do Bolsa
Família
orgulha-nos.
Poder
garantir
operacionalmente que esse programa tenha
acontecido orgulha-nos. Também nos orgulha
fazer 1,6 bilhão em três meses no Programa
Minha Casa Melhor, que dá condições de as
pessoas mobiliarem a sua casa e que é mais
uma sensibilidade grande da presidenta Dilma
Rousseff.
Portanto, é esse resultado social da
Caixa que orgulha todos os seus funcionários e
que me orgulha. E essa é a nossa vocação. Agora,
nós também somos um banco e vamos continuar
competindo, porque dar crédito no país em um
momento em que ninguém quer dar é importante
para o país, e um banco público tem que fazê-lo. É
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importante conseguir gerar recursos e continuar
sendo o banco social que somos. É legítimo
concorrer, pois, infelizmente, no nosso Brasil há
momentos em que as pessoas querem um
capitalismo sem concorrência, e banco público não
pode concorrer. Mas nós vamos continuar
concorrendo, pois temos muito orgulho de ter
conquistado 7 milhões de novos clientes no último
ano e ter alcançado a cifra de 70 milhões de
clientes. Nós somos o banco que mais conquista
clientes no Brasil. Então, nós temos um
compromisso com esses clientes e com o povo
brasileiro. E vamos continuar avançando.
Quero agradecer à Assembleia e dizer
que dos R$ 440 bilhões que passam pela
Caixa, R$ 23 bilhões neste ano vieram para
Santa Catarina; que dos 3 milhões de
habitações do programa Minha Casa, Minha
Vida, 109 vieram para Santa Catarina; que dos
R$ 195 bilhões aplicados no programa Minha
Casa, Minha Vida, mais de R$ 8 milhões vieram
para Santa Catarina. Eu poderia citar outros
números, mas vou parar por aqui.
Quero agradecer e dizer que é uma
alegria imensa estar aqui. Muito obrigado, mais
uma vez, à Assembleia por esta homenagem!
Eu me esqueci de uma coisa, e sabia
que havia um gran finale: nós trouxemos três
vídeos, que são rápidos. Dois eu quero exibir para
prestar uma homenagem aos nossos funcionários,

pois são vídeos que comprovam isso que falei no
final e mostram o resultado que nós mais
comemoramos. E o outro é um vídeo de feliz Natal
a todos e de um Ano-Novo maravilhoso. É a nova
campanha de Ano-Novo da Caixa que acho que
será apresentada pela primeira vez.
(Procede-se à exibição dos vídeos.)
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jailson
Lima) - Antes de encerrar esta sessão especial,
queremos agradecer ao sr. Jorge Hereda,
presidente da Caixa Econômica Federal; a todos
os representantes da Caixa Econômica Federal
aqui presentes, diretores e funcionários; ao sr.
João Paulo Kleinübing, neste ato representando
o governador João Raimundo Colombo; e às
demais autoridades presentes na mesa.
Quero dizer que este vídeo não é
apenas um símbolo de vitória. Na sua
simplicidade, ele volta a incluir. Na maioria dos
deficientes, vemos o quê? O pessoal tentando
ir para a porta da Previdência Social para tentar
uma aposentadoria. Essa senhora do Bolsa
Família mostrou o que é possível ser feito.
Quero, rapidamente,
parafrasear
Machado de Assis, que, num discurso em
1892, combatendo a elite autoritária e
retrógada, disse o seguinte:
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(Passa a ler.)
“A liberdade não é surda, muda, nem
paralítica. Ela vive, ela fala, ela bate as mãos,
ela ri, ela assobia, ela clama, ela vive da vida.”
A Caixa Econômica Federal não é
surda, nem muda, nem paralítica. Ela vive, ela
bate as mãos, ela ri, ela assobia, ela clama,
ela vive da vida. Ela é a vida dos brasileiros que
acreditam nela. Parabéns a todos os companheiros da Caixa Econômica Federal.
(Palmas)
A Presidência agradece a presença
das autoridades com assento à mesa e de
todos que nos honraram com o seu comparecimento, convidando-os para um coquetel no hall
deste Poder.
Antes de encerrar a presente sessão,
teremos a interpretação do hino de
Florianópolis, Rancho de Amor à Ilha, cantado
por Cláudia Barbosa, filha de Claudio Alvin
Barbosa, o Zininho, que é o autor do hino.
(Procede-se à interpretação do hino.)
Encerramos a presente sessão,
convocando, outra, ordinária, para amanhã, à
hora regimental, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições de serem apreciadas
pelo Plenário.
Está encerrada a presente sessão.

ATOS DA MESA
ATOS DA MESA DL
ATO DA MESA Nº 006-DL, de 2014
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
CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Joares Ponticelli para
ausentar-se do País, no período de 6 a 8 de abril do corrente ano, para
realizar viagem à Argentina, a fim de empreender visita técnica à
Empresa Fodder Solutions Sudamericana.
PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 02 de abril de 2014.
Deputado PE. PEDRO BALDISSERA - 2º Vice-Presidente
Deputado Manoel Mota - 3º Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 007-DL, de 2014
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
CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Silvio Dreveck para
ausentar-se do País, no período de 6 a 8 de abril do corrente ano, para
realizar viagem à Argentina, a fim de empreender visita técnica à
Empresa Fodder Solutions Sudamericana.
PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 2 de abril de 2014.
Deputado JOARES PONTICELLI Presidente
Deputado Kennedy Nunes - 1º Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário
*** X X X ***

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 221, de 2 de abril de 2014
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 0176/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I,
da Constituição Federal, c/c o art. 6º-A da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, acrescido da Emenda
Constitucional nº 70, de 29 de março de
2012; observados os parâmetros do art. 7º
da Lei Complementar nº 412/2008,
CONCEDER
APOSENTADORIA
por
invalidez
permanente, ao servidor MARCIO ANTONIO CHEDID ROSSI, matrícula

nº 866, no cargo de Consultor Legislativo II/ habilitação Nível
Superior/Advogado, código PL/ASI-61, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de abril de 2014.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Jailson Lima - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 222, de 2 de abril de 2014
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora LUZIA MARIA CABREIRA,
matrícula nº 3640, do cargo de Assistente de Relações Institucionais,
código PL/PL/DAS-3, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 1º de abril de 2014 (CGP - Secretaria Executiva de Relações
Institucionais).
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 223, de 2 de abril de 2014
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nºs. 001
e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações,
NOMEAR ZAIDA JERONIMO RABELLO PETRY,
matrícula nº 9191, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Assistente de Relações Institucionais, código PL/DAS-3, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 3 de abril de 2014 (CGP
- Secretaria Executiva de Relações Institucionais).
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 224, de 2 de abril de 2014
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
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DISPENSAR a servidora CLAUDIA REGINA DO
NASCIMENTO, matrícula nº 1608, da função da Função de Assessoria
Técnica-Administrativa - Serviços de Secretaria, código PL/FC-2, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 01 de março
de 2014 (DF - Coordenadoria do Orça mento Parlamentar).
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 225, de 2 de abril de 2014
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: 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 dos arts.
18 e 26 da Resolução 009, de 19 de
dezembro de 2013.
DESIGNAR a servidora CLAUDIA REGINA DO
NASCIMENTO, matrícula nº 1608, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Controle de
Verbas Indenizatórias, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 01 de março de 2014 (DF Coordenadoria do Orça mento Parlamentar).
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 226, de 2 de abril de 2014
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 0613/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 2º, § 5º, da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003.
CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária a servidora LENIR MARTINS
ANDRADE LUZ, matrícula nº 1570, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL-55, a contar de 17 de março de 2014 .
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 227, de 2 de abril de 2014
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 0505/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 2º, § 5º, da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003.
CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor CLAUDIR JOSE
MARTINS, matrícula nº 1501, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL- 55, a contar de 27 de fevereiro de 2014.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 228, de 2 de abril de 2014
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 0289/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, com a
redação dada pela Resolução nº 009, de
19 de dezembro de 2013, e observada a
Resolução nº 002/2004,
Art. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO
à servidora ANA MARIA DE QUEIROZ GARCIA, matrícula nº 2066,
ocupante do cargo de Analista Legislativo, código PL/ALE-66, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a
60% (sessenta por cento) do valor da Função de Confiança, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança,
totalizando 100% e mantendo incólumes os demais percentuais
adquiridos anteriormente; com eficácia financeira a contar da
dispensa da Função de Confiança.
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Art. 2º Sobre o adicional de exercício incidirá o
desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009,
de 31 de agosto de 2011.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 229, de 2 de abril de 2014
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 0295/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, com a
redação dada pela Resolução nº 009, de
19 de dezembro de 2013, e observada a
Resolução nº 002/2004,
Art. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor VILSON ELIAS VIEIRA, matrícula nº 1111, ocupante do cargo
de Técnico Legislativo, código PL/TEL-55, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, correspondente a 25,83% (vinte e cinco vírgula
oitenta e três por cento) do valor da Função de Confiança, código
PL/FC-5, e 73,33% (setenta e três vírgula trinta e três por cento) do
valor da Função de Confiança, código PL/FC-3, ambas do Grupo de
Atividades de Função de Confiança; e 0,84% (zero vírgula oitenta e
quatro por cento) da diferença do valor do vencimento do seu cargo
efetivo e do cargo em comissão, código PL/DAS-3; totalizando 100%,
com eficácia financeira a contar da dispensa da Função de Confiança.
Art. 2º Sobre o adicional de exercício incidirá o
desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009,
de 31 de agosto de 2011.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 230, de 2 de abril de 2014
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 0075/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, com a
redação dada pela Resolução nº 009, de
19 de dezembro de 2013, e observada a
Resolução nº 002/2004,
Art. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora CRISTINA LIGOCKI PINTO WESCHENFELDER, matrícula nº
1503, ocupante do cargo de Analista Legislativo, código PL/ALE-66, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor da Função de Confiança, código PL/FC-3, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, totalizando 100% e
mantendo incólumes os demais percentuais adquiridos anteriormente;
com eficácia financeira a contar da dispensa da Função de Confiança.
Art. 2º Sobre o adicional de exercício incidirá o
desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009,
de 31 de agosto de 2011.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 231, de 2 de abril de 2014
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 2711/2013,
RESOLVE: com fundamento no art. 26 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, com a
redação dada pela Resolução nº 009, de
19 de dezembro de 2013, e observada a
Resolução nº 002/2004,
Art. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora RITA AMALIA MACEDO GIOMBELLI, matrícula nº 1927,
ocupante do cargo de Analista Legislativo, código PL/ALE-70, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a
21,70% (vinte e um vírgula setenta por cento) do valor da Função de
Confiança, código PL/FC-4, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, mediante substituição de 1,70% (um vírgula setenta por
cento) da precedente estabilização do valor da diferença do vencimento
do seu cargo efetivo e do cargo em comissão, código PL/DCA-4 e de
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20% (vinte por cento) do valor da diferença do vencimento do seu cargo
efetivo e do cargo em comissão, código PL/DCA-2, reconhecida pela
Resolução nº 1.255, de 21.06.1991; totalizando 100% e mantendo
incólumes os demais percentuais adquiridos anteriormente; com
eficácia financeira a contar da dispensa da Função de Confiança.
Art. 2º Sobre o adicional de exercício incidirá o
desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº
002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009,
de 31 de agosto de 2011.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 232, de 2 de abril de 2014
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 0523/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 27 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, deste
Poder,
ATRIBUIR ao servidor DANIEL DOMINGOS DE SOUZA,
matrícula nº 6323, ocupante do cargo de Técnico Legislativo/Nível
Médio/Técnico em Hardware - Grupo de Atividades de Nível Médio, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, do código PL/TEL-29,
padrão vencimental correspondente a diferença de vencimento do cargo
efetivo de Técnico Legislativo, código PL/TEL-29 para o respectivo nível
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51, do Grupo de Atividades de Nível Superior, a contar de 11 de março
de 2014.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 233, de 2 de abril de 2014
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 0063/2014
RESOLVE: com fundamento no art. 3º e parágrafo
único, da Emenda Constitucional nº 47, de
05 de julho de 2005 c/c o art. 7º da EC nº
41/2003, explicitando o cumprimento da
decisão nos autos do processo nº
0803993 - 52.2013.8.24.0023.
CONCEDER
APOSENTADORIA
por
tempo
de
contribuição, ao servidor JACOB TANCREDO KNABBEN, matrícula nº
1802, no cargo de Analista Legislativo, código PL/ALE-67, do Quadro
do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e
paridade na forma da lei, a contar de 1º de abril de 2014.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Nilson Gonçalves - Secretário
*** X X X ***

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
OFÍCIOS
OFÍCIO Nº 028/14
Ofício nº 0018/2014
Ponte Serrada, 25 de março de 2014
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ponte Serrada, referente ao exercício de 2013.
Cleber José Petuco
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 01/04/14
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 037/14
Ofício nº 053/14
Curitibanos, 31 de março de 2014.
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Curitibanos, referente ao exercício de 2013.
Ricardo Stanguerlin
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 038/14
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Espírita de Joinville, referente
ao exercício de 2013.
Alberto Ferreira
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 039/14
CTG/Ofício nº 010/2014 São Miguel do Oeste, 31 de março de 2014.
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Centro de Tradições Gaúchas Porteira
Aberta, de São Miguel do Oeste, referente ao exercício de 2013.
Emilio Bertuzzi Barbosa
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
*** X X X ***

OFÍCIO Nº 040/14
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação Atitude e Vida, de Fraiburgo,
referente ao exercício de 2013.
Fiorindo Grando
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
*** X X X ***

PORTARIAS
PORTARIA Nº 586, de 2 de abril de 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, em conjunto com o
Diretor da Tecnologia e Informações,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor efetivo Ricardo Valério
Oriano, matrícula 1228, como fiscal do contrato número 005/2010.
Art. 2º O servidor designado deverá acompanhar a
execução do contrato em sua plenitude, atestando a execução dos
serviços e prestando relatório ao Diretor de Tecnologia e
Informações.
Parágrafo Único. O Diretor de Tecnologia e Informações
poderá a qualquer tempo solicitar informações ao servidor face
designação ora recebida.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 02 de abril de 2014 e vigerá
até que novo ato seja editado alterando o presente, ficando revogada a
Portaria número 544 de 27 de março de 2014.
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor Geral
Cássio Medeiros de Oliveira - Diretor de Tecnologia e Informações
*** X X X ***
PORTARIA Nº 587, de 2 de abril de 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, em conjunto com o
Diretor da Tecnologia e Informações,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor efetivo Claudir José
Martins, matrícula 1501, como fiscal dos contratos números
012/2012, 018/2013 e 036/2011.
Art. 2º O servidor designado deverá acompanhar a
execução dos contratos em suas plenitudes, atestando a execução dos
serviços e prestando relatório ao Diretor de Tecnologia e Informações.
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Parágrafo Único. O Diretor de Tecnologia e Informações
poderá a qualquer tempo solicitar informações ao servidor face
designação ora recebida.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 02 de abril de 2014 e vigerá
até que novo ato seja editado alterando o presente.
Carlos Alberto de Lima Souza Cássio Medeiros de Oliveira
Diretor Geral Diretor de Tecnologia e Informações
*** X X X ***
PORTARIA Nº 588, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor CARLOS VINICIUS LANNES
DUERING, matrícula nº 2607, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-76, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 589, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR CARLOS VINICIUS LANNES DUERING,
matrícula nº 2607, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-80, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 590, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor EDUARDO SAMUEL DE SOUZA,
matrícula nº 6702, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB43, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 591, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR EDUARDO SAMUEL DE SOUZA, matrícula nº
6702, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-50, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni - Itajaí).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 592, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor RODRIGO PINZEGHER SILVEIRA,
matrícula nº 6656, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB66, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 593, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR RODRIGO PINZEGHER SILVEIRA, matrícula nº
6656, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-60, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 594, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora VALDELICE DA SILVA
SIQUEIRA, matrícula nº 6821, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-73, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 595, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR VALDELICE DA SILVA SIQUEIRA, matrícula nº
6821, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-66, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de abril de 2014 (Gab Dep VoInei Morastoni - Itajaí).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 596, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora LAIS NUNES MAXIMO DE
SOUZA, matrícula nº 7060, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-12, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2014 (Gab Dep Narcizo Parisotto).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 597, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR LAIS NUNES MAXIMO DE SOUZA, matrícula
nº 7060, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-29, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2014 (Gab Dep Narcizo Parisotto).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 598, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
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EXONERAR a servidora ALBA CAROLINE BORGES DE
OLIVEIRA BARRIGA DOS SANTOS, matrícula nº 6187, do cargo de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-17, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2014 (Gab Dep
Serafim Venzon).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 599, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR ALBA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA
BARRIGA DOS SANTOS, matrícula nº 6187, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-73,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de 1º de abril de 2014 (Gab Dep Serafim
Venzon - Brusque).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 600, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor DIEGO DIAS, matrícula nº 7026,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-58, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2014
(Gab Dep Serafim Venzon).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 601, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR DIEGO DIAS, matrícula nº 7026, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-17, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de abril de 2014 (Gab
Dep Serafim Venzon).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 602, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor ORIDES BERTOLINI, matrícula nº
7553, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-17, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Serafim Venzon).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 603, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
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NOMEAR ORIDES BERTOLINI, matrícula nº 7553, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-35, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Serafim Venzon - Brusque).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 604, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor RONALDO MOREIRA, matrícula
nº 7449, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-41, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Serafim Venzon).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 605, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR RONALDO MOREIRA, matrícula nº 7449, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-49, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Serafim Venzon - Florianópolis).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 606, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR JOSE ALTAIR PESCHISKI, matrícula nº 7496,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-17, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Serafim Venzon - Campo Alegre).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 607, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor ELTON GOMES, matrícula nº
7118, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-25, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Ana Paula Lima).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 608, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR ELTON GOMES, matrícula nº 7118, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-30, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Ana Paula Lima - Blumenau).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 609, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR MARIA ODETE DANIEL COLODEL, matrícula
nº 6913, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-70, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2014 (Gab Dep Valmir Francisco Comin - Timbé
do Sul).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 610, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR MARIA ODETE DANIEL COLODEL, matrícula
nº 6913, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-70, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2014 (Gab Dep Valmir Francisco Comin - Timbé
do Sul).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 611, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR NELSON MARQUES para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-19,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Valmir Francisco
Comin - Laguna).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 612, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora MARIANA BARCELOS BASILIO,
matrícula nº 6937, do cargo de Assessor de Liderança, código PL/GAL50, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
abril de 2014 (Liderança do PSD).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 613, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR SIDNEI ROBERTO POFFO, matrícula nº 6162,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-50, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Liderança do PSD).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 614, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR ADRIANE TEREZINHA MERIGO JUNG para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-48, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Jailson Lima da Silva - Romelândia).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 615, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR BRUNA MAGNANI CAMPOS para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-28,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Liderança do PT).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 616, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR LENILSO LUÍS DA SILVA para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB30, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Ana
Paula Lima - Blumenau).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 617, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR LETÍCIA PEREIRA, matrícula nº 6988, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-01, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Luciane Maria Carminatti - Curitibanos).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 618, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor DERMESSON LUIZ MENESES,
matrícula nº 7286, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
abril de 2014 (Gab Dep Joares Ponticelli).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 619, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR DERMESSON LUIZ MENESES, matrícula nº
7286, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-68, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de abril de 2014 (Gab Dep Joares Ponticelli - Florianópolis).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 620, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor AGUINALDO RAMOS, matrícula
nº 7195, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-20, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de
2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 621, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor ERNANI WOGEINAKI, matrícula
nº 7493, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-01, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 2 de abril de
2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 622, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR ERNANI WOGEINAKI, matrícula nº 7493, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-39, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 2 de abril de
2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark - Três Barras).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 623, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora GABRIELA MENEGAZZO,
matrícula nº 6899, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB59, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 2 de
abril de 2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 624, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

25

NOMEAR GABRIELA MENEGAZZO, matrícula nº 6899,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-55, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 2 de
abril de 2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 625, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor LEONARDO CANELLO BRANDT,
matrícula nº 6765, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 2 de
abril de 2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 626, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR LEONARDO CANELLO BRANDT, matrícula nº
6765, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 2 de
abril de 2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark - São Miguel D'Oeste).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 627, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora VERA INES SCHOPPEN
VERONESE, matrícula nº 6916, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 2 de abril de 2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 628, de 2 de abril de 2014
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,
NOMEAR VERA INES SCHOPPEN VERONESE, matrícula nº
6916, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-71, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro
de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 2 de abril de
2014 (Gab Dep Maurício Eskudlark - BaIneário Camboriú).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 629, de 2 de abril de 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,
RESOLVE:

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

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:
Qde
Matr Nome do Servidor
Início em
Proc. nº
dias
1552 ALEXANDRE ALDO CIPRIANI

8

7/3/14

9069 LAURO SONCINI JUNIOR

45

14/3/14

0724/2014
0725/2014

1917 LICIAMARA FARIA LAUS CAMPOS

5

10/3/14

0727/2014

1330 MARCIA HELENA PEREIRA

30

11/3/2014 0729/2014

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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RONALDO ROLNEI SOUZA

90

10/3/2014 0732/2014

4344 SIBELLI D'AGOSTINI

30

13/3/2014 0735/2014

1588 ZENAIDE MEYER

45

20/3/2014 0737/2014

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 630, de 2 de abril de 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,
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:
Qde
Matr Nome do Servidor
Início em
Proc. nº
dias
60

17/3/2014 0726/2014

599

MARIA SALETE DE BEM URBAN

15

11/3/2014 0728/2014

866

MARCIO ANTONIO CHEDID ROSSI

2162 LUIZ CARLOS PAIVA JUNIOR

60

5/2/2014 0730/2014

4209 ROSANGELA
BOTTARO

MARIA

BORGES

7

8/3/2014 0734/2014

4209 ROSANGELA
BOTTARO

MARIA

BORGES

30

18/3/2014 0734/2014

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 1º de abril de 2014.
Gab. Dep. Romildo Titon
Matrícula
7086

1999 ROSELIA FLORENCIO

30

14/3/2014 0736/2014

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Nome do Servidor
WILSON YUJI GOTO JUNIOR

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 635, de 2 de abril de 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,
RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.
PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de abril de 2014.
Gab. Dep. Reno Caramori
Matrícula

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 631, de 2 de abril de 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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 0731/2014,
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 RAQUEL
NOELI GROMOVSKI, matrícula nº 7455, por 120 (cento e vinte) dias, a
contar de 17 de março de 2014.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 632, de 2 de abril de 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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 0733/2014,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,
caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família a servidora RITA DE CASSIA SILVA DA LUZ, matrícula nº
1303, por 60 (sessenta) dias, a contar de 11 de março de 2014.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 633, de 2 de abril de 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, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 0761/2014,
RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da
servidora ANA LUCIA MALHEIRO BAGATINI, matrícula nº 6129, fazendo
constar como sendo ANA LÚCIA TEIXEIRA MALHEIRO, alteração definida
nos termos da certidão exarada pelo Cartório Corrêa - Campos Novos/SC.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 634, de 2 de abril de 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,
RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

02/04/2014

4703

Nome do Servidor
CARLOS HENRIQUE PANIZ

Cidade
Florianópolis

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral
*** X X X ***

PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI
PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 194,
DE 18 DE MARÇO DE 2014
Altera a Lei nº 15.984, de 2013, e
estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Declara:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 15.984, de 9 de abril de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Gratificação pelo Desempenho de Atividades em
Saúde é fixada em até 100% (cem por cento) do vencimento previsto
para o cargo ocupado.
. .........................................................................................
§ 4º Na hipótese de manutenção ou acréscimo do teto fixado pelo
Termo de Limite Financeiro Global Estadual, acordado entre o Ministério da
Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, nos procedimentos de média e
alta complexidade ambulatorial e assistencial, o valor da Gratificação pelo
Desempenho de Atividades em Saúde corresponderá a 100% (cem por
cento) do vencimento, cujo pagamento ocorrerá de janeiro a dezembro do
exercício subsequente ao da aferição.
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nesta
Medida Provisória serão pagos consoante o seguinte cronograma:
I - 40% (quarenta por cento) a contar de 1º de janeiro de
2015; e
II - 60% (sessenta por cento) a contar de 1º de janeiro de
2016.
Art. 3º Os valores fixados nesta Medida Provisória absorvem
eventuais reajustes concedidos em cumprimento ao disposto no art. 1º
da Medida Provisória nº 15.695, de 21 de dezembro de 2011.
Art. 4º Aplicam-se as disposições desta Medida Provisória
aos inativos e aos pensionistas respectivos com direito à paridade em
seus benefícios, nos termos da Constituição da República.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Medida
Provisória correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral
do Estado.
Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, em 2 de abril de 2014
Deputado Mauro de Nadal
*** X X X ***

PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI Nº 077.0/2014
Autoriza o poder executivo a conceder
descontos no ICMS as empresas que
contribuem com o Escotismo no âmbito do
Estado de Santa Catarina.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto
de ICMS as empresas estabelecidas no Estado de Santa Catarina que
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fomentam a pratica do Escotismo, por entidade devidamente
reconhecida pela União dos Escoteiros do Brasil.
Art. 2º Para obter a contribuição das empresas, as entidades
locais (Grupos Escoteiros e Região Escoteira) deverão ter o reconhecimento de utilidade publica, bem como estar devidamente cadastrada
na Superintendência Estadual de Tributação da Secretaria da Fazenda.
Art. 3º as Empresas doadoras deverão comprovar os valores
das doações e o nome das entidades beneficiadas.
Art. 4º O percentual do desconto será fixado pelo Conselho
Fazendário- CONFAZ
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação
Sala das Sessões em
Deputado Maurício Eskudlark
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
JUSTIFICATIVA
Um dos grandes problemas que as associações que atuam
com o Escotismo enfrentam hoje é a captação de recursos, para
manter suas atividades sociais.
O projeto de lei acima vem com o objetivo de incentivar o
Governo do Estado junto com Empresas Privadas, compartilhar as
funções de assistência social, através de concessão descontos no
ICMS, para que seja investido em Prol do Escotismo. A intenção do
projeto é que o Estado participe na educação dos jovens, contribuindo
na fomentação do movimento que tem como objetivo a formação do
caráter do cidadão, bem como uma alternativa para que os jovens
afastem-se da marginalidade, pois cada jovem atendido pelo Escotismo
tem menor chance de se desviar do caminho da cidadania e do respeito
ao próximo.
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
colegas Deputados para a aprovação desta propositura.
Deputado Maurício Eskudlark
*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 078.1/2014
Declara de Utilidade Pública a Associação
dos Mesatenistas de Florianópolis.
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação dos
Mesatenistas de Florianópolis, com sede no município de Florianópolis.
Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam
assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembléia 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, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em
Deputado Reno Caramori
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
JUSTIFICATIVA
A Associação dos Mesatenistas de Florianópolis, fundada em
29/11/2004, no município de Florianópolis, é uma entidade civil de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter representativo,
reivindicativo, social, educativo e cultural, sem cunho político ou
partidário, constituída juridicamente e que visa entre seus relevantes
objetivos, congregar, representar e difundir a prática do Tênis de Mesa,
em caráter amadorista e profissional.
Desta forma e pela natureza e caráter institucional da
entidade, recomendo o apoio dos nobres pares para a aprovação do
presente Projeto de Lei, reconhecendo sua utilidade pública para todos
os fins de direito.
Por sua vez, a documentação acostada ao Projeto de Lei
cumpre todas as exigências da legislação que regula o reconhecimento
de utilidade pública da entidade, em especial a Lei nº 15.125, de 19 de
janeiro de 2010.
Sala das Sessões, em
Deputado Reno Caramori
*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 079/14
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1402
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
Nos termos do artigo 50 da Constituição Estadual, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Educação, o projeto
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de lei que “Denomina Professora Helena Terezinha Ribeiro Pinheiro a
Arena Multiuso anexa à Escola de Educação Básica General José Pinto
Sombra, da rede pública estadual, no Município de Lages”.
Florianópolis, 1º de abril de 2014
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 04/04/14
ESTADO DE SANTA CATARIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
Exposição de Motivos nº 010/14
Florianópolis, 24 de março de 2014.
Senhor Governador,
Com nossos cumprimentos, submetemos à apreciação de
Vossa Excelência, a proposta de denominação da Arena Multiuso,
anexa à EEB Gal. José Pinto Sombra, no município de Lages, como
Professora Helena Terezinha Pinheiro, conforme consta no Processo
SDR 278279/2012, em anexo.
Informamos que o pleito atende aos aspectos legais
expressos na Lei nº 12.118, de 07/10/2002, que dispões sobre a
denominação de bens públicos, e que não gera despesas adicionais ao
Estado.
Respeitosamente,
Elza Marina da Silva Moretto
Secretária Adjunta de Estado da Educação
PROJETO DE LEI Nº 079/2014
Denomina Professora Helena Terezinha
Ribeiro Pinheiro a Arena Multiuso anexa à
Escola de Educação Básica General José
Pinto Sombra, da rede pública estadual, no
Município de Lages.
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:
Art. 1º Fica denominada Professora Helena Terezinha Ribeiro
Pinheiro a Arena Multiuso anexa à Escola de Educação Básica General
José Pinto Sombra, da rede pública estadual, no Município de Lages.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado íí
*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 080.6/2014
Dispõe sobre a prioridade dos doadores
regulares de sangue, de medula óssea, de
múltiplos componentes por aférese e de
cordão umbilical na realização de qualquer
exame na rede pública de saúde do Estado
de Santa Catarina.
Art. 1º Os doadores regulares de sangue, de medula óssea,
de múltiplos componentes por aférese e de cordão umbilical têm
prioridade de atendimento na realização de qualquer exame na rede
pública de saúde do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Para efeito desta Lei são considerados doadores
regulares de sangue aqueles cadastrados nos hemocentros e bancos
de sangue do Estado de Santa Catarina, identificados por documento
oficial expedido por essas entidades.
§ 1º As entidades a que se refere o caput deste artigo
emitirão carteira de controle das doações de sangue, comprovando a
regularidade das doações.
§ 2º A prioridade de atendimento na realização de exames
será garantida aos doadores que comprovarem, por meio da carteira de
controle das doações de sangue, a realização de, no mínimo, 3 (três)
doações anuais.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado de Santa
Catarina.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Antônio Aguiar
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
JUSTIFICATIVA
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
artigo 196, determina que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
O mesmo texto constitucional assegura ao Estado, como
ente federativo, a competência concorrente para legislar sobre
defesa da saúde (art. 24, inciso XII).
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Dentro desse contexto, o assunto abordado por esta
proposição interessa a todos os cidadãos, uma vez que a
existência de bancos de sangue e de hemoderivados para suprir
necessidades em situações diversas é necessária. Sabe-se,
também, das muitas campanhas na procura de doadores de
sangue, em todas as épocas do ano, a fim de que se possam
salvar vidas.
O que se objetiva com este Projeto de Lei é incentivar
pessoas a doar sangue, oferecendo-lhe benefícios. E o benefício
será a prioridade no agendamento para realização de exames
diversos na rede pública do Estado de Santa Catarina.
Encontrar e manter o comprometimento de doadores
voluntários e compatíveis não é uma tarefa fácil, daí a importância
de valorizar e incentivar a doação de sangue.
Essas, portanto, são as razões pelas quais apresento esta
proposição, contando com o apoio dos ilustres Pares desta Casa
Legislativa para a sua aprovação.
Deputado Antônio Aguiar
*** X X X ***

PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002.3/2014
Dispõe sobre a inclusão de serviço de
audiodescrição nos eventos especiais da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.
Art. 1º Ficam incluídos os serviços de audiodescrição nos
eventos especiais realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.
Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução, entende-se
como Audiodescrição, o recurso de acessibilidade para inclusão de
pessoas com deficiência visual, ampliando o entendimento das
mesmas em evento de qualquer natureza, gravados ou ao vivo, por
meio de informação sonora, transforma o visual em verbal e também se
estende às pessoas com deficiência intelectual, idosos e disléxicos.
Art. 2º O Poder Legislativo regulamentará a presente
resolução com providências necessárias ao cumprimento de normas da
audiodescrição.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, em
Deputado Jailson Lima
Deputado José Nei Ascari
Deputada Luciane Maria Carminatti
Lido no Expediente
Sessão de 02/04/14
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Resolução, que ora apresentamos, tem
por objetivo incluir nos eventos especiais realizados pela ALESC, o
serviço de Audiodescrição que é uma tecnologia assistiva que têm seu
foco no usuário com deficiência e objetivam a dar-lhe autonomia em
suas ações cotidianas e acesso aos bens e serviços existentes, bem
como às informações disponíveis.
Sabedores que a ALESC, dentro de suas atribuições e
competências voltadas ao legislativo, tem funções especiais que se
relacionam com o interesse público, com o intuito de assegurar o pleno
exercício da cidadania.
Com a criação da Comissão Permanente de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, através do da Resolução nº 7/2011 e sua
efetiva implantação em 2012, as pessoas com deficiência passaram a
ter uma maior participação nas ações do Parlamento Catarinense.
Muitas ações que envolve o segmentos foram desenvolvidas em
parceria com várias instituições. Com a implantação do
PRS/0006.7/2013 que criou o Programa ALESC Inclusiva, o acesso de
pessoas com deficiência foi ainda maior nos diversos setores.
Destacamos que muitas das vagas para estagiários com deficiência foi
foram preenchidas por deficientes visuais.
A presente proposta de resolução está respaldada também
pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência - ONU e
ratificadas pelos Decretos nº 71/2009 e nº 72/2009, Decreto nº 6939
de 18 agosto de 2009; ANBR 9050 (regra para acessibilidade
arquitetônica);a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (Lei da
Acessibilidade); o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
alterado pelo Decreto nº 5.645, de 28 de dezembro de 2005; Portaria
nº 188 de Julho de 2011 (da obrigatoriedade da Audiodescrição na
televisão brasileira), torna-se premente o dever de se cumprir o recurso
e viabilizá-lo onde houver condições técnicas. E onde não houver estas
condições, buscar soluções para que se possa cumprir a lei.
Através da inserção/implementação do serviço de
Audiodescrição não se estará apenas garantindo e apoiando este
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importante recurso de acessibilidade no Parlamento Catarinense, mas
em especial, assegurando o empoderamento, autonomia, dignidade,
pleno exercício da cidadania e bem-estar social das pessoas com
deficiência visual. Esta proposta beneficia também pessoas com
dislexia, idosos com baixa visão, analfabetos, pessoas com deficiência
intelectual.
Em suma, a Audiodescrição consiste na descrição clara e
objetiva de todas as informações que compreendemos visualmente e
que não estão contidas nos diálogos, como, por exemplo, expressões
faciais e corporais que comuniquem algo, informações sobre o
ambiente, figurinos, efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço,
além da leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na
tela. Ela permitirá que o usuário receba a informação contida na
imagem ao mesmo tempo em que esta aparece, possibilitando que a
pessoa desfrute integralmente da obra, seguindo a trama e captando a
subjetividade da narrativa, da mesma forma que alguém que enxerga.
As descrições acontecem nos espaços entre os diálogos e nas pausas
entre as informações sonoras do filme ou espetáculo, nunca se
sobrepondo ao conteúdo sonoro relevante, de forma que a informação
audiodescrita se harmoniza com os sons do filme.
Além de interesse público, é promoção efetiva da inclusão
social. Deste modo, sendo um dever constitucional da família, da
sociedade e do Poder Público incentivar e criar programas de atendimento especializado que integrem socialmente as pessoas com
deficiência, é oportuno que esta Casa tome providências para
inserir/implementar o serviço de Audiodescrição em sua agenda de
eventos especiais, bem como em transmissões oficiais pela TV AL, a
fim não só de efetivar a inclusão social, mas de dar o exemplo ao
restante do país, simplesmente no que diz respeito aos Direitos
Humanos, especificamente aos Direitos da Pessoa com Deficiência
visual.
Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares o acolhimento
do presente projeto de resolução e o necessário apoio à sua
aprovação.
Sala das Sessões,
Deputado Jailson Lima
Deputado José Nei Ascari
Deputada Luciane Maria Carminatti
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PL Nº 0039.5/2012
O PL Nº 0039.5/2012, passa a ter a seguinte redação:
Institui o Dia Estadual de Debates sobre os
Direitos da Mulher.
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Debates sobre os
Direitos da Mulher a ser celebrado anualmente no dia 8 de março,
juntamente com o Dia Internacional da Mulher.
Florianópolis, 31 de outubro de 2013.
Deputada Luciane Carminatti
APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 25/03/14
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 26/03/2014
JUSTIFICATIVA
A Emenda Substitutiva Global ao PL 0039.5/2012 justifica-se
na medida em que atende os anseios da população catarinense que
busca proporcionar paridade de tratamento entre todos os cidadãos,
independente de sexo, raça, cor ou religião, voltando-se a atenção para
o preconceito e todos os tipos de violência contra as mulheres que
cada dia mais vêm conquistando seu espaço.
Nesse sentido, meritória é a instrução da população quanto a
igualdade entre os pares, sejam eles homens ou mulheres, instituindo-se um
dia especial, já consagrado como Dia Internacional da Mulher, para debater
os direitos da figura feminina, hoje tão presente e ativa em nossa sociedade,
contrariando a visão anterior de simples problema social.
Florianópolis, 31 de outubro de 2013.
Deputada Luciane Carminatti
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 039/2012
Institui o Dia Estadual de Debates sobre os
Direitos da Mulher.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Debates sobre os
Direitos da Mulher, a ser celebrado, anualmente, no dia 8 de março,
juntamente com o Dia Internacional da Mulher.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 26 de março de 2014.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

