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P L E N Á R I O

ATA DA 004ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2014 EM HOMENAGEM À
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB, PELA

PASSAGEM DOS SEUS 50 ANOS DE CRIAÇÃO EM BLUMENAU/SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - Invocando a proteção de Deus
declaro aberta a presente sessão solene.

(Palmas) senta o professor Antônio Heronaldo de Souza,
reitor da Udesc;Senhor deputado Ismael dos Santos;

(Palmas) Professor Neri Jorge, pró-reitor de
Desenvolvimento Humano e Social, que neste
ato representa o reitor Francisco José Montório
Sobral do Instituto Federal Catarinense,
campus de Blumenau;

Convido para compor a mesa as auto-
ridades que serão nominadas a seguir:

Senhor Leonel Pavan, ex-governador
do estado de Santa Catarina;

Senhor secretário de Comunicação
Social Nelson Santiago, que neste ato repre-
senta o governador João Raimundo Colombo;

(Palmas)
Senhor Carlos Tavares d’Amaral,

presidente da Associação Comercial e Industrial
de Blumenau.

Senhor Dalírio José Beber, ex-
presidente da Casan;(Palmas)

Senhor desembargador Jorge Luiz de
Borba, neste ato representando o desembargador
Nelson Schaefer Martins, presidente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina;

(Palmas) Tenente-coronel Angelo Brait Júnior,
comandante do 23º Batalhão de Infantaria em
Blumenau;

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores que compõem a mesa, a
presente sessão em homenagem à
Universidade Regional de Blumenau pela
passagem dos seus 50 anos de fundação, foi
convocada por solicitação dos parlamentares
da nossa cidade, com o apoio dos demais
deputados da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina.

Tenente-coronel PM Cláudio Roberto
Koglin, comandante do 10º Batalhão de Polícia
Militar em Blumenau;

(Palmas)
Senhor professor João Natel Pollonio

Machado, magnífico reitor da Fundação
Universidade Regional de Blumenau;

Terceiro-sargento Marcelo Gil Meirinho,
neste ato representando o comandante do 3º
Batalhão de Bombeiro Militar, major Gamba Júnior,
do município de Blumenau;

(Palmas)
Senhor conselheiro Wilson Wan-Dall,

neste ato representando o conselheiro Salomão
Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas
de Santa Catarina;

Neste momento teremos a execução
do Hino Nacional pelo Quarteto de Sopro da
orquestra da Furb.

Senhor Leonir Alba, neste ato repre-
sentando a Apae, de Blumenau;

Professor Aroldo Bernhardt, que
neste ato representa a deputada Ana Paula
Lima;

(Palmas) (Procede-se à execução do hino.)
Senhor secretário Alexandre Gevaerd,

neste ato representando o prefeito de
Blumenau;

(Palmas)
Senhoras e senhores, gostaria de

aproveitar a oportunidade para registrar a
presença das seguintes auto ridades:

Senhora Ane Cristine Kilpp Prestes,
que neste ato representa o vereador Adriano
Pereira, de Blumenau;(Palmas)

Senhor vereador Marcos da Rosa,
neste ato representando a Câmara Municipal
de Blumenau;

Professor Arnaldo José de Lima,
diretor-geral da Escola Superior de
Administração e Gerência, que neste ato repre-

Senhor Joel da Costa, neste ato
representando o presidente da Associação
Catarinense dos Supermercadistas;
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Senhor Emílio Rossmark Schramm,
presidente do Sindicato do Comércio Varejista
de Blumenau e Região.

trabalho em prol da construção de nossa
cidade e da Furb, para compor a mesa ao
prezado professor Victor Fernando Sasse.

nador Raimundo Colombo, trago o abraço e o
cumprimento do governo do estado para todas
essas iniciativas, até porque muitas delas
tiveram a parceria do estado como, por
exemplo, no Hospital Universitário, que hoje é
uma realidade.

É com muito orgulho que a
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
homenageia, neste momento, a querida
Universidade Regional de Blumenau. E gostaria
de começar cumprimentando o amigo reitor
João Natel, em nome de quem cumprimento
todos os professores, funcionários, alunos e ex-
alunos que ajudaram a construir a Furb nesses
50 anos.

(Palmas)
Convido para, em nome do gover-

nador João Raimundo Colombo, fazer uso da
palavra o secretário Nelson Santiago. Então, parabéns a todos que fizeram

parte dessa história e certamente haverá muito
mais a construirmos juntos daqui por diante.

O SR. SECRETÁRIO NELSON
SANTIAGO - Quero, primeiramente,
cumprimentar - talvez sendo pouco protocolar -
toda a comunidade que compõe a Furb,
professores, servidores, alunos, todos os que
estão nesta plateia e os que não puderam
comparecer, porque certamente é deles que
emana a força que a universidade teve durante
esses 50 anos, ainda tem e certamente terá no
futuro.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

A Furb para todos nós é muito mais
do que apenas salas de aulas, bibliotecas ou
laboratórios. A Furb é, acima de tudo, um
universo do conhecimento. Mais do que o
conhecimento acadêmico, ela prepara os
alunos para a vida, por isso a Furb tem um
papel fundamental em toda a região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - Obrigado pelas palavras, secretário
Nelson. Com certeza a Furb fez história e
participou da vida de muitos dos que aqui estão
e de muitos que representam a nossa
sociedade.Quero cumprimentar o presidente

desta sessão solene, deputado Jean Kuhlmann,
que propôs esta justa homenagem à
universidade.

Por isso, para falar um pouco sobre a
história, sobre a vida da nossa Furb, gostaria
de quebrar o protocolo e pedir licença ao
desembargador Jorge Luiz de Borba, ao
conselheiro Wilson Wan-Dall, ao secretário
Alexandre Gevaerd, ao vereador Marcos da
Rosa, ao ex-governador Leonel Pavan e ao
presidente Carlos Tavares d’Amaral, para que
em nome deles possa, pelo menos por cinco
minutos, conceder a palavra ao professor Victor
Fernando Sasse, que com certeza ajudou a
construir a Furb. Ouso dizer que, dentre todos
os que aqui estão, o professor Sasse é a
pessoa que mais entende da história da
construção desses 50 anos.

Ainda me lembro como se fosse hoje,
quando, em 1989, tive a oportunidade de
iniciar como aluno da Etevi - Escola Técnica do
Vale do Itajaí. Depois fui graduando do curso de
Administração e de pós-graduação em
Administração Pública, oportunidades em que
aprendi que a Furb é muito mais que uma sala
de aula, já que nos prepara para a vida. A Furb,
com certeza, ajudou a construir Blumenau e o
vale do Itajaí e sem ela essa região não seria a
mesma.

Vou tomar a liberdade de
cumprimentar ainda o anfitrião, reitor João
Natel, e todas as demais autoridades para não
me alongar demais.

Quero primeiramente apresentar a
toda a comunidade da Furb os cumprimentos
do governador Raimundo Colombo, que não
pode estar presente. Quero dizer que fiquei de
certa parte um pouco feliz porque tenho a
oportunidade de estar aqui falando em seu
nome, até porque a Furb fez durante muito
tempo parte da minha vida, como fez da vida de
grande parte das pessoas do vale do Itajaí.

Por isso quero, em nome da
Assembleia Legislativa, como deputado que
representa a região, agradecer à Furb pelo que
fez e vem fazendo, desejando que possa
continuar ajudando a construir a nossa região
com qualidade, sempre voltada para a
comunidade.

Com a palavra o professor Victor
Fernando Sasse.Tive a oportunidade de passar pela

Furb em vários momentos diferentes da minha
vida, tanto acadêmica quanto profissional.
Ingressei na Furb, assim como o deputado Jean
Kuhlmann, em 1989, ele na Etevi e eu já na
faculdade. O primeiro semestre de 1989 do
curso de Administração fiz no prédio do IPT. Na
época os calouros estudavam um pouco afas-
tados da universidade.

O SR. VICTOR FERNANDO SASSE -
Quero saudar o deputado Jean Kuhlmann, que
preside esta sessão solene, e o reitor da
universidade que representa o objetivo desta
solenidade. Em nome deles cumprimento toda
a mesa.

Assim, parabenizo, em nome da
Assembleia Legislativa, a Furb por todo o
trabalho que fez durante esses 50 anos.

Convido para fazer uso da palavra o
deputado Ismael dos Santos, a fim de que
possa homenagear a Furb.

Faço com muita alegria um
retrospecto da nossa universidade. Eu lembro-
me dos 23 primeiros vestibulandos que
ingressaram no curso de Economia da Furb.
Hoje já são mais de 40 mil formandos.
Imaginem o crescimento lastreado na
dedicação, na sabedoria e no apoio da
comunidade nesses 50 anos!

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Sr. presidente desta sessão, colega
deputado Jean Kuhlmann, proponente da
sessão em homenagem à Furb; reitor João
Natel, em nome de quem cumprimento toda a
família Furb, professores, pró-reitores e alunos.

Tive dentro da universidade os meus
primeiros momentos de participação política,
digamos assim, na política estudantil. Tive o
prazer e a honra de fundar o Diretório
Acadêmico de Administração, ser o seu
primeiro presidente e, depois de alguns anos,
fui sucedido pelo deputado Jean Kuhlmann.
Participei de várias eleições para o DCE,
graduei-me na Furb, onde também fiz duas
especializações, além do mestrado. Depois
voltei à universidade como professor de cursos
de especialização e mais uma vez como
membro do Conselho de Administração repre-
sentando o município, durante a gestão do
prefeito João Paulo Kleinübing.

Cumprimento o amigo Santiago, que
aqui representa o governador do estado; o
amigo Marquinho, que representa a Câmara de
Vereadores; o ex-governador Leonel Pavan e em
seu nome saúdo todos os políticos e
detentores de mandato.

Eu pergunto: o que seria de
Blumenau sem a Furb? A Furb interagiu em
todos os aspectos da vida comunitária. Ela
devolveu o apoio que recebeu da população do
vale do Itajaí, sobretudo em Blumenau, com
muita dedicação, com muito trabalho, com
muito esforço, com muita inovação.Tenho o maior prazer em falar da

Furb. Lembro-me de que em 1984 cheguei aos
bancos escolares da Furb. O amigo Wilson Wan-
Dall era deputado à época. Faz 30 anos. O
tempo passa. Permaneci 12 anos na Furb, pois
fiz dois cursos. Fiz o curso de Letras e o de
Administração e depois fiz pós-graduação em
Comunicação. Acompanhei muito de perto seus
desafios. Depois de 30 anos tenho o prazer de
ter um filho fazendo o mesmo curso na Furb,
Administração.

Apenas lembrando alguns, cito a
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí;
o Cefau - Comitê Espaço Físico Arquitetura e
Urbanismo -; o Cetil - Centro Eletrônico da Indústria
Têxtil -; e a Posthaus foram programas gestados
dento da Furb. Por quê? Porque a Furb é a
convergência da tecnologia, do conhecimento. É ali
que supostamente estão reunidas as cabeças
pensantes da cidade e da região do médio vale do
Itajaí.

Hoje, quando vinha para cá pensando
em tudo isso, lembrei-me de quão importante
foi a forma como conseguimos fundar a Furb,
que tem, como talvez nenhuma outra
instituição, a cara de Blumenau e da região. Por
que digo isso? Porque ela começou não através
de uma ação de governos tão somente, mas de
baixo para cima, emergiu da comunidade,
nasceu da comunidade. A comunidade
fortaleceu-a e formou-a durante esses 50 anos,
coisa que é tão típica da nossa região, ou seja,
não aguardar as coisas acontecerem de cima
para baixo e sim de fazê-las acontecer.

Talvez caibam aqui as palavras do
físico Albert Einstein: “Tenha em mente que
tudo o que você aprende na escola é trabalho
de muitas gerações. Receba essa herança,
honre-a, acrescente a ela e um dia fielmente
deposite-a nas mãos de seus filhos”.

É lógico que 50 anos para uma
universidade não representam nada. As
universidades são medidas por centenas e até
milhares de anos. Mas o início, o desenvol-
vimento e o estágio atual da Furb, sem dúvida
nenhuma, projetam para um futuro grandioso.
Nós temos a sensação de que o futuro da
Universidade Regional de Blumenau será
brilhante, mesmo que os governos apóiem
pouco. O governo não quer federalizar a
universidade. Por quê? Porque temos a certeza
de que quem nos sustenta é a comunidade,
são os alunos e ex-alunos da Furb, ou seja, os
egressos, como já ficou demonstrado aqui em
pronunciamentos.

A Furb se fortaleceu nesse processo,
faz parte da sociedade. Ela não é como
algumas universidades que se enclausuram,
que se fecham, que se tornam entes apartados
da sociedade. Ela nasceu e vive para a
sociedade. Ela é um exemplo de como algumas
iniciativas comunitárias acabam crescendo,
acabam tornando-se uma conquista de toda a
sociedade e transformam a sociedade que as
criou. Acho que esse é o ponto central da
universidade.

Acho que isso sintetiza muito bem a
história da Furb, uma história que passa de
geração em geração e que coloca a nossa
universidade no ranking das melhores do
estado de Santa Catarina, certamente porque
está fundamentada na inovação, no ensino, na
produção acadêmica e, sobretudo, na pesquisa
de extensão em excelência.

Kant, o filósofo, e com ele concluo
essa rápida intervenção, talvez de uma maneira
radical, mas preciso concordar com ele, dizia:
“O homem não é nada além daquilo que a
educação conseguiu fazer dele”.

Dentre os 40 mil que já passaram
pela universidade encontramos personalidades
ilustres, pessoas inteligentes, capazes,
produtivas, porque receberam esses conheci-
mentos e interagiram com companheiros com
quem estabeleceram amizades perpétuas.

O deputado Jean Kuhlmann falou com
muita propriedade que hoje o médio vale do
Itajaí é o que é em grande parte por conta da
ação transformadora da Furb. Pelos cérebros
que ela formou, pelos caráteres que ela
moldou, é um exemplo realmente digno de ser
lembrado.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Enfim, a Furb é uma casa, um lar, um

ambiente onde as pessoas se sentem bem,
onde batemos no peito com aquele orgulho e
dizemos: “Eu sou Furb!”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - Gostaria de fazer um convite muito
especial, conhecendo o seu papel, o seu

Por isso é que hoje estamos todos
aqui. É por isso que eu, em nome do gover-
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Muito obrigado! sentando o Centro de Ciências Sociais
Aplicadas.

Nossas coirmãs certamente tiveram,
na sua fundação, apoio dos parlamentares
catarinenses não só na implantação como na
consolidação de suas pioneiras faculdades, que
ao longo dos anos se transformaram, algumas,
em centros universitários e, outras, em
universidades.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Procede-se à entrega da

homenagem.)O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - Com certeza as palmas, professor
Sasse, dizem muito mais do que palavras.
Parabéns pelo trabalho.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

professora Noemia Bohn, neste ato repre-
sentando o Centro de Ciências Jurídicas.E baseado nesse trabalho, nessa

história e tudo aquilo que foi construído,
gostaria de passar a palavra ao mestre-de-
cerimônias, sr. Ailton Viel, para proceder às
homenagens que serão pres tadas nesta noite.

Esse foi o caminho seguido pela Furb.
Em que pesem as dificuldades da época, 1964,
dentro de um contexto de perseguições,
prisões e esfacelamento do ensino superior
brasileiro, nossa comunidade soube, com
tenacidade e esforços, fazer crescer nossa
Furb. Três anos depois tínhamos mais duas
faculdades: a de Ciências Jurídicas ou de
Direito - e aqui, desembargador Jorge de Borba,
uma justa homenagem ao seu pai, João de
Borba, que junto com o professor Canto Rufino,
com professores da Faculdade de Direito de
Itajaí, mas blumenauenses, trouxeram a
Faculdade de Ciências Jurídicas para Blumenau
em 1967. Também em 1967 foi criada a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em
1969 a comunidade se uniu e construímos a
nossa sede própria, hoje na Rua Antônio da
Veiga, Campus I. Em 1972, outra escola foi
criada, a Faculdade de Engenharia, e em 1974,
a de Educação Física e Desportos. Com essas
faculdades e os cursos advindos delas, em
1986 fomos reconhecidos como universidade e
a partir dali pelo preceito constitucional de
ensino, pesquisa e extensão.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. Maria Helena Batista, vice-diretora, neste
ato representando a Escola Técnica do Vale do
Itajaí.

O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Ailton Viel) -Neste momento o Poder Legislativo
catarinense presta homenagem à Universidade
Regional de Blumenau pela passagem dos seus
50 anos de fundação, promovendo o ensino, a
pesquisa e a extensão, fomentando o desenvol-
vimento socioeconômico sustentável e o bem-
estar social. Primeira faculdade do interior
catarinense, acreditou e fez do sonho uma
realidade que hoje encanta pela grandiosidade
na formação de profissionais qualificados,
produzindo e difundindo o conhecimento no
estado de Santa Catarina.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Muito obrigado deputados!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Convido para fazer uso da palavra o
magnífico reitor, professor doutor João Natel
Pollonio Machado.

O SR. REITOR JOÃO NATEL POLLONIO
MACHADO - Em nome de toda a comunidade
furbiana agradeço a homenagem prestada a
nossa universidade e aqui faço em nome de 13
mil estudantes, de quase 1.500 servidores.
Parabenizo os deputados Jean Kuhlmann,
Ismael dos Santos, Ana Paula Lima e Gilmar
Knaesel pela deferência para com a nossa
universidade.

Convido os srs. deputados Jean
Kuhlmann e Ismael dos Santos para fazerem a
entrega da homenagem ao magnífico reitor
João Natel Pollonio Machado, neste ato repre-
sentando a Furb.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Gostaria de cumprimentar o ex-
furbiano, mas furbiano sempre, Nelson
Santiago, secretário estadual de Comunicação
Social, representando o governador João
Raimundo Colombo; o desembargador Jorge
Luiz Borba, representando o desembargador
Nelson Schaefer Martins, presidente do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina; o
conselheiro Wilson Wan-Dall, representando o
conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente
do Tribunal de Contas de Santa Catarina; o
professor de Engenharia e secretário de
Planejamento Urbano de Blumenau, repre-
sentando o prefeito Napoleão Bernardes,
Alexandre Gevaerd; o vereador Marcos Rosa,
representando a Câmara Municipal, e em seu
nome cumprimento o presidente Vanderlei de
Oliveira, ex-aluno da Furb também; o ex-gover-
nador Leonel Pavan; o nosso amigo Carlos
Tavares d’Amaral, representando a Acib e em
seu nome todas as entidades que são
parceiras da universidade; o nosso emérito
professor Victor Fernando Sasse, ex-prefeito de
Blumenau; e todos os senhores e senhoras
aqui presentes.

O então ministro da Educação, Marco
Maciel, quando do ato solene de instalação da
Universidade Regional de Blumenau, ratificava
nossa origem - a comunidade - e justificava a
nossa origem “não pelo querer do governo, mas
antes por um querer coletivo, de uma tomada
de consciência da comunidade”.

Dando continuidade à solenidade, o
Poder Legislativo catarinense presta
homenagem também às unidades da Furb pelo
importante apoio nesses 50 anos atendendo à
comunidade em toda a sua área de
abrangência, promovendo o crescimento local
através da produção e socialização do conheci-
mento, pelo ensino, pela pesquisa e pela
extensão, em prol da educação em Santa
Catarina.

Hoje nossa universidade está
consolidada, sustentável, tem reconhecida
qualidade nos diferentes níveis de ensino,
pesquisa e atividades de extensão e cultura,
leva sua excelência à comunidade,
especialmente para as pessoas que têm
dificuldade de acesso às áreas da saúde, ao
Poder Judiciário, à cultura, fomentando o
desenvolvimento socioeconômico sustentável e
o bem-estar social.

Convido para receber a homenagem a
professora Marilene de Lima Körting Schramm,
diretora, neste ato representando o Centro de
Ciências da Educação, Artes e Letras.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Nos próximos 50 anos teremos muitos
desafios, mas estamos preparados: a implantação
e efetivação, pelo governo do estado, do polo de
inovação em nossa região e o aumento da neces-
sária internacionalização através do intercâmbio de
docentes e estudantes em cooperação com
universidades estrangeiras.

Convido para receber a homenagem a
professora Rita Duzzi Hausch.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

professor dr. Geraldo Moretto, diretor, neste
ato representando o Centro de Ciências Exatas
e Naturais.

Mas, srs. parlamentares, chamo a
atenção para um grande desafio, que é
mantermos a nossa reconhecida capacidade e
qualidade nas nossas atividades, mas
ampliando o nosso caráter público através de
diferentes estratégias para o acesso e a
permanência de um número maior de
estudantes em nossas escolas.

Começo com a frase de uma
estudante secundarista de 1956: “Por que
Blumenau não tem uma faculdade?” Essa
pergunta foi feita pela estudante secundarista
Orlandina Carmem Wüst e com ela nascia de
fato, naquele ano, a Universidade Regional de
Blumenau e o ensino superior no interior de
Santa Catarina.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

professor dr. Clóvis Reis, diretor, neste ato
representando o Centro de Ciências Humanas e
Comunicação.

Nosso estado é o único da federação
que constitucionalmente garante, através dos
arts. 170 e 171 da Constituição de Santa
Catarina, bolsas de estudos para estudantes
com dificuldades e vulnerabilidade econômica.
Hoje, todas as instituições comunitárias de
Santa Catarina têm um número expressivo e
uma grande parcela de alunos que só estão na
universidade em virtude desses programas.

Nesse mesmo ano, o vereador
Bernardo Wolfgang Werner escrevia uma carta
ao deputado estadual Gerhard Neufert com os
seguintes dizeres: “Senhor deputado, agradeço
o envio do telegrama no qual vossa excelência
comunica a esta Câmara que provocou a
apresentação urgente de um projeto de lei
criando a Faculdade de Química de Blumenau.
Sendo uma velha aspiração de nosso povo, a
criação de uma faculdade em nossa terra trará
benefícios inigualáveis ao progresso econômico
de todo o vale do Itajaí”.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

professor dr. Cláudio Laurentino Guimarães,
diretor, neste ato representando o Centro de
Ciências da Saúde.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Para que possamos ter uma reflexão
sobre o acesso e permanência dos estudantes,
cito os depoimentos de dois de nossos
estudantes. Marcos William da Silva, 24 anos,
estudante de Sistemas de Informação, assim
se pronunciou: “Há cinco anos se me
perguntassem meu futuro eu não saberia dizer.
O Fundo Social mudou não apenas minha vida,
mas de toda a minha família, meus primos,
minhas primas, que agora têm certeza que isso
é possível”. William foi aprovado pelo Programa
Ciências Sem Fronteiras e está nos Estados
Unidos, fazendo seu intercâmbio.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

professor dr. Adriano Peres, diretor, neste ato
representando o Centro de Ciências
Tecnológicas.

Com esse breve exemplo, ilustramos
a importância da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina não só para a Furb,
mas para o ensino superior do nosso estado.(Procede-se à entrega da

homenagem.) A nossa universidade tem como data
oficial de sua fundação a aula magna do
professor Alcides Abreu, no dia 2 de maio de
1964, a convite do professor Victor Fernando
Sasse. A Faculdade de Ciências Econômicas,
representada por James Piazza, foi o embrião
de nossa Furb e incentivadora para que outras
regiões instalassem suas faculdades de cunho
comunitário e instituíssem um formidável
sistema - o Sistema Acafe.

(Palmas)
Seriam homenageados também a

Escola Técnica do Vale do Itajaí, o Centro de
Ciências Jurídicas e Centro de Ciências Sociais
Aplicadas. Se porventura um representante ou um
diretor de um desses centros estiver presente, por
favor, gostaríamos que viesse receber.

Já Edvaldo José Guimarães, 44 anos,
trabalhador da indústria têxtil e estudante de
Psicologia da Furb, disse o seguinte: “Trabalho
com jovens em situação de risco e sempre
coloco a educação como algo que pode mudar

Convido para receber a homenagem o
professor David Bilsland, neste ato repre-
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a vida de uma pessoa. Se não fosse pelo Fundo
Social eu jamais poderia voltar a estudar e
conquistar um diploma”.

(Palmas) Muito obrigado a todos! Viva a
universidade! Viva Blumenau! E viva Santa
Catarina!

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

Kuhlmann) - Muito obrigado, pelas palavras,
professor João Natel. Tenho certeza de que
tanto este parlamentar, como o deputado
Ismael dos Santos, a deputada Ana Paula Lima
e o deputado Gilmar Knaesel, que com muito
orgulho representam a nossa região e juntos
fizeram a proposição desta solenidade, sabem
da importância dessa universidade.

Nesta homenagem da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, esta sopa de
letrinhas muda a vida de muitos catarinenses:
arts. 170 e 171 da Constituição Estadual,
Fundesc, Proerd e Fundo Social.

(Palmas)
O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS

(Ailton Viel) - Neste momento, teremos a
apresentação da Furb Jazz Band.

A Furb Jazz Band é um segmento da
grande orquestra da Furb e nasceu pelo anseio
dos músicos em diversificar o repertório.
Constituída por músicos acadêmicos,
servidores, profissionais e voluntários da
comunidade, é formada, basicamente, pelos
naipes de sopro e percussão. De maneira
descontraída, o público tem a oportunidade de
sentir o ritmo do easylistening nas
performances do conjunto.

O Fundo de Desenvolvimento Social foi
instituído em 2005 pelo governo do estado de
Santa Catarina com o objetivo de criar programas e
ações de desenvolvimento, geração de emprego e
renda, inclusão e promoção social. Em 2010 foi
regulamentado o programa de bolsas de estudos
integrais em cursos superiores destinadas a
estudantes em vulnerabilidade social.

Gostaria de, antes de encerrar a
solenidade, quebrar o protocolo e referir-me a um
assunto levantado pelo nosso reitor: a importância
do art. n. 170 da Constituição do Estado.

Pois bem, quero, publicamente,
agradecer, em nome da Assembleia Legislativa,
ao conselheiro Wilson Wan-Dall que, como
deputado, propôs a emenda ao art. 170 da
Constituição Estadual que criou as bolsas de
estudos aos alunos carentes.

Como funciona isso? As secretarias
municipais de Assistência Social encaminham
esses estudantes comprovadamente carentes, que
ocupam vagas remanescentes de nossas
universidades. Os municípios auxiliam no
transporte e alimentação, sendo que 70% do valor
das mensalidades dos cursos são cobertos pelas
universidades e 30% pelo governo do estado,
através do Fundo Social. Infelizmente esse
programa está paralisado e há um ano não temos
mais o ingresso de novos alunos.

A grande orquestra da Furb, da qual
fazem parte a jazz band e a orquestra de
cordas, foi fundada em 1999 pelo maestro
Frank Graf e o então reitor Egon José Schramm,
a partir do curso de licenciatura em música.
Desde o seu princípio visa promover música de
qualidade e favorecer a formação sociocultural
de seus integrantes. Sendo uma orquestra
inserida no contexto educacional, contribui para
o desenvolvimento cultural da sociedade e a
formação intelectual dos músicos participantes.
Os aspectos mencionados potencializam o
diferencial da Universidade Regional de
Blumenau no sentido de estimular práticas e
oportunidades que enriquecem a cultura da
região.

Assim, gostaria de pedir uma salva
de palmas ao conselheiro Wilson Wan-Dal,
autor dessa importantíssima emenda à nossa
Constituição.

(Palmas)
Com certeza, prezado conselheiro,

v.exa. sabe o quão foi importante essa emenda
proposta quando era deputado estadual e o
quanto a Assembleia e cada um de nós pode,
muitas vezes, com um pequeno gesto, torná-lo
importante para alguém. E muito mais
importante do que o tamanho do gesto, é a
vontade de praticá-lo.

Portanto, nosso pleito nesta noite é que
essa poderosa ferramenta de inclusão social pela
educação mereça a sensibilidade dos nossos
parlamentares e que esse programa tenha
continuidade. Nos dois depoimentos ficou clara
sua a importância não só para os estudantes, mas
para famílias inteiras que buscam
incessantemente as nossas universidades a cada
novo semestre. Que essas políticas públicas
envolvendo educação e voltadas à inclusão não
sejam descontinuadas! Que esse debate seja
realizado entre estado, municípios, universidades e
estudantes, cabendo à Assembleia Legislativa, a
vocês, parlamentares e representantes do povo
catarinense, concretizar o maior número de acesso
à universidade de estudantes carentes!

A direção artística da Furb Jazz Band
está sob a responsabilidade do maestro Luiz
Lenzi e sob a coordenação geral do professor
Roberto Rossbach.

É dessa forma que a universidade se
construiu nesses 50 anos de muitos exemplos
e de muito trabalho, mas, acima de tudo, foi lá
que cada um teve a oportunidade de se doar de
alguma forma para a universidade. E a
universidade, professor Victor Sasse, foi
construída com essa história, porque cada um
também se doou para que ela pudesse chegar
até aqui.

A Furb Jazz Band apresentará as
seguintes músicas:

A primeira: de Charles Trenet e Albert
Lasry, arranjo de Steve Macmillan,
Beyondthesea;

A segunda: uma médium swing, de
Pavel Stanek, Just in Time;Ao completarmos nossos primeiros

50 anos, queremos agradecer a todos os
servidores e colaboradores pela sua dedicação;
ao presidente da comissão dos 50 anos, Darlan
Schmitt, e a toda a sua equipe, mas principal-
mente, deputado Jean Kuhlmann, queremos
agradecer a todos os catarinenses,
especialmente do vale do Itajaí, que fizeram da
Furb um patrimônio para o nosso povo.

Agora, nesta sessão solene, cabe
não apenas prestar homenagens, mas também
que cada um nós, componentes da mesa, e
que cada um dos senhores e das senhoras
saiam daqui refletindo o que cada um pode
fazer para que essa universidade seja cada vez
mais forte e que, consequentemente, a força
dela faça com que a nossa região se torne
efetivamente mais forte e cada vez mais
importante para o estado de Santa Catarina.

A terceira: uma bossa nova, de Dave
Wolpe, Turnyourselfaround ;

A quarta: um soul rock de Manfred
Schneider, Heart and Soul;

A quinta: de Manfred Schneider,
Powerplay.

Ao final, teremos a execução do Hino
de Santa Catarina, pelo quarteto de sopro da
orquestra da Furb.E volto à pergunta da estudante

secundarista Orlandina Carmen Wüst: “Por que
Blumenau não tem uma faculdade?” Oito anos
depois Blumenau tinha uma faculdade e hoje
Blumenau tem uma universidade. Orlandina
Carmen Wüst não estudou na Furb, mas seu
filho, Ricardo Lira, estudou, fez mestrado, fez
doutorado e hoje é nosso professor.

Por isso, em nome do presidente da
Assembleia Legislativa em exercício, deputado
Joares Ponticelli, eu gostaria de agradecer as
autoridades e também a cada um dos senhores
e das senhoras pela presença, o que nos
honrou muito. E peço que permaneçam aqui
sentados, porque vou passar a palavra ao
mestre-de-cerimônias, sr. Ailton Viel, para que
dê prosseguimento à solenidade com a
apresentação do coral da universidade.

(Procede-se à apresentação das
músicas e do hino.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - 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.Muito obrigado pela homenagem,

deputado Jean Kuhlmann, e nosso abraço a
todos os membros do Parlamento catari nense.

Está encerrada a sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 382, de 15 de julho 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,

ATO DA MESA Nº 381, de 15 de julho de 2014 RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº 160,
de 15 de agosto de 2007.

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:

EXCLUIR do Ato da Mesa nº 228, de 21 de junho de
2011, a servidora MARIA NATEL SCHEFFER LORENZ, matrícula nº
2415, a contar de 1º de julho de 2014.

DESIGNAR a servidora MARIA NATEL SCHEFFER
LORENZ, matrícula nº 2415, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função em Comissão Legal - Permanente de
Avaliação de Bens Inservíveis, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades
de Função de Confiança, a contar de 1º de julho de 2014.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercícioDeputado Manoel Mota - Secretário
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

*** X X X *** Deputado Manoel Mota - Secretário
*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 383, de 15 de julho de 2014 X - emitir relatório conclusivo, contendo todas as
pontuações do período do estágio probatório, incluindo-se as
informações relativas aos eventuais recursos, às respectivas decisões
e ao resultado final; e

Altera o Ato da Mesa nº 329, de 2010, que
dispõe sobre a Avaliação Especial de
Desempenho de Servidor em Estágio
Probatório, para atribuir tal competência
aos membros da Comissão Legal de
Avaliação de Desempenho Funcional.

XI - encaminhar o relatório conclusivo ao Diretor de
Recursos Humanos, para as providências previstas no art. 21.

Art. 12. O servidor integrante da Comissão Legal de
Avaliação de Desempenho Funcional não participará da avaliação do
servidor, caso:

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, e com amparo no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC, I - esteja cumprindo estágio probatório;

RESOLVE: II - esteja respondendo a Processo Administrativo
Disciplinar; ouArt. 1º O parágrafo único do art. 7º do Ato da Mesa nº

329, de 16 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: III - seja cônjuge, companheiro, parente ascendente ou
descendente em qualquer grau ou colateral, até o terceiro grau, por
consanguinidade ou afinidade do servidor avaliado.” (NR)

"Art. 7º .....................................................................
Parágrafo único. Compete à Diretoria de Recursos

Humanos informar à Comissão Legal de Avaliação de Desempenho
Funcional os afastamentos previstos neste artigo." (NR)

Art. 3º O caput do art. 17 do Ato da Mesa nº 329, de
2010, passa a vigorar com a seguinte a redação:

Art. 2º A Seção II do Capítulo II e os seus arts. 10, 11
e 12, do Ato da Mesa nº 329, de 2010, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 17. A Comissão Legal de Avaliação de
Desempenho Funcional, em formulário único, atribuirá de 1 a 12 pontos
a cada um dos critérios previstos nos incisos I a V dos Anexos I e V.

"Seção II . ........................................................................ ”(NR)
Da Comissão Legal de Avaliação de Desempenho

Funcional
Art. 4º Os §§ 1º e 2º do art. 23 do Ato da Mesa nº

329, de 2010, passam a vigorar com a seguinte a redação:
Art. 10. Nas etapas de avaliação, o servidor será

avaliado com base nos critérios descritos no art.13 deste Ato, pela
Comissão Legal de Avaliação de Desempenho Funcional.

“Art. 23......................................................................
§ 1º O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à

Comissão Legal de Avaliação de Desempenho Funcional, protocolizado
na Gerência de Protocolo Geral, no prazo de cinco dias úteis, a contar
da ciência do resultado da avaliação.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput
deste artigo serão utilizados os formulários constantes dos Anexos I e
V deste Ato. § 2º A Comissão Legal de Avaliação de Desempenho

Funcional terá o prazo de cinco dias úteis para responder ao pedido de
reconsideração e notificará o servidor avaliado sobre o resultado." (NR)

Art. 11. Para fins deste Ato, compete à Comissão Legal
de Avaliação de Desempenho Funcional, instituída na forma do art. 72
da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006: Art. 5º O art. 24 do Ato da Mesa nº 329, de 2010,

passa a vigorar com a seguinte a redação:I - Acompanhar, dar suporte e orientar os servidores
avaliados sobre as normas, critérios e conceitos a serem utilizados
para a avaliação especial de estágio probatório;

“Art. 24. O servidor que discordar do resultado do
pedido de reconsideração, previsto no art. 23 deste Ato, poderá
recorrer à Mesa, na forma do Anexo IV deste Ato.II - realizar a avaliação de acordo com os critérios

mencionados no art. 13; § 1º O recurso deverá ser protocolizado na Gerência de
Protocolo Geral, no prazo de até cinco dias úteis, a contar da ciência do
resultado do pedido de reconsideração.

III - preencher todos os campos do Formulário de
Avaliação Especial de Estágio Probatório constantes dos Anexos I e V;

IV - efetuar os cálculos necessários à obtenção dos
resultados da avaliação do servidor, utilizando os Anexos I, II e V;

§ 2º A Mesa terá o prazo de cinco dias úteis,
prorrogáveis por igual período, para apreciar e deliberar sobre o
recurso.” (NR)V - tratar o Formulário de Avaliação Especial de Estágio

Probatório preenchido como documento reservado; Art. 6º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.VI - acompanhar e fazer cumprir os prazos

estabelecidos neste Ato; Art. 7º Ficam revogados o Capítulo III do Ato da Mesa
nº 329, de 16 de junho de 2010, e o Ato da Mesa nº 452, de 16 de
julho de 2013.

VII - verificar eventual ocorrência das hipóteses de
impedimentos de que trata o art.12;

VIII - encaminhar à Diretoria de Recursos Humanos o
resultado de cada etapa de avaliação especial de desempenho do
servidor em estágio probatório para as providências cabíveis;

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente em exercício
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Manoel Mota - Secretário

IX - receber, processar, analisar e manifestar-se em
relação aos recursos eventualmente interpostos;

*** X X X ***

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
(APAE), de Bocaina do Sul, Of./0120.4/14 da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), de Brusque, Of./0138.3/14 da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Turvo, Of./0183.8/14 da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Palmitos,
Of./0184.9/14 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE),
de Palhoça, Of./0185.0/14 da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), de Cocal do Sul, Of./0190.7/14 da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE), de São João do Oeste, Of./0198.4/14
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Urussanga,
Of./0402.0/14 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE),
de Bela Vista do Toldo. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade o
requerimento de diligência da seguinte proposição: Of./0192.9/14 da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Orleans,
Of./0213.8/14 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Mondaí, PL./0539.9/13 que dispõe sobre a implementação do Selo
Entidade Especial, conferido às entidades de atendimento às pessoas com
deficiência no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão declarou encerrada a
reunião, da qual eu, Janice Aparecida Steidel Krasniak, Assessora da
Comissão, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e publicada no Diário da Assembleia Legislativa. Sala das
Comissões, dois de julho de dois mil e quatorze.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE À 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Às treze horas e trinta minutos, do dia dois de julho de dois mil e
quatorze, reuniram-se sob a Presidência do Deputado José Nei Alberton
Ascari, os Deputados: José Milton Scheffer, Vice-Presidente da
Comissão, Ada Faraco de Luca, Dirce Heiderscheidt, Luciane Carminatti
e Serafim Venzon. Dando início aos trabalhos, o Presidente da
Comissão submeteu à votação os pareceres de aprovação dados aos
ofícios de prestação de contas do exercício de dois mil e doze e dois
mil e treze, para manutenção do título de utilidade pública das
seguintes instituições: Of./0044.9/14 da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de São Bento do Sul, Of./0052.9/14 da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Ludgero,
Of./0060.9/14 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
São José do Cedro (APAE), Of./0061.0/14 da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Seara, Of./0063.1/14 da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Forquilinha, Of./0069.7/14
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de
Florianópolis, Of./0084.6/14 da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), de BaIneário Arroio do Silva, Of./0087.9/14 da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de São José,
Of./0111.3/14 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

José Nei Alberton Ascari
Presidente

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
*** X X X ***
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AVISO DE RESULTADO PORTARIAS

AVISO DE RESULTADO - REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 1366, de 14 de julho 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,

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, designado pela Portaria nº 1217/2014, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 0014/2014, obteve o seguinte resultado: RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

OBJETO: FORNECIMENTO DE CHAVES, MODELAGENS, CADEADOS E
TROCA DE SEGREDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALESC.
Vencedora: THALINE HUYER DA ROZA ME ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora HARLAY JANINE WEEGE BYLAARDT, matrícula nº 7633, de
PL/GAB-44 para o PL/GAB-48, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 09 de Julho de 2014 (Gab Dep Carlos Chiodini)
Carlos Alberto de Lima Souza Diretor Geral

Valor do Último Lance: R$ 19.250,00
Florianópolis, 15 de julho de 2014

BERNADETE ALBANI LEIRIA
PREGOEIRA

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

DECRETO LEGISLATIVO PORTARIA Nº 1367, de 14 de julho 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,DECRETO LEGISLATIVO Nº 18.311, DE 15 DE JULHO DE 2014

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

Aprova nome para Conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, nos termos do art. 61, da Constituição do Estado e
do art. 328 do Regimento Interno,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETáRIO PARLAMENTAR do servidor
DECIO KRELLING, matrícula nº 6576, de PL/GAB-93 para o PL/GAB-92,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Julho de 2014 (Gab Dep Carlos Chiodini) Carlos Alberto de Lima Souza

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o nome do cidadão Luiz Eduardo

Cherem, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina. Diretor Geral

*** X X X ***Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação. PORTARIA Nº 1368, de 14 de julho 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,

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 15 de julho de 2014.
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente, e.e.
Deputado Kennedy Nunes - 1º Secretário 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,

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

EXTRATOS NOMEAR SANDRA VICTORIA DE AGUIAR, matrícula nº
6804, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, Atividade Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Carlos Chiodini - Barra Velha).

RERRATIFICAÇÃO
Diante de lapso de publicação, ao Extrato
nº 091/2014 publicado dia 10/07/2014
no Diário da Assembleia nº 6.712, página
11, onde se lê "Valor Global R$
14.340,00", leia-se: Valor Global
R$13.340,00, celebrado em 07/07/2014.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1369, de 14 de julho 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,Florianópolis, 15 de julho de 2014.

Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercicio da ALESC 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,

*** X X X ***
EXTRATO Nº 092/2014

10º Termo Aditivo de 30/06/2014, referente ao Contrato CL nº
007/2009, celebrado em 17/12/2008. NOMEAR MARIA CLÁUDIA PEREIRA HOENNICKE para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-48, Atividade Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Carlos
Chiodini - Joinville).

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: VH Informática Ltda.
OBJETO: Termo aditivo que teve por finalidade prorrogar, em caráter de
excepcionalidade, a vigência do Contrato CL Nº 007/2009-00 pelo
período compreendido entre 01/07/2014 e 30/09/2014, em face do
processo do novo licitatório que se encontra em andamento.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, c/c com o § 4º do mesmo artigo, da
Lei nº 8.666/93;Item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato original;
e,Autorização administrativa.

PORTARIA Nº 1370, de 14 de julho 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 1564/2014,

Florianópolis, 15 de julho de 2014.
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC

RESOLVE:Valdir Antônio Haubert- Sócio Administrador
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da ex-

servidora DAIANA GORETE ALVES, matrícula nº 3838, fazendo constar
como sendo DAIANA GORETE ALVES DOS SANTOS, alteração definida
nos termos da certidão exarada pelo Cartório do 4º subdistrito -
Florianópolis.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 093/2014

07º Termo Aditivo de 17/07/2014, referente ao Contrato CL nº
038/2010, celebrado em 01/07/2010.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina-
ALESC

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT *** X X X ***
OBJETO: Termo aditivo que teve como objeto prorrogar a vigência do contrato
pelo período compreendido entre 14/07/2014 e 13/07/2015.

PORTARIA Nº 1371, de 14 de julho 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 pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do Processo
nº 1492/2014,

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II combinado com o art. 58, I, da Lei nº
8.666/93; Item 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato original e,
Autorização administrativa.
Florianópolis, 15 de julho de 2014.
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c art.
5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
36, de 18 de abril de 1991,

Mário Ferraz Martinez - Gerente de Vendas
Simone Regina Zang de Souza Caldera - Gerente de Suporte de Vendas

*** X X X ***
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INCLUIR na folha de pagamento da servidora JULIA DA
SILVA MILIS SYRACUSE, matrícula nº 4176, quota(s) de ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO, incidentes sobre os respectivos vencimentos, no
percentual de 3% (três por cento), totalizando 15% (quinze por cento), a
contar de 1º de julho de 2014.

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 HENRIQUE SECCON para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-37,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Edison Andrino).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1372, de 15 de julho de 2014

Carlos Alberto de Lima SouzaO 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,

Diretor Geral
*** X X X ***

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, PROJETO DE LEI

EXONERAR o servidor ARISTILIANO LOSCHNER,
matrícula nº 6527, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
40, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de
Julho de 2014 (Gab Dep Serafim Venzon).

PROJETO DE LEI Nº 213.1/2014
Declara de utilidade pública a Amigos do
Estado de Santa Catarina, de Imaruí.Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor Geral Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Amigos do Estado
de Santa Catarina, com sede no Município de Imaruí.*** X X X ***

PORTARIA Nº 1373, de 15 de julho de 2014 Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETáRIO PARLAMENTAR do servidor
ORIDES BERTOLINI, matrícula nº 7553, de PL/GAB-82 para o PL/GAB-
79, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de
Julho de 2014 (Gab Dep Serafim Venzon) Carlos Alberto de Lima Souza

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.Diretor Geral
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

*** X X X ***
Sala das Sessões,PORTARIA Nº 1374, de 15 de julho de 2014
Deputado Mauro de NadalO 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,

Lido no Expediente
Sessão de 15/07/14

JUSTIFICATIVARESOLVE: 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,

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o
presente Projeto de Lei, que visa declarar de utilidade pública estadual
a entidade Amigos do Estado de Santa Catarina, de Imaruí, cujo
objetivo principal é o apoio na recuperação de usuários de substâncias
psicoativas, reabilitação de pacientes em situação de convalecença,
com atendimentos especiais por meio de exercícios aquáticos e
equoterapêuticos, buscando a reeducação física e social.

NOMEAR CARLOS CESAR DOS SANTOS, matrícula nº
7463, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, Atividade Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Serafim Venzon - Brusque).

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da presente proposição, por entendê-la
relevante à melhoria da qualidade de vida da comunidade em que atua,
bem como ao interesse público.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1375, de 15 de julho de 2014

Deputado Mauro de NadalO 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,

*** X X X ***

REDAÇÃO FINALRESOLVE: 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,

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 097/2014
Declara de utilidade pública a Associação
Núcleo de Profissionais Amigos dos Idosos,
de Palmitos.

NOMEAR MARCELO DE BORBA para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-38,
Atividade Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Paulo França - São José). A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA:Carlos Alberto de Lima Souza
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Núcleo de Profissionais Amigos dos Idosos, com sede no Município de
Palmitos.

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1376, de 15 de julho de 2014
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

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, I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

NOMEAR MARCOS JANDIR ZANOTTO para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-21,
Atividade Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
da data de sua posse (Gab Dep Paulo França - Caçador).

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

Carlos Alberto de Lima Souza IV - balancete contábil.
Diretor Geral

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
*** X X X *** SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 10 de julho de 2014.PORTARIA Nº 1377, de 15 de julho de 2014

Deputado MARCOS VIEIRAO 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,

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