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P L E N Á R I O

ATA DA 057ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Angela Albino - Ciro Roza - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -
Dóia Guglielmi - Edison Andrino - Gelson
Merisio - Gilmar Knaesel - Ismael dos Santos
- Jailson Lima - Jean Kuhlmann - Joares
Ponticelli - José Milton Scheffer - José Nei
Ascari - Kennedy Nunes - Luciane Carminatti -
Manoel Mota - Marcos Vieira - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa
- Narcizo Parisotto - Neodi Saretta - Padre
Pedro Baldissera - Sargento Amauri Soares -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Taxista
Voltolini - Valmir Comin - Volnei Morastoni.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Com a palavra, pela ordem,
o deputado Ismael dos Santos.

Desejo-lhe boas-vindas!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre

Pedro Baldissera) - Deputado, esperamos que o
prefeito Manoel consiga introduzir na região do
sul do estado essa cultura tão importante,
porque a erva é saudável e faz bem para a
saúde.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Quero registrar a presença do
prefeito de Imaruí e também do vice-prefeito de
Capinzal, meu amigo de juventude. Sejam bem-
vindos. Passaremos às Breves Comuni-

cações.Como estaremos acompanhando o
governador e os prefeitos na audiência que
ocorrerá em Jaraguá do Sul com relação às
chuvas que castigaram a região norte do
estado, em especial, Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá e também o vale do Itajaí,
em Timbó e Rio dos Cedros, pedimos licença
para estarmos ausente.

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Maurício Eskudlark, por até
dez minutos.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK - Sr. presidente, srs. deputados,
pessoas que nos acompanham. Quero saudar o
prefeito Jairo, de Cunha Porã, que esteve no
gabinete com alguns pleitos e está participando
de audiências na capital. Também quero fazer o
registro das ações desenvolvidas pelo governo
do estado no combate aos danos causados
pelas chuvas que o estado enfrenta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Havendo quórum regimental
e invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão.

O Sr. Deputado Dirceu Dresch - Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Com a palavra pela ordem, o
sr. deputado Dirceu Dresch.Solicito ao sr. secretário que proceda

à leitura da ata da sessão anterior. O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Quero me somar, sr. presidente, ao deputado
Ismael dos Santos e cumprimentar o prefeito
de Imaruí, Manoel Viana, que tem tido presença
marcante nesta Casa discutindo os projetos do
município. Ele tem feito um belo trabalho em
Imaruí.

O governador hoje está num roteiro
de reuniões com os prefeitos que tiveram seus
municípios atingidos, juntamente com a Defesa
Civil. Ontem mantivemos contatos com vários
municípios do alto vale do Itajaí, da foz do rio
Itajaí, do planalto norte catarinense, como
Canoinhas, Três Barras, Porto União e aqui na

(É lida e aprovada a ata.)
Solicito à assessoria que proceda

à distribuição do expediente aos srs. depu-
tados.

O Sr. Deputado Ismael dos Santos -
Pela ordem, sr. presidente.
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nossa região de Rio do Sul também. Inclusive,
recebi do colega delegado de Polícia de Rio
Negrinho, sr. Rubens Almeida Passos de
Freitas, que reside no bairro Bela Vista, fotos
de desmoronamento e da própria casa dele que
foi atingida pelas chuvas e interditada pela
Defesa Civil. Simplesmente a chuva fez com
que quase toda a rua desmoronasse e colocou
em risco todas as residências, sendo que ele
está acomodado em um apartamento de
amigos lá no referido município.

chegava a sua residência, encontrava a sua
mãe, a sua família.

Jaraguá do Sul, apenas não será possível ir à
cidade de Mafra e Rio Negrinho, porque não
temos como chegar, então, vamos estar com o
governador Raimundo Colombo e deputados,
em Jaraguá do Sul, às l7h30.

(Procede-se apresentação de vídeo.)
Como vimos no vídeo foi muito grande

a emoção da família ao receber a criança
sequestrada novamente em casa e eu queria
fazer, desta tribuna, assim como fizemos o
encaminhamento de moção, uma homenagem a
todos os policiais que trabalharam neste caso e
também a todos os policiais que trabalham em
tantos casos, muitas vezes no anonimato,
dando soluções aos casos. A maior alegria de
um policial é conseguir fazer com que a vítima
não tenha o seu direito violado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Perfeito, deputado Kennedy
Nunes, deputado Darci de Matos, deputado
Ismael dos Santos e outros parlamentares da
região que, com certeza, levarão o apoio e a
solidariedade deste Parlamento às famílias
atingidas pela catástrofe.O governo do estado tem feito

investimentos para aquisição daquele grande
radar que pode detectar esses eventos com
antecedência, bem como as ações da Defesa
Civil na proteção e na agilidade. Hoje existe
uma previsão antecipada do que pode ocorrer,
de quais municípios poderão ser atingidos, mas
temos que avançar muito, como nas obras de
contenção.

Ainda em Breves Comunicações, com
a palavra o sr. deputado Sargento Amauri
Soares, por até dez minutos.Então, quero parabenizar a Policia

Civil do Estado de Santa Catarina, a delegacia
antissequestro, que mostrou que os ensina-
mentos, o trabalho que o delegado Renatão fez
no nosso estado continua e que temos em
Santa Catarina policiais altamente qualificados,
comprometidos com a população e com a
segurança de nosso estado.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES - Sr. presidente, srs. deputados, sra.
deputada Angela Albino, quem nos acompanha
pela TVAL, pela Rádio Alesc Digital ou quem
está presente neste Plenário na tarde de terça-
feira. Quero solidarizar-me com todas as
famílias atingidas pelas cheias do último final
de semana e coloco nosso mandato à
disposição destes e das autoridades que
precisarem de apoio e da tomada de decisão
deste parlamentar.

Também há poucos dias tivemos um
fato violento praticado no estado de Santa
Catarina, um dos mais violentos que pode
ocorrer para uma família: o sequestro de uma
criança de nove anos de idade. Vemos
homicídios a sangue frio, uma série de crimes
violentos, mas retirar da família uma criança de
nove anos, que a família não sabe onde está,
não sabe se reencontrará com vida, é uma das
maiores violências que um pai e uma mãe têm
que enfrentar.

Portanto, com muita satisfação
registramos mais esse resultado, assim como
tantos outros que a Segurança Pública e a
policia têm conseguido para o bem da nossa
população. O nosso reconhecimento a esses
heróis anônimos da sociedade.

Queremos parabenizar também os
policiais civis pela operação de resgate ao
menino sequestrado e dizer que, além do nosso
aplauso, os servidores da Segurança Pública - e
falo não somente especificamente da Polícia
Civil, mas também de todas as instituições:
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto
Geral de Perícias e Sistema Prisional - merecem
e precisam de mais efetivos e de valorização
condizente com os riscos e a importância que a
profissão exige.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Darci de Matos - Peço

a palavra, pela ordem, sr. presidente.E nós tivemos, infelizmente, esse
fato ocorrido aqui no vale do Itajaí, no município
de Ilhota. Mas graças a uma ação eficiente da
equipe antissequestro da Deic, comandada
pelo delegado Anselmo Cruz, em parceria com o
delegado Paulo Norberto Koerich, delegado do
município de Gaspar e vice-presidente da
Adepol - Associação dos Delegados de Polícia
de Santa Catarina - e o delegado Egídio Ferrari,
numa ação eficiente, de muito trabalho e sigilo,
para não colocar em risco a vítima, porque
normalmente o marginal, o sequestrador, fica
violento se achar que pode ser identificado pela
vítima ou que a Polícia está chegando perto.
Então, apenas queria fazer esse registro aqui
dos policiais civis catarinenses que atuaram
nesse caso de sequestro. Foram mais de 100
horas de trabalho. E como os próprios policiais
disseram, em alguns momentos conseguiam
cochilar, descansar, duas a três horas nesse
período de 100 horas, conseguindo identificar
os autores do sequestro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Darci de Matos.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Sr. presidente, estou indo com os deputados
Ismael dos Santos e Kennedy Nunes,
acompanhar o governador Raimundo Colombo
até Jaraguá do Sul, numa reunião, às 17h30,
com representantes de todos os municípios da
região, como Barra do Sul, Guaramirim, Corupá,
Shroeder, Jaraguá do Sul. O governador já
esteve em Rio Negrinho, Canoinhas e Três
Barras, constatando a catástrofe que
aconteceu no último final de semana no que diz
respeito à questão de chuvas torrenciais que
aconteceram em nossa região. A Defesa Civil
tem dado muita atenção, o governador está
presente e com certeza vai liberar recursos
para que as famílias possam repor o que
perderam.

Mas queremos falar, neste começo
de tarde, do Projeto de Lei Complementar n.
16, que protocolamos nesta Assembleia
Legislativa no dia 27 de maio e que é subscrito
por este parlamentar e também pelo deputado
Dirceu Dresch.

O objetivo deste projeto de lei
complementar é regulamentar aquilo que está
estabelecido no art. 40, incisos XXII e XXIII, e
também no art. 61, §§ 1º, 2º e 3º, da
Constituição do Estado de Santa Catarina, que
tratam da forma, da ocupação e da escolha dos
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.
Em número de sete, como se sabe, quatro
deles são indicados pela Assembleia Legislativa
e os outros três pelo chefe do Poder Executivo,
pelo governador. Todos eles precisam ser
eleitos, aprovados pelo Plenário da Assembleia
Legislativa, e devem ter a posse, depois de
eleitos, evidentemente, garantida pela Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa.

E a Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina - FCDL -,
sugeriu e o governador está estudando a
situação, de postergar a cobrança de ICMS por
algumas semanas para as empresas que foram
atingidas pelas cheias, e também o acesso de
financiamentos junto ao Badesc o mais
rapidamente.

Foi identificada uma ex-funcionária,
uma pessoa que tinha relações comerciais com
a família do garoto seqüestrado, que já tinha
passagem policial por ameaças, por algum tipo
de crime. Aí foi então identificado o mentor, o
negociador do crime, que foi o Peterson da
Silva Machado, de 30 anos, que foi preso em
Brusque quando comprava um veículo para a
fuga, depois que recebesse o valor relativo ao
sequestro.

A falta de regulamentação desses
artigos da Constituição do Estado ao longo de
todo esse tempo, levou a que se criasse a
noção, a meu ver incorreta, de que essas vagas
devam pertencer, necessariamente e de forma
natural, a deputados estaduais, especialmente
as quatro vagas de indicação do Poder
Legislativo. E é evidente que não é isso que a
Constituição do Estado estabelece, mas, sim,
que os conselheiros, que são sete, serão
quatro indicados por esta Casa e três pelo
Poder Executivo.

Portanto, o governador João
Raimundo Colombo e toda a sua equipe, com o
apoio do Parlamento Catarinense, estão
atentos ajudando as famílias atingidas pelas
cheias, mais uma vez.

Após a prisão o marginal confessou o
local do cativeiro e a polícia cercou o local.
Houve troca de tiros e os dois sequestradores
morreram no local. O delegado disse que
quando abriram a porta do quarto onde estava
a criança, o menino de oito anos abraçou o
delegado chorando e disse que quando
crescesse queria ser policial. Imaginem o
desespero da família do menino que passou
esses mais de três dias sequestrado.

O Sr. Deputado Kennedy Nunes -
Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre
Pedro Baldissera) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Kennedy Nunes.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Eu apenas quero fazer o registro, sr.
presidente, da minha saída agora, porque como
a nossa região foi extremamente afetada pelas
cheias, estarei presente nessa reunião em

O Tribunal de Contas do Estado é a
corte maior de julgamento das contas do Poder
Executivo Estadual, do governo do estado e
também de todas as prefeituras municipais e
das Câmaras Municipais. Não é qualquer Poder,

Nós temos um vídeo do momento em
que o menino diz que quer ser policial, quando
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no entanto, é um Poder com grande poder e
precisa continuar cumprindo, de forma cada vez
mais efetiva, esse seu legado constitucional.

Esses são os pressupostos
elementares. Depois o prazo, a publicação da
vacância do cargo de conselheiro de 30 dias,
para que a sociedade se informe e para que os
interessados em preencherem os requisitos
possam se inscrever, mais 30 dias para que
qualquer pessoa do povo possa pedir a
impugnação de qualquer desses inscritos e
para que seja formada uma comissão pela
sociedade civil, que vai justamente verificar a
documentação e o preenchimento dos
requisitos estabelecidos pela Constituição e por
esta lei complementar que queremos instituir. A
partir disso, a comissão de Constituição e de
Justiça da Assembleia Legislativa retomará
para si o processo, reavaliando e realizando a
sabatina com cada um dos candidatos, e daí
sim, o processo virá ao plenário para a efetiva
votação do conselheiro, que repito, quando
eleito, deve ser empossado pela Mesa Diretora.

certeza, a forma como se pronunciou, como se
referiu a essa população da região não foi a
ideal para uma pessoa que governa um estado
tão importante.Queremos dizer de antemão que não

estamos interessados em estabelecer juízo de
valores sobre as pessoas nem dos processos
passados ou dos presentes, queremos
contribuir para estabelecer regras claras,
democráticas e transparentes que possibilitem
ao conjunto da sociedade acompanhar e, por
que não dizer, participar do processo de
escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado.

Então, quero deixar esse registro e
prestar a nossa solidariedade a todas as
famílias dos pequenos municípios, como Rio do
Campo, do nosso grande amigo e companheiro
prefeito Rodrigo Preis; também Jaraguá do Sul,
do prefeito Dieter Janssen e todas as lide-
ranças que estão sofrendo neste momento com
esse forte impacto, com mais uma ação da
nossa natureza, que a cada momento ocorre no
estado. Precisamos reconhecer, deputado
presidente, que se trata também da ação do
próprio ser humano e que a natureza quando se
volta com a sua força não há como resistir.

Entendemos, portanto, que é preciso
que esta Assembleia Legislativa defina critérios
de escolha, métodos para o preenchimento
daquelas vagas. É preciso repetir que todos os
sete conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado precisam ser eleitos pelo Plenário da
Assembleia Legislativa e empossados pela
Assembleia Legislativa - todos eles, inclusive
aqueles indicados pelo chefe do Poder
Executivo. Isso está na Constituição. Nós não
estamos inventando nada. Nós estamos
apenas regulamentando o que já está na
Constituição.

Então, deixamos a nossa grande
solidariedade e a cobrança ao governo do
estado em ajudar, socorrer esses municípios.
Fala-se tanto do papel dos municípios, então,
neste momento, mais uma vez, precisamos ter
esta ação do governo do estado.

Então, esse é o nosso PLC. Existe um
manifesto de mais de 70 entidades da
sociedade civil participando, com trabalhadores
e empresários de outros setores da sociedade.
Esperamos que ele possa ser aprovado por
esta Assembleia, mas também já estamos nos
solidarizando com setores deste movimento da
sociedade civil, que está começando o debate e
o trabalho para realizar coletas de assinaturas
e ingressar com o PLC idêntico a um projeto de
iniciativa popular, caso se avalie a dificuldade
de tramitação do PLC que está assinado por
mim e por v.exa., deputado Dirceu Dresch, e
que já está tramitando aqui nesta Assembleia
desde o dia 27 de maio último.

Já tivemos informações de que o
ministério da Integração Nacional está
liberando R$ 3 milhões, emergencialmente,
com a possibilidade de que mais recursos
sejam liberados para o estado de Santa
Catarina para socorrer a nossa população neste
momento.

A prática comum, infelizmente, é que
as quatro vagas que a Assembleia indica têm
sido ocupadas por deputados e por ex-depu-
tados.

Mas é preciso registrar, e todos nós
aqui temos o conhecimento, que esses parla-
mentares ou ex-parlamentares saíram direto de
uma cadeira deste Poder e foram ocupar outra
cadeira no outro lado da praça, num órgão que
tem a responsabilidade de fiscalizar as contas
do Poder Executivo Estadual e Municipal.

Mas quero tratar de outro tema que
nestes últimos dias tem impactado muito a
nossa caminhada.

Na semana passada, rodamos o
estado participando de audiências públicas do
Orçamento Regionalizado em cidades como São
Miguel d’Oeste, Concórdia, Canoinhas, entre
outras, e quando passamos por Jaborá, vindo
para Florianópolis, transitamos por uma rodovia
cuja obra de recuperação foi iniciada e hoje,
segundo informações, está abandonada. Há
uma ou outra máquina por lá fazendo de conta
e a situação daquela rodovia que liga a BR-153
ao município de Jaborá é assustadora.

Era isso srs. deputados e sras. depu-
tadas, esperamos que esse processo possa
caminhar e que a vontade soberana da
sociedade catarinense possa prevalecer para
que ocorra a mudança do método de escolha
dos conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado.

Entendemos que essa fórmula, essa
solução que se chegou expressa uma evidente
falta de espírito republicano na ocupação dos
cargos de conselheiros, o que pode prejudicar
ou comprometer a isenção do trabalho do
Tribunal de Contas, porque esses sete
conselheiros são titulares de poder no Tribunal
de Contas. Existem lá carreiras importantes de
técnicos, de conselheiros, aliás, de auditores,
mas os titulares são os sete dos quais
estamos falando. E para isso precisamos
redefinir as regras. Não podemos ter
conselheiros no Tribunal de Contas indicados
pelos grandes partidos governistas. Mas não se
trata de dizer também que queremos nós, os
que não somos governistas participar. Não é
isso! Trata-se de dizer que a sociedade precisa
abrir esse processo e estabelecer, criar formas
para que todos aqueles cidadãos e cidadãs
catarinenses que cumpram os requisitos
técnicos e de idoneidade moral possam
candidatar-se ao cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre

Pedro Baldissera) - Ainda em Breves Comuni-
cações, com a palavra o deputado Dirceu
Dresch, por até dez minutos.

E então, continuando a viagem chego
ao planalto norte para participar da audiência
pública em Canoinhas, passo pela BR-177, que
liga Itaiópolis a Doutor Pedrinho, uma rodovia
importantíssima, pois liga o alto vale ao
planalto norte ou o planalto norte ao alto vale,
para encurtar o caminho, e outra situação
lamentável, agora no município de Papanduva,
com abandono de obra, quebra de empresa e
assim vai.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -
Agradeço, sr. presidente, cumprimento os srs.
deputados, a deputada Dirce Heiderscheidt,
que representa a bancada feminina, ao tempo
em que gostaria de falar que temos um debate
sobre o artigo 170, sobre os recursos, sobre
um projeto de lei que está tramitando e a
deputada Luciane Carminatti está coordenando
em outra sala com a universidade. Mas quero,
senhoras, senhores e todos que nos
acompanham, trazer presente - e o deputado
Mauricio Eskudlark já trouxe aqui a situação
das chuvas em Santa Catarina - o problema de
mais uma região que sofre com a força da
natureza, das águas, das chuvas que estão
atingindo milhares e mulheres de famílias no
nosso estado. Vemos aí nas redes sociais os
comentários e a forma como o governador se
expressou quando falou da enchente que
afetou tantas famílias de forma tão brutal.
Foram atingidas praticamente cidades como
Jaraguá do Sul, em 80% da população, e esse
fato foi caracterizado de chuvinha ou uma
pequena enchente, mas atingiu uma região
muito importante.

Então, vivemos esta situação!
Também participei de um ato, deputado
Sargento Amauri Soares, em São Carlos, em
que pela terceira vez a população fez
mobilização naquela rodovia de Chapecó a São
Carlos, na BR-283.

Então, temos enfatizado a neces-
sidade de formação na área especifica de
administração direito, contabilidade e
economia, que é o que a Constituição
estabelece, com o efetivo desempenho nas
referidas profissões por dez anos; não estar
filiado a nenhum partido político, pelo menos
três anos antes do processo de escolha, antes
de candidatar-se ao cargo de conselheiro do
TCE; não ter ocupado cargo eletivo, como por
exemplo, de deputado, nos três anos anteriores
ao processo de escolha e também não ter
ocupado cargos comissionados, de indicação
política nos três anos anteriores a escolha dos
conselheiros.

Que absurdo aquilo lá! A construção
da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó contribuiu
mais ainda para que os caminhões pesados
estourem o restante daquela rodovia e parece-
me que há uma birra por lá de não fazer a
recuperação. Dizem que havia recursos à
disposição, mas disseram que foi para outra
região do estado. Que estratégia é essa em
que se tira recursos de um lugar para outro?
Por isso, vamos encaminhar um pedido de
informação amanhã para saber o que está
acontecendo com aquela rodovia.

Então, na semana passada, quando
houve a mobilização da comunidade,
imediatamente disseram que agora iriam

Então, hoje o sr. governador está
buscando alternativas, indo atrás, mas com
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proceder à recuperação, mas não acreditamos
antes de ver as máquinas roncando, não como
em Jaborá, onde há duas ou três máquinas
trabalhando para fazer de conta, porque é
época de eleição. Não dá para aceitar tanta
enrolação com a nossa população catarinense.
Já tivemos o fechamento de ponte em 2012 e a
mobilização no planalto alegre por motoristas
de ambulâncias, que passam para lá e para cá
todos os dias, por causa dos buracos, e como
diz o pessoal lá no oeste: “Há buraco
esperando para entrar na rodovia.”

história, este estado recebeu os investimentos
que está recebendo neste momento.

comemorando nesta tribuna. Por que
comemorar? Porque estivemos tratando disso
em várias audiências no Tribunal de Justiça do
Estado, na corregedoria, agora regulamentada
pela Fundação Estadual do Meio Ambiente
nesta Portaria n. 65.

Além do grande investimento que a
União está injetando, via estado, para atacar as
diversas áreas problemáticas de Santa
Catarina, seja de infraestrutura, saúde ou
segurança pública, também está havendo
investimento nos municípios, como em
Florianópolis, para atender a área urbana. E
queria destacar também a aplicação de
recursos na área oeste catarinense, onde
houve o investimento de R$ 200 milhões para
melhorar a situação crítica que algumas
cidades do oeste vivem nos momentos de
estiagem.

E, além disso, temos outros temas
que dão encaminhamento a esta portaria do
Cadastro Ambienta Rural, dos convênios com
os municípios, com as entidades aos seus
facilitadores no processo do Cadastro
Ambiental Rural que todos os agricultores
precisam fazer neste próximo ano.Assim, estamos chamando a atenção

do governo estadual, pois em Itaiópolis há anos
ocorre esse empurra, empurra e a comunidade
continua esperando. Agora com essa chuvarada
e a proximidade do inverno chegando será um
caos, com os caminhões de madeira puxados
por tratores de esteira. Imaginem como ficará a
situação dos ônibus escolares e dos
agricultores quando têm que sair para ir à
cidade comprar alguma coisa e também, às
vezes, por problema de doença.

Era isso, sr. presidente, queria
destacar hoje esse passo importante que
estamos dando na luta para facilitar a vida da
nossa agricultura familiar, para melhorar a
condição de vida dos agricultores.

Foram aplicados recursos na busca
de água no rio Chapecozinho para os
municípios de Xanxerê, Xaxim, Cordilheira Alta e
Chapecó, pois a querida cidade de Chapecó
tem enfrentado muitos problemas na época de
estiagem.

A questão ambiental, a legislação
ambiental é mais um tema de apelo que
estamos aos poucos dando encaminhamento.

Esses recursos do governo federal
destinados à região oeste, esse compromisso
que a presidente Dilma tem com o povo da
região com certeza vai trazer mais tranquilidade
à população oestina quando acontecerem
estiagens, que têm sido permanentes nos
últimos anos.

O encaminhamento do cadastro
ambiental rural é um dos grandes apelos que
sempre tivemos por parte da nossa agricultura
familiar e das organizações do estado.

Cito estas três situações para não
citar outras. E para terminar, gostaria de falar
sobre a nossa histórica luta para a construção
do trecho que liga os municípios de São
Lourenço do Oeste/ Chapecó até Formosa do
Sul, que está indo bem, mas de Formosa do
Sul, Quilombo até Chapecó a obra está a passo
de lesma. Dessa forma esperaremos muitos
anos para ver aquela rodovia concluída.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos são
destinados ao PPS.

Outra ação importante que ajudamos
a articular foi a inclusão do restante da obra da
travessia urbana da duplicação da BR-282, no
município de Xanxerê. Houve uma grande
mobilização no município, com problemas de
quebra de empresas e o não cumprimento de
contratos, mas felizmente tivemos a liberação
de R$ 8 milhões para fazer o elevado, que já
está pronto.

Com a palavra o sr. deputado Taxista
Voltolini, por até cinco minutos.Então, estamos aqui reclamando e

chamando a atenção porque a população está
nos cobrando, perguntando o que estamos
fazendo. Olhem a nossa situação! Sabemos
que não é nossa função fazer e executar as
obras, mas é nossa função cobrar e este
Parlamento, esta Casa tem que cumprir sua
função de fiscalizar, cobrar agilidade e
investimentos, como por exemplo, os casos de
abandono de obra de Itaiópolis, Doutor
Pedrinho e Jaborá, até a BR-153, que está total
e um perigo, porque abriram valas nos
acostamentos e os carros quando saem da
pista já vão direto para dentro dos buracos.
Tirei fotos e vou trazer em outro momento a
esta tribuna para mostrar a situação em que se
encontra aquela população que depende
daquelas rodovias, que são importantes.

O SR. DEPUTADO TAXISTA VOLTOLINI
- Boa-tarde, sr. presidente!

(Passa a ler.)
“Senhoras deputadas, senhores

deputados e quem nos acompanha pela TVAL
ou pela Rádio Alesc Digital.

No final de semana tivemos a
oportunidade de passar por cima do elevado
em Xanxerê, que ficou muito bom. E, agora, há
cerca de R$ 30 milhões para terminar todas as
perimetrais, dando fim a essa obra tão bonita e
importante para Xanxerê e também para o
oeste catarinense, que é a duplicação da BR-
282, na travessia do município.

Hoje venho à tribuna para dizer ao
povo do alto vale, médio vale e vale do Itajaí,
também à população do planalto norte, que sou
solidário neste momento de dificuldade, pois as
chuvas dos últimos dias castigaram nossa
região.

Quero aqui parabenizar os
vereadores; o presidente da Câmara, o popular
Tatu; o vereador Adriano, que teve um grande
empenho nessa articulação, bem como o
deputado Pedro Uczai que teve um grande
envolvimento para garantir essa obra
importantíssima para Xanxerê.

Além de abraçar a minha gente do
Rio dos Cedros, Rodeio, Doutor Pedrinho,
Benedito Novo, Timbó, Presidente Getúlio e
outras cidades atingidas, venho também fazer
um apelo para que o governo dedique máxima
atenção em socorro a esta região que vem
sofrendo com as mudanças climáticas.

Temos a rodovia que liga Chapecó,
São Carlos até Itapiranga. É uma ligação do
extremo oeste de Santa Catarina por onde
transitam muitos carros e caminhões, por isso
precisa urgentemente de reestruturação.
Quantas mobilizações será que a comunidade
regional ainda precisará fazer para sensibilizar
o governo a destinar os recursos àquelas
rodovias?

Por último, quero citar aqui um passo
significativo na questão ambiental, relativo à
Portaria n. 65/2014, da Fatma - Fundação do
Meio Ambiente - que trata do Cadastro
Ambiental Rural, regulamentando-o, e trata de
uma questão importantíssima, tema levantado
neste estado, sobre a exigência que a
Corregedoria de Justiça do estado faz para os
agricultores que faziam transferência de
escritura, tendo que fazer a averbação da
reserva legal.

Choveu, choveu muito na região.
Tenho certeza de que meu povo

usará, como sempre, da força do trabalho para
sair mais unido e mais fortalecido desta
situação.

Muito obrigado!”
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Muito obrigado! O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Muito obrigado, deputado Taxista
Voltolini.

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

Pedro Baldissera) - Passaremos ao horário
reservado aos Partidos Políticos. Hoje, terça-
feira, os primeiros minutos são destinados ao
PT.

Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos são
destinados ao PSOL.

Agora com o cadastro, que é gratuito
para os agricultores, substitui a averbação da
reserva legal através desta Portaria n. 65, que
na verdade regulamenta o que está na Lei do
Código Florestal Brasileiro e no Código
Ambiental Catarinense. É um grande passo
para milhares de famílias catarinenses que
estavam com suas escrituras paradas, pois
entendiam que não deveriam pagar toda essa
questão do custo para fazer os levantamentos
nas propriedades e averbação da reserva legal.
Mais uma conquista importante que estamos

Com a palavra o deputado Sargento
Amauri Soares, por até cinco minutos.Com a palavra o deputado Dirceu

Dresch, por até dez minutos. O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES - Sr. presidente, srs. deputados, sras.
deputadas, telespectadores da TVAL, ouvintes
da Rádio Alesc Digital e pessoas que nos
acompanham nesta tarde de terça-feira.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRECSH -
Sr. presidente e srs. deputados, em nome do
Partido dos Trabalhadores, não poderia deixar
de citar nesta tarde, na primeira sessão depois
da presença da presidente Dilma aqui em
Santa Catarina, os grandes investimentos que
Santa Catarina vem recebendo. Jamais, na

Entramos no mês de junho, período
definido legalmente pela legislação eleitoral
das convenções partidárias com vista às
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eleições deste ano, 2014. Queria neste horário
do PSOL informar a todos os interessados e à
sociedade de forma geral sobre a convenção do
nosso partido que realizaremos aqui, neste
espaço físico desta Assembleia Legislativa no
próximo domingo, dia 15 de junho, a partir das
9h. É o ato formal e legal da convenção
partidária do Partido Socialista e Liberdade no
próximo domingo no horário mencionado.

legislação no ano passado. É muito importante
para a Segurança Pública e para a tranquilidade
física e emocional dos trabalhadores dessa
instituição, que estão lá na linha de frente
numa situação, geralmente, de conflito, que
tenham uma jornada humana, e que se cumpra
pelo menos aquilo que vale para todos os
trabalhadores e servidores públicos em relação
a essa jornada de trabalho.

Além da fé, da esperança e da crença para
quem é cristão, o município de Nova Trento
agrega valores na sua economia, porque o
restaurante vende mais, a pousada, o hotel, o
transporte são mais utilizados, o que agrega
valor ao município de Nova Trento e ao estado
de Santa Catarina.

O turismo religioso hoje é uma
indústria, no bom sentido, que gera riquezas,
porque não tem poluição, deputado Taxista
Voltolini, gerando um ganho a mais para a
comunidade, para as pessoas, para quem vive
na cidade e para quem vive em Santa Catarina.

Assim, convidamos, não convocamos,
desta tribuna todos os companheiros filiados
ao partido e, evidentemente, que outros compa-
nheiros apoiadores e aqueles que tiverem a
curiosidade de saber o que o PSOL apresentará
para as eleições de 2014 ou qual a
perspectiva, por que não, de avaliar outros
apoios tão necessários num processo eleitoral.
Mas, com o perdão da brincadeira, informo a
convenção do PSOL para que a sociedade
inteira conheça, até porque esse é um ato legal
e formal exigido pela legislação e disciplinado
pela Justiça Eleitoral.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos são
destinados ao PP.

Portanto, queremos reconhecer,
parabenizar, as pessoas que lá estiveram, as
irmãs, os padres, as autoridades, prefeito em
exercício, os vereadores, e mais uma vez refiro-
me ao vereador Juscelino, que foi o interlocutor
dessa sessão solene, aos servidores da
Assembleia Legislativa, aos quais agradeço de
público, porque não apenas nessa sessão
solene que realizamos, mas em todas as
sessões solenes realizadas há uma grande
contribuição, participação e organização, sem
exceção, de todos os funcionários. E ontem foi
dado mais um bom exemplo no município de
Nova Trento e queremos de público fazer o
nosso agradecimento, reconhecimento e
desejar, principalmente à população de Nova
Trento, muito sucesso e que continue
trabalhando nesse projeto maravilhoso, lindo,
que acima de tudo, está pautado na crença, na
esperança de Madre Paulina, a quem ontem
homenageamos pelos 12 anos de canonização
pelo Papa João Paulo II.

Com a palavra o deputado Silvio
Dreveck, por até oito minutos.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Sr. presidente, srs. deputados, sras. depu-
tadas, na noite de ontem, mais precisamente
no município de Nova Trento, realizamos,
deputado Taxista Voltolini, permita-me assim
chamar v.exa., não muito longe da sua terra,
uma sessão solene em homenagem aos 12
anos de canonização da Madre Paulina, uma
proposição do presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Joares Ponticelli.

Também quero falar das questões
pendentes na Segurança Pública, e são várias,
como a falta de efetivos, condições materiais,
recursos necessários ao fortalecimento do
sistema. Não entrarei num debate partidário,
eleitoral a respeito do assunto, até porque há
bastante propaganda na televisão sobre as
ações do governo para a Segurança Pública. E
não quero questionar nenhuma daquelas
informações, apenas são insuficientes e a
sociedade sente e sabe isso, assim como os
servidores.

Estiveram presentes também os
nossos colegas deputado Volnei Morastoni, o
nosso ex-deputado Sérgio Godinho, que é do
alto da serra, entre outras autoridades;
também a irmã Maria Adelina da Cunha, que é
diretora do Santuário; bem como o padre
André, o prefeito em exercício, o vereador
Jucelino Marino Chini, que foi o interlocutor
desta meritória homenagem a Madre Paulina,
reconhecendo esta mulher que foi uma
guerreira, uma pessoa humilde, solidária e que
ao longo da sua vida trabalhou em prol das
pessoas mais necessitadas, mais humildes. E
como dizia o deputado Volnei Morastoni, por
mais que a medicina possa ter avanços
tecnológicos e conhecimentos cada dia maiores
por conta da facilidade de informações e do
avanço da medicina, o que dá mais conforto às
pessoas nos momentos difíceis é a
solidariedade, a atenção. E é o que a Madre
Paulina fazia. Tanto é que a irmã Maria Adelina
fez referência em relação aos milagres que lá
ocorreram, dizendo: “Ela intercedeu a Deus,
porque foi ele que fez essa concessão da
melhoria da saúde das pessoas ou até da
salvação da vida das pessoas.”

A responsabilidade pode não ser
exclusiva do atual governador, de fato não o é,
mas de todos os governos passados nas
últimas décadas e do conjunto de poderes
constituídos e, porque não dizer, do conjunto
da sociedade ou, para ser mais preciso, da
classe economicamente dominante que definiu,
há mais de uma década, o tipo, o padrão, o
tamanho, a força do estado e a quantidade de
investimentos nos serviços públicos.

Sr. presidente, era isto que queria
falar e agradeço mais uma vez v.exa. por ter
colaborado, por ter contribuído, por ser o autor
dessa maravilhosa sessão solene que
realizamos em Nova Trento.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Muito obrigado, deputado Silvio
Dreveck.E o que chamam, a meu ver

erroneamente, de neoliberalismo - porque de
liberalismo não tem nada e de neo menos
ainda - essa política das duas últimas décadas
e meia que prossegue neste país de norte a
sul, de leste a oeste, infelizmente, é que levou
a Segurança Pública, assim como outros
segmentos do serviço público, a esse estado
calamitoso de falta de tudo, principalmente, de
trabalhadores, de servidores, de policiais, de
bombeiros, em várias áreas, assim como na
educação, na saúde e em outros órgãos.

Quero, publicamente, agradecer a
v.exa., primeiramente pela oportunidade,
deputado Silvio Dreveck, de ser parceiro
nessa sessão solene que a Assembleia
promoveu, deputado Serafim Venzon, na
cidade de Nova Trento, no dia de ontem,
para celebrar os 12 anos de canonização da
nossa Santa Paulina.

Além desse reconhecimento religioso
e espiritual, devemos enaltecer o município de
Nova Trento, em Santa Catarina, que a partir da
canonização de Madre Paulina tornou-se
referência nos municípios vizinhos, como São
João Batista, Canelinha, Tijucas e Brusque, que
não é muito longe, também Major Gercino,
entre outros, mas mais que isso, mais que
apenas em Santa Catarina, a cidade de Nova
Trento é conhecida no Brasil inteiro, principal-
mente por essa referência a Madre Paulina. É
surpreendente o número de pessoas, de
turistas e religiosos que vêm ao Brasil
mensalmente, na ordem de aproximadamente
70 mil pessoas por mês - o que chamou muito
a atenção de todos na noite de ontem -, além
de outras pessoas que vêm de outros países,
como Europa, África e Estados Unidos, para
fazerem as suas orações, os seus pedidos no
santuário de Madre Paulina.

Em segundo lugar, quero lhe
agradecer também por ter presidido a sessão.
Infelizmente, não tive condições de me deslocar
a Nova Trento. Estava programado para isso,
mas outros compromissos me mantiveram na
capital, impediram-me de participar.

Tudo isso é realidade, mas a questão
que está pegando para a categoria é que o
governo ainda não encaminhou a esta
Assembleia Legislativa um projeto de lei
complementar no sentido de regulamentar e
disciplinar a jornada de trabalho dos policiais e
bombeiros militares a partir do mês de agosto,
ou seja, daqui a 50 dias. Então, há uma grande
ansiedade, angústia, demanda de todos os
policiais e bombeiros militares, como também
de policiais civis.

Gostaria, novamente, de
cumprimentar toda a comunidade de Nova
Trento; as irmãzinhas, que prepararam uma
bela sessão no dia de ontem; v.exa., pela
condução; e todos os nossos servidores, que
se dedicaram muito para o sucesso daquela
sessão.

Muito obrigado, deputado Silvio
Dreveck, mais uma vez!Essa questão é cara para os

servidores da Segurança Pública, porque até
1995 não tínhamos jornada de trabalho
definida em lei. E quando passamos a ter,
sentimos o quanto ela tinha feito falta nas
décadas anteriores. E, agora, estaremos sem
definição legal da jornada de trabalho a partir
de 1º de agosto, conforme foi definido em

Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos são
destinados ao PSD.

(Pausa)
Não havendo deputados do PSD que

queiram fazer uso da palavra, os próximos
minutos são destinados ao PMDB.

Também temos que destacar a
evolução do município, o que agrega de valor.
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Com a palavra o deputado Moacir
Sopelsa, por até 12 minutos.

produção de suínos, do material genético de
suínos. Lá nasceram as primeiras integrações
da produção de frangos.

não está destinado a este deputado, para fazer
referência à sessão solene realizada em
Concórdia na semana passada. Foi um
belíssimo momento de reconhecimento da
história, não apenas de Concórdia, mas de todo
o entorno, para a região de um povo
trabalhador, que com sacrifício construiu uma
cidade forte, pujante, como é também o nosso
estado de Santa Catarina, um estado forte e
desenvolvido, que tem muitas coisas para
melhorar ainda, mas que tem excelentes
exemplos.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Sr. presidente, deputado Joares Ponticelli, srs.
deputados, sra. deputada Dirce Heiderscheidt,
senhoras e senhores da imprensa, deputado
Neodi Saretta, eu não sei se v.exa. já se
pronunciou aqui sobre a nossa sessão solene
dos 80 anos do município de Concórdia, mas
tenho certeza de que v.exa., quando fizer uso
da palavra, também terá orgulho de discorrer
sobre a sessão que a Assembleia Legislativa
realizou naquele município.

Lembro-me quando o sr. Atílio
Fontana e o dr. Vitor Fontana trouxeram os
primeiros animais importados, os primeiros
suínos importados dos Estados Unidos dizendo
que íamos começar uma leva da produção de
carnes suínas. Há época em que o suíno era
abatido pelo peso. Quanto maior a produção de
gordura, de banha, mais valor tinha o suíno. Os
tempos mudaram, vieram os suínos tipo carne.
Quando a Sadia dizia que iria fazer uma
integração para produção de frangos e que nós
íamos abater lá em Concórdia 100, 200
frangos por dia, isso parecia uma coisa que
nunca iria acontecer. Hoje, apenas na unidade
de Concórdia, são quase 300 mil frangos por
dia abatidos e mais de 4.000 suínos por dia.
Naquela unidade de Concórdia quase toda a
produção de suíno é industrializada, a produção
de frango, que além de alimentar o nosso país
também tem uma tradição muito forte e
exporta, acredito, mais de 70% dessa produção
de aves.

Então, queria fazer esse registro,
parabenizando-o pela fala, agradecendo a
parceria que tivemos lá para fazer aquele
evento, presidente Joares Ponticelli, com a
presença importante da comunidade e da repre-
sentação política da sociedade. Diversas
pessoas comentaram que sentiram-se de fato
representadas e homenageadas, porque a
homenagem a Concórdia, a sessão solene, não
foi para nenhuma pessoa em particular, foi à
comunidade regional. Portanto, parabéns a
v.exa. pela fala e nos somamos a esta
homenagem ao município de Concórdia pelos
seus 80 anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) (Faz soar a campainha.) - Deputado
Moacir Sopelsa, quero dizer que naquele
mesmo momento eu estava representando a
Casa na abertura da 11ª edição da Feagro, em
Braço do Norte, junto com um grande número
de deputados da região. E na minha breve
manifestação justifiquei publicamente a sua
ausência, porque v.exa. tem tantos amigos lá e
sei que estaria naquele evento, não fosse a
missão que v.exa. e o deputado Neodi Saretta
estavam empreendendo, em nome da Casa, no
município de Concórdia. Lá estão os mais de 4.000

funcionários da Sadia que trabalham direto.
Estão também centenas, milhares de
integrados que não estão somente em
Concórdia, mas que estão espalhados no país
todo. Apenas na unidade de Concórdia temos
mais de 1.500 integrados com suas famílias
produzindo para que a indústria possa
industrializar, fornecer ao país e ao mundo.
Isso nos deixa orgulhoso de termos nascido no
município que tem essa qualidade de pessoas,
essa qualidade de gente. Costumo sempre
dizer que as liderança como o sr. Plínio Arlindo
de Nês do frigorífico Chapecó; do senador Atílio
Fontana, da Sadia; do sr. Brandalise do
frigorífico da Perdigão; do sr. Pagnoncelli, do
frigorífico Pagnocelli de Joaçaba, escolheram
Santa Catarina para colocar as suas indústrias
não por ser o melhor estado em topografia nem
por ser um estado que tem o melhor clima nem
por ser um estado grande, pelo contrário, é um
dos menores, se não for o menor da federação
brasileira, mas pela nossa gente.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Muito obrigado, deputado Joares Ponticelli. Da
mesma forma, lá em Concórdia dizíamos que,
embora o requerimento tenha sido apresentado
pelo deputado Neodi Saretta e por mim, teve a
aprovação dos 40 parlamentares. E
mencionamos também v.exa., deputado Joares
Ponticelli, que preside esta Casa.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Muito obrigado, deputado Neodi Saretta, de
fato, como v.exa. mencionou, todas as
homenagens, deputado Joares Ponticelli, não
foram feitas às pessoas, individualmente,
procuramos fazer homenagens a entidades que
fazem a representação da nossa sociedade de
Concórdia e dividimos a condução da sessão
solene com o deputado Neodi Saretta,
mostrando a importância que tem também a
representação parlamentar nos municípios.

São 80 anos, deputado Serafim
Venzon, de um município que tem um povo
trabalhador, um povo ordeiro, um povo que
contribuiu muito para o desenvolvimento do
estado de Santa Catarina.

E quero fazer minhas as palavras do
deputado Neodi Saretta quando diz que as
pessoas de Concórdia e região sentiram-se
representadas por este Parlamento, pois temos
um compromisso com os nossos municípios,
deputado José Milton Scheffer, e ficamos
orgulhosos e felizes em estar numa função
pública e sentir a confiança das pessoas.

E lá naquele momento pudemos ver o
que era Concórdia há 80 anos. E talvez um
pouco mais, porque há 80 anos é que houve a
emancipação político-administrativa do
município. Mas com certeza tivemos lá
colonizadores que vieram há dez, 15 ou quem
sabe 20 anos antes de o município se
emancipar, antes de a cidade se tornar
município. E precisamos reconhecer a impor-
tância que essas pessoas tiveram, o quanto
elas trabalharam e o quanto fizeram para que
Concórdia, nos seus 80 anos, pudesse ser o
município que é hoje.

Assim, procuramos fazer o melhor
trabalho durante os nossos mandatos, nós, os
40 parlamentares deste Poder, na repre-
sentação dos seus municípios e dos seus
eleitores, sempre colocando acima de tudo a
dignidade e a justiça.

V.Exa., deputado Joares Ponticelli,
mencionava a feira de Braço do Norte, a
produção de gado Jersey, a produção de leite.
Um estado que se consagra com os seus
produtores pela qualidade do produto, mas
principalmente, pela qualidade da nossa gente,
pela qualidade daqueles que fazem o estado de
Santa Catarina ser esse estado. Se pegarmos o
norte do estado veremos a nossa indústria de
metalmecânico, a indústria têxtil, totalmente
desenvolvidas em todos os setores.

Por isso, parabéns mais uma vez a
Concórdia, parabéns a nossa gente e parabéns
ao estado de Santa Catarina que tem este belo
povo trabalhador, como é o nosso povo.

Naquela época, deputada Dirce
Heiderscheidt, os primeiros que migraram do
Rio Grande do Sul para Santa Catarina vieram
em busca de constituir uma família e de dar
posse, poder e dignidade para os seus
familiares.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Muito obrigado, deputado Moacir
Sopelsa.

Como eu disse, naquela época não
havia estradas, energia elétrica, nenhum
conforto. Muito pelo contrário, todo trabalho
que essa gente fez foi com a força de seu
braço e do trabalho de cada um.

Se formos mais para o planalto
serrano, vamos ver na região de São Joaquim a
produção de maçãs; na região de Curitibanos, a
produção de alho; em Ituporanga, a produção
de cebola, enfim, um estado que tem na sua
gente, na sua agricultura, um povo que faz a
diferença para nos colocar entre um dos
melhores estados do nosso país.

Parabéns, mais uma vez, em nome
de v.exa. e do deputado Neodi Saretta ao povo
de Concórdia, que construiu um município que
orgulha a todos os catarinenses ao longo
desses 80 anos.

E isso deixou o município de
Concórdia pujante, onde a agroindústria é muito
forte e não está presente só no Brasil, mas no
mundo todo com a indústria, hoje com a BRF,
mas, à época, a Sadia, que também completa
70 anos neste ano. Cresceram juntas, Sadia e
Concórdia, uma contribuiu com a outra e nós
podemos neste dia em que a Assembleia
presta essa justa homenagem, lembrar-nos dos
pioneiros, daqueles primeiros que vieram e que
começaram o trabalho no nosso município. E lá,
com o passar do tempo se instalou o berço da

Ainda, dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
estão destinados ao PSDB.O Sr. Deputado Neodi Saretta - V.Exa.

me concede um aparte? Com a palavra, o sr. deputado
Serafim Venzon, por até oito minutos.O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -

Pois não! O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Sr. presidente, srs. deputados, sras. depu-
tadas, prezados catarinenses que nos
acompanham pelos nossos meios de
comunicação.

O Sr. Deputado Neodi Saretta -
Agradeço o aparte.

Gostaria de somar-me às palavras de
v.exa., pois hoje o horário da nossa bancada
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Quero fazer uma saudação também a
muitos catarinenses que nos recebem nas suas
casas, nas suas cidades, nas viagens que cada
deputado faz com muita freqüência.

Aliás, Santa Catarina se destaca
pelos municípios pequenos, que naturalmente
se desmembraram de grandes municípios.
Guabiruba é um dos municípios do estado que
mais cresceram e hoje tem uma participação
grande na economia do estado, graças ao
trabalho das pessoas, ao empreendedorismo
da população e a boa administração que
ocorreu em cada época. Cada administrador se
empenhou para deixar um legado para a
próxima geração e isso resultou no desenvol-
vimento do município. Assim, tanto Guabiruba
quanto Botuverá tiveram um desenvolvimento
econômico importante. Boruverá é a segunda
cidade que tem a melhor distribuição de renda
do Brasil e, naturalmente, a primeira em Santa
Catarina.

Cuidados com os Animais Domésticos no
estado de Santa Catarina.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Turismo e Meio Ambiente.No último fim de semana estivemos

na reunião, inclusive a deputada Dirce
Heiderscheidt participou, da Ucavi - União de
Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí -,
com a presença de mais de 70, 80 vereadores.
E chamou-me a atenção uma reivindicação, que
já tinha percebido, em relação aos caixas
eletrônicos do Banco do Brasil. Se vocês forem
sacar dinheiro num caixa eletrônico, irão ver
que houve uma redução do valor que é pago por
cada saque naqueles caixas.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0407/2013, de
autoria do deputado Dado Cherem, denomina
Escola Estadual Higino João Pio, localizada na
Rua Madagascar, s/n, Bairro das Nações, no
município de Balneário Camboriú.

Em algumas cidades ou em cidades
pequenas se restringiu também o horário de
atendimento. Também em cidades não tão
pequenas como Brusque, pois está entre as
dez maiores cidades de Santa Catarina, o caixa
eletrônico da agência do Banco do Brasil está
funcionando no seguinte horário: das 8h30 até
as 22h.

Queria cumprimentar o governador do
estado que por ocasião do aniversário de
Guabiruba, ocasião em que foram entregues
várias obras, dentre elas a pavimentação de
mais de dez ruas pavimentadas. Inclusive hoje
pela manhã foram inauguradas algumas delas e
o principal acesso que vai de Brusque em
direção a Guabiruba. Isso aconteceu por mérito
da população de Guabiruba e também pela
participação dos líderes, inclusive deste
deputado, justamente para a condução dos
recursos a essas obras tão importantes.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em discussão.
Então, sr. presidente, às 8h30 faz um

tempo que estou acordado e mais de 70% dos
brusquenses já saiu há muito tempo de suas
casas para trabalhar. Se eles quiserem passar
no banco antes para fazer um saque não há
como, porque eles teriam que deixar o horário
de trabalho que começa às 8h.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Muito obrigado! Aprovado.

Então, os funcionários que atendem
ao comércio em si terão que usar o espaço do
meio-dia, se tiver. Vejam, o Banco do Brasil
está reduzindo o atendimento eletrônico que é
feito nos caixas automáticos, certamente, por
questões de segurança. Mas vejo que tem que
haver, sim, uma reflexão sobre esses horários
porque está prejudicando muita gente.
Imaginem o colono, o agricultor que acorda
cedo, certamente às 8h30 já fez tudo e está
passeando! Além disso, houve uma redução
nos valores do caixa.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0542/2013, de
autoria da deputada Luciane Carminatti, que
institui o Dia Estadual de Conscientização do
Aquífero Guarani no estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI
- Passaremos à Ordem do Dia.

Com a concordância dos líderes, esta
Presidência coloca em votação, extrapauta,
matérias que foram deliberadas por
unanimidade nas comissões.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Turismo e Meio Ambiente.Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0140/2014, de
autoria da comissão de Constituição e
Justiça, que revoga a Lei 2.285, de 1960,
que declara de utilidade pública o Círculo
Bom Samaritano de Brusque.

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

encerramos sua discussão.
Então, naquela reunião dos

vereadores foi sugerido fazer uma moção de
repúdio a essa decisão do Banco do Brasil que,
sem fazer nenhuma discussão com seus
clientes, reduziu drasticamente o tempo e o
volume de atendimento. Sem falar que no
atendimento personalizado na agência há as
dificuldades normais de todos os bancos,
inclusive do Banco do Brasil.

Em votação.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovado.
(Pausa) Esta Presidência comunica que serão

encaminhadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 247, 248, de autoria do
deputado Taxista Voltolini; 249, de autoria do
deputado Darci de Matos; 250, 251, de autoria
da deputada Angela Albino; 252, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; 253, 254, 255,
256, de autoria da deputada Dirce
Heiderscheidt; 257, de autoria do deputado
José Nei Ascari; 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 265, 266, 267, 268, 269, 270, de
autoria do deputado Aldo Schneider; 271, 272,
273, 274, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann; 275, de autoria do deputado Dirceu
Dresch.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Então, quero me somar a essa
reivindicação dos vereadores. E faço um pedido
aqui a esta Casa, sr. presidente, para que
também faça primeiramente uma manifestação
cordial na superintendência do Banco do Brasil
para rever essa decisão da redução do atendi-
mento automatizado nos caixas eletrônicos.

Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0039/2014, de
autoria do deputado Valmir Comin, que
reconhece o Santuário de Nossa Senhora
Aparecida, no município de Treze de Maio,
como ponto turístico religioso no estado de
Santa Catarina.

Mas quero também fazer uma
saudação, sr. presidente, ao prefeito de
Guabiruba, sr. Matias Kohler, e ao prefeito e
vice-prefeito de Botuverá. Cumprimento a
Câmara de Vereadores dos dois municípios, a
população de Guabiruba, que no dia de hoje,
10 de junho, comemora a emancipação político-
administrativa, assim como a cidade de
Botuverá, que comemorou a data no dia ontem.
A emancipação, acredito, foi um fato muito
importante para o desenvolvimento daqueles
dois distritos da cidade de Brusque.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Turismo e Meio Ambiente.

Em discussão. Comunica também que defere de
plano os Requerimentos n.s: 511, 512, 513,
514, 515, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 516, de autoria do deputado Joares
Ponticelli; 517, de autoria do deputado Darci de
Matos; 518, 526, 535, de autoria do deputado
Jean Kuhlmann; 519, 520, 521, 522, 523,
524, de autoria do deputado Carlos Chiodini;
525, 527, 528, 529, 530, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; 531, de autoria
do deputado Gelson Merisio; 532, de autoria da
deputada Dirce Heiderscheidt; 533, de autoria

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Então, há 52 anos foram criados os

dois municípios, depois, Vidal Ramos, Nereu
Ramo, que hoje são cidades que promoveram
um grande desenvolvimento econômico e social
por conta dessa independência.

Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0099/2014, de
autoria do deputado Antônio Aguiar, que institui
o Dia Estadual de Conscientização sobre os

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração



05/09/2014 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.733 9

do deputado Marcos Vieira; 534, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 537, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 538, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera; 539, 540,
541, de autoria do deputado Jailson Lima; 542,
de autoria da deputada Ada Faraco De Luca;
543, de autoria da deputada Angela Albino;
544, de autoria da deputada Ana Paula Lima;
545, de autoria do deputado Dirceu Dresch.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

(Passa a ler.)
“Excelentíssimo senhor Presidente,

Aprovada. Ao cumprimentá-lo cordialmente,
venho solicitar a Vossa Excelência a liberação
de um espaço na Sessão Plenária do dia de
hoje, para o Prefeito Municipal de Nova Veneza,
Senhor Evandro Gava, juntamente com a corte
da X Festa da Gastronomia, para divulgação do
evento que ocorrerá de 19 a 22 de junho.

Moção n. 52, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera, a ser enviada ao
prefeito de Joinville, manifestando indignação
diante da eliminação da horta comunitária
Recanto das Roseiras, situada no bairro Parque
Joinville.

Requerimento n. 536, de autoria do
deputado Neodi Saretta, que solicita o envio de
mensagem aos diretores das Empresas de
Televisão Aberta em Santa Catarina, pedindo
instalação de antena de repetidora de TV no
município de Lebon Régis.

Em discussão. Atenciosamente,
(Pausa) Deputado Valmir Comin. [sic]”
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.
O referido ofício preenche os

requisitos regimentais. Portanto, srs. depu-
tados, esta Presidência suspende a presente
sessão por até dez minutos.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão. Está suspensa a sessão.
(Pausa) Aprovada. O SR. PRESIDENTE (Deputado Padre

Pedro Baldissera) - (Faz soar a campainha.) -
Está reaberta a sessão.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Moção n. 53, de autoria da deputada
Ana Paula Lima, a ser enviada ao prefeito de
Blumenau, solicitando a imediata retomada das
negociações entre a prefeitura de Blumenau e o
Sintraseb, visando resolver a greve.

Em votação. Passaremos à Explicação Pessoal.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Com a palavra o deputado Taxista

Voltolini.
Aprovado. Em discussão. (Pausa)
Requerimento n. 546, de autoria do

deputado Dirceu Dresch, que solicita o envio de
mensagem às diretorias regionais das
Empresas Operadoras de Telefonia Celular,
pedindo a instalação de novas antenas e de
telefones de uso público (orelhão), no município
de Saudades.

(Pausa) Com a desistência do deputado
Taxista Voltolini, o próximo orador inscrito é o
deputado Serafim Venzon.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Com a desistência do deputado

Serafim Venzon, o próximo orador inscrito é o
deputado Kennedy Nunes.Aprovada.

Em discussão. Pedido de Informação n. 40, de
autoria do deputado Jean Kuhlmann, a ser
enviado ao governador do estado e ao
secretário de estado da Infraestrutura,
solicitando informações sobre a revitalização da
ponte localizada na rodovia SC-340, na divisa
entre os municípios de Dona Emma e
Presidente Getúlio.

(Pausa)
(Pausa) Com a desistência do deputado

Kennedy Nunes, o próximo orador inscrito é o
deputado Valmir Comin.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
O deputado Valmir Comin também

abdica da palavra.
Aprovado. Srs. deputados, não há mais

oradores inscritos.Moção n. 51, de autoria da deputada
Luciane Carminatti, a ser enviada ao presidente
da Câmara dos Deputados e aos deputados
federais Pedro Uczai e Onofre Santo Agostini,
solicitando apoio ao PL n. 3.022/2011, que
denomina Marcelino Chiarello o trecho da
rodovia BR-282, entre o município de Chapecó e
São Miguel d’Oeste.

Em discussão.
(Pausa) Livre a palavra a todos os srs. depu-

tados.Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. (Pausa)

Em votação. Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, esta Presidência, antes de encerrar
a presente sessão, convoca outra, Especial,
para hoje, às 19h, em Comemoração aos 30
anos do CIEE - Centro de Integração Empresa-
Escola de Santa Catarina.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Em discussão. Não há mais matéria na pauta da

Ordem do Dia.(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.
Srs. deputados e sras. deputadas,

esta Presidência recebeu oficio com o seguinte
teor:

Está encerrada a sessão.

Em votação.

ATA DA 017ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014, EM HOMENAGEM AO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA

CIEE/SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI

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

excelentíssimo senhor João Raimundo Colombo,
governador do estado de Santa Catarina;

Senhor professor Mércio Felsky,
presidente do Centro de Integração Empresa-
Escola de Santa Catarina - CIEE/SC;Excelentíssimo senhor vereador

Dalmo Meneses, representando neste ato a
Câmara Municipal de Florianópolis;

Senhor professor doutor Mário César
dos Santos, magnífico reitor da Univali e
presidente da Associação Catarinense das
Fundações Educacionais - Acafe;

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir: Senhora Ana Maria Sampaio

Fernandes, embaixadora representante do
ministério das Relações Exteriores em Santa
Catarina;

Excelentíssima senhora Elza Marina
Moretto, secretária-adjunta de estado da
Educação, neste ato representando o

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Jorge Teixeira, secretário de estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação;
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Excelentíssimo senhor José Castelo
Deschamps, prefeito municipal de Biguaçu e
vice-presidente da Fecam;

Senhora Jane Márcia, secretária
executiva do Conselho Estadual das Populações
Afrodescendentes de Santa Catarina;

melhor. Com certeza, um mundo onde o jovem
tenha oportunidade, e o mundo, quando dá
oportunidade ao jovem, certamente dá
oportunidade a muitos que merecem uma
chance.

Senhor jornalista Ademir Arnon,
presidente da Associação Catarinense de
Imprensa - Casa do Jornalista;

Senhora Dória Moraes Vicente,
presidente do Conselho Municipal do Direito da
Criança e do Adolescente de Florianópolis; Parabéns CIEE, sucesso e que Deus

abençoe todos que, com certeza, ajudam a
construir um estado e um país cada vez melhor.

Reverendíssimo senhor dom José
Negri, bispo de Blumenau.

Senhor Mauro Tessari, chefe-de-
gabinete do secretário de estado da Educação.

Excelentíssimas autoridades, sr.
deputado Jean Kuhlmann, que será o orador em
nome dos integrantes desta Casa Legislativa,
senhoras e senhores, a presente sessão em
homenagem ao Centro de Integração Empresa-
Escola de Santa Catarina, pela passagem dos
seus 30 anos de serviços prestados à
sociedade, foi convocada por solicitação da
Mesa e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares.

Demais autoridades que,
eventualmente, não tenham registrado as suas
presenças no protocolo, sintam-se todas
saudadas e cumprimentadas.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Muito obrigado, deputado Jean
Kuhlmann.

A seguir, teremos a apresentação de
vídeo institucional da reportagem do jornalista
Ed Soul. Esta Presidência registra e agradece

a presença do sr. Jairo Brincas, conselheiro do
Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa
Catarina.

(Procede-se à exibição do vídeo.)
Convido o sr. deputado Jean

Kuhlmann para fazer uso da palavra, neste ato
representando os deputados com assento
neste Poder.

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

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra a sra. Lisiani Nahas, ex-
estagiaria do CIEE, hoje secretária parla mentar.O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -

Permitam-me, na pessoa do nosso presidente,
deputado Joares Ponticelli, e na pessoa do
presidente do CIEE, sr. Mércio Felsky,
cumprimentar as autoridades, os componentes
da mesa, os senhores e as senhoras aqui
presentes e os jovens que aqui estão.

A SRA. LISIANI NAHAS - Boa-noite a
todas as autoridades! Estou nervosa, mas
venho aqui dar meu depoimento com muito
orgulho.

(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência registra e agradece

a presença das seguintes auto ridades:
Senhor Leonel Ramos de Oliveira, um

dos fundadores do Centro de Integração
Empresa-Escola, no Brasil;

Quando cheguei aqui, ao final de 95,
início de 96, e fui estudar na Escola Simão
José Hess, na Trindade, já ouvi falar bem no
CIEE. Então, escolhi fazer o curso técnico de
Administração e eu me inscrevi para fazer um
estágio. Tinha dificuldades, porque morava no
Córrego Grande e fazia o estágio no Cesec -
Banco do Brasil, na parte administrativa, mas lá
tive a oportunidade de aprender o que estava
estudando.

Mércio, eu pensei em fazer um
discurso de, pelo menos, meia hora, porque eu
queria falar de todas as qualidades e virtudes
que o CIEE possui. Queria falar tudo aquilo que
passa na cabeça de um jovem quando está
estudando e tem a sua primeira oportunidade.
Queria falar, talvez, da vida de um jovem que,
em 1989, quando estudava na Etevi, teve uma
oportunidade, no Cetil, de aprender e trabalhar
ao mesmo tempo, que é a minha história. Tudo
aquilo que aprendi foi através desse ensino.

Professor e vereador do município de
Florianópolis, senhor Felipe Augusto Teixeira;

Senhor Domingos Zancanaro,
secretário de Obras do município de
Florianópolis;

Senhor José Luiz Sobierajski, vice-
presidente do CIEE/SC;

Senhor Jocemar Bittencourt de
Souza, superintendente regional da Caixa
Econômica Federal;

Por isso, foi muito importante para
mim o CIEE, agradeço muito e estou aqui muito
orgulhosa por dar o meu depoimento.

Senhora guarda-marinha Juliana Gava
Dassoler, neste ato representando a Escola de
Aprendizes Marinheiros de Florianópolis;

O CIEE foi parceiro na minha vida e
ensinou-me muito. Ele me ensinou que, acima
de tudo, o jovem precisa de uma oportunidade;
ele me ensinou que o jovem que tem a
oportunidade aprende a valorizar o estudo e o
trabalho no mesmo momento.

Depois também trabalhei na Telesc
onde, primeiramente, fiquei como estagiária e
depois por um período de 15 anos. E hoje
estou aqui na Assembleia com o deputado
Jorge Teixeira, fazendo, com muito orgulho, a
parte social da saúde.

Senhor professor Aníbal Dib Mussi,
superintendente do CIEE/SC;

Professor Expedito Michels,
presidente de Associação de Mantenedoras
Particulares de Ensino Superior de Santa
Catarina, Ampesc;

O CIEE é uma porta aberta para
muitos jovens. Ele completa seus 30 anos
ensinando - e não somente os jovens, mas
também a sociedade - que temos que investir
na educação; que temos que investir na
unificação da educação e do ensino
profissional; que temos, acima de tudo, Mércio,
que investir nas pessoas.

Estou muito feliz e muito obrigada
pela oportunidade de eu dar o meu
depoimento!

Senhor Gilmar Antônio Zanluchi,
superintendente do Senar, neste ato repre-
sentando o senhor José Zeferino Pedrozo,
presidente do Sistema Faesc/Senar;

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Muito obrigado, Lisiani, pela sua
manifestação!

Senhor Luiz Carlos Sempre Bom,
diretor, neste ato representando o presidente
da Acif, senhor Sander Demira;

Convido o mestre-de-cerimônias,
Ailton Viel, para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

Por isso, quero parabenizar essa
instituição que vem, durante 30 anos, dando
bons exemplos para todos nós. Gostaria de
parabenizar todos que ajudaram a construí-la,
pois para chegar aos 30 anos de sucesso, de
credibilidade, de força e, ao mesmo tempo, de
muita vontade de continuar melhorando o
nosso estado e o nosso país, houve a mão e a
ajuda de muitas pessoas.

Senhor Roberto de Cláudio Lodetti,
representando neste ato o superintendente do
Trabalho e Emprego de Santa Catarina;

O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Ailton Viel) - Boa-noite!

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem ao Centro
de Integração Empresa Escola de Santa
Catarina pela passagem dos seus 30 anos de
dedicação e formação profissional da juventude
catarinense e apoio assistencial a suas
famílias, através de programas que contribuem
para a capacitação profissional, visando a sua
integração no mercado de trabalho.

Senhor Paulo Ivo Koehntopp,
secretário executivo do Sistema Acafe;

Senhor Otávio René Lebarbenchon
Neto, presidente executivo dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil, ADVB/SC; Quero parabenizar o Mércio, que há

13 anos conduz o CIEE e faz isso com
maestria, e dizer que espero que possa fazer
por mais 20 ou 30 anos, porque, assim como
muitos jovens, o Mércio ainda é um jovem no
seu idealismo, no seu espírito e na sua vontade
de ajudar o próximo.

Senhor Ironi Cabral, presidente
regional de Tubarão do CIEE/SC;

Senhor Edemar Santana de Liz, vice-
presidente regional do CIEE/SC - Lages; Convido o excelentíssimo sr.

deputado Joares Ponticelli e o deputado Jean
Kuhlmann para fazerem a entrega das
homenagens.

Senhora Márcia Roseli da Costa,
gerente de Atenção ao Estudante na Univali;

Senhorita Jennifer Rodrigues, repre-
sentando neste ato a comissão OAB - Vai à Escola;

Gostaria, presidente Joares Ponticelli,
em nome desta Casa e dos 40 parlamentares,
de agradecer ao CIEE por todos os exemplos de
vida que vem trazendo para nós. Mas, acima de
tudo, quero parabenizar aqueles que ajudaram
a construí-lo e pedir que cada um de nós possa
refletir o que podemos fazer para um mundo

Convido para receber a homenagem o
sr. Mércio Felsky, presidente e neste ato repre-
sentando o Centro de Integração Empresa
Escola de Santa Catarina.

Senhor Luiz Carlos Floriani, diretor
superintendente do Banco Empreendedor;

Senhor Antônio Moser, presidente do
Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado
de Santa Catarina;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)
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(Palmas) Meneses, presta uma homenagem ao Centro
de Integração Empresa-Escola de Santa
Catarina com uma moção de aplauso.

da homenagem ao sr. coronel do Corpo de
Bombeiros Militar José Mauro da Costa.Dando continuidade à solenidade, o

Poder Legislativo Catarinense presta
homenagens também às entidades pelo
importante apoio ao CIEE de Santa Catarina
nestes últimos 30 anos.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o vereador Dalmo Meneses

para fazer a entrega da homenagem ao sr.
Mércio Felsky, presidente e neste ato repre-
sentando o Centro de Integração Empresa-
Escola de Santa Catarina - CIEE.

(Palmas)
Convido a jovem aprendiz Thaís Assis

para fazer a entrega da homenagem a sra.
jornalista e apresentadora de TV Laine Valgas.

Por favor, deputado Jorge Teixeira,
queira acompanhar a entrega também.

Convido para receber a homenagem o
sr. Ademir Arnon, presidente e neste ato repre-
sentando a Associação Catarinense de
Imprensa.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Solicito que o sr. Mércio Felsky

permaneça na companhia do deputado
Joares Ponticelli. Obrigado, vereador Dalmo
Meneses!

Sra. Laine Valgas, neste momento a
senhora recebe também das mãos de Larissa
Scotti a homenagem em nome do jornalista
Mário Motta.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Mário César dos Santos, neste ato repre-
sentando a Associação Catarinense das
Fundações Educacionais - Acafe.

A seguir, o Centro de Integração
Empresa-Escola de Santa Catarina presta as
suas homenagens.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o sr. Mércio Felsky,

presidente do Centro de Integração Empresa-
Escola de Santa Catarina, para, juntamente
com o excelentíssimo deputado Joares
Ponticelli, presidente, acompanhar a entrega
das homenagens.

Convido a jovem aprendiz Caroline
Provinelli para fazer a entrega da
homenagem a sra. jornalista e repórter da
TV Sonia Campos.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

professor Expedito Michels, presidente e neste
ato representando a Associação de
Mantenedoras Particulares de Ensino Superior
de Santa Catarina - Ampesc.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido a jovem aprendiz Cecília
Bensen para fazer a entrega da homenagem a
sra. jornalista e apresentadora de telejornal
Adriana Krauss.

(Palmas)
Muito obrigado, sr. deputado e sr.

presidente! Parabéns aos homenageados e
boa-noite!(Procede-se à entrega da

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Esta Presidência registra, com
muita alegria, a presença do ex-integrante
desta Casa, o eminente conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina, Wilson
Wan-Dall, cuja solenidade o fez chegar também
atrasado, como nós chegamos aqui, visto que
lá há uma sessão em homenagem ao grande
artista tubaronense, o catarinense Willy
Zumblick que empresta o seu nome ao espaço
cultura daquele tribunal. Seja bem-vindo,
conselheiro Wilson Wan-Dall!

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. Elza Marina Moretto, secretária-adjunta e
neste ato representando a secretaria de estado
da Educação do estado de Santa Catarina.

(Palmas)
Convido o jovem aprendiz Lucas Odair

Silva para fazer entrega da homenagem a sra.
ex-prefeita e deputada federal Angela Regina
Heizen Amin Helou.(Procede-se à entrega da

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

Convido para receber a homenagem o
sr. Yuri Becker dos Santos, presidente e neste
ato representando a União Catarinense dos
Estudantes.

(Palmas)
Convido a jovem aprendiz Yanka

Paula Corrêa para fazer a entrega da
homenagem ao sr. ator e apresentador de TV
Edson Amaral, Ed Soul.

Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, o professor
Expedito Michels, presidente da Associação de
Mantenedoras Particulares de Ensino Superior
de Santa Catarina.

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

homenagem.)(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Rafael de Arruda, gerente da Divisão
Sindical e neste ato representando a Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo -
Fecomércio-SC.

(Palmas)
Convido o jovem aprendiz Matheus

Henrique Cardoso para fazer a entrega da
homenagem ao sr. surfista e empresário Flávio
“Teco” Padaratz.

O SR. EXPEDITO MICHELS -
Saudamos os membros da mesa principal, em
nome do sr. presidente, deputado Joares
Ponticelli; as autoridades e os homenageados
desta noite, em nome do nosso diretor do CIEE,
Mércio Felsky; e todos os convidados que nos
honram com a sua presença nesta noite feliz de
homenagem aos 30 anos do CIEE, em nome da
professora Elza.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido para receber a homenagem o

excelentíssimo sr. José Castelo Deschamps,
prefeito de Biguaçu, vice-presidente da
Federação Catarinense de Municípios - Fecam -
e neste ato representando-a.

Convido a jovem aprendiz Maria
Eduarda dos Santos para fazer a entrega da
homenagem ao sr. conselheiro do CIEE, Hélio
Cesar Gama do Nascimento.

Sr. presidente, além de agradecer a
v.exa. pela homenagem que ora recebemos,
queremos também aproveitar este momento
para renovar o nosso apoio incondicional ao
CIEE, em nome da Associação Catarinense de
Imprensa, da Acafe, da Ampesc, da secretaria
de estado da Educação, da UCE, da
Fecomércio, da Fecam, da UFSC, da Caixa
Econômica Federal, e, em especial, aos
palestrantes e homenageados: Adriana Krauss,
Angela Amin, Cláudio Monteiro, Ed Soul, Fabian
Londero, Flávio “Teco” Padaratz, Hélio Cesar
Gama do Nascimento, Ildo Raimundo da Rosa,
Mário Mota, Zeca Pires, José Mauro da Costa,
Sonia Campos, João Salgado, Renan Dal Zotto,
Laine Valgas, Maria Odete Olsen, Angela Amin,
e tantos outros que também estão sempre de
pé para apoiar o nosso grande CIEE que nesses
30 anos tem feito muitas famílias e pessoas
felizes e mais competente para um Brasil
melhor.

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

homenagem.) (Palmas)
(Palmas) Convido a jovem aprendiz Amanda

Rodrigues Constancio para fazer a entrega da
homenagem ao sr. delegado da Polícia Federal,
Ildo Raimundo da Rosa.

Convido para receber a homenagem o
sr. Jocemar Bittencourt de Souza,
superintendente regional e neste ato repre-
sentando a Caixa Econômica Federal. (Procede-se à entrega da

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

(Palmas) Convido a jovem aprendiz Larissa
Cavallazzi Contena para fazer a entrega da
homenagem ao sr. cineasta José Henrique
Nunes Pires, Zeca Pires.

Solicito que o excelentíssimo sr.
deputado Joares Ponticelli, presidente,
permaneça para acompanhar a entrega das
outras homenagens. Muito obrigado, srs.
deputados!

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Dando continuidade à solenidade, a
Câmara de Vereadores de Florianópolis, por
proposição do vereador Dalmo Deusdedit

(Palmas)
Convido o jovem aprendiz Patrick

Adriano Furtado Centena para fazer a entrega
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Com toda essa alegria, saudamos o
mestre, o nosso grande Anibal, que representa
o CIEE na gestão dessa grande instituição.

E há um fato curioso: à época, fui era
presidente do Besc, de 1991 a 1994 - e isso
foi em 1992. Ele, juntamente com o diretor, à
época, de Recursos Humanos, procurou-nos e
convenceu-nos de que esse negócio de estágio
era algo fantástico para a juventude. E o Besc
realmente comprou a ideia. À época, sr.
presidente, chegamos a ter 1.500 estagiários
do CIEE. E daí nasceu essa paixão que nos
comove e aproxima-nos. O CIEE é uma ONG,
uma entidade do terceiro setor, e foi uma honra
ter dado esse passo importante para um banco
que, à época, estava indo muito bem. Isso
também proporcionou um crescimento muito
grande para o CIEE, quase 500% de
estagiários, e permitiu que ele pudesse se
instalar quase no estado de Santa Catarina
inteiro.

o adolescente aprendiz há competição e
concorrência.

Criamos, para valorizar a cidadania, a
Semana da Pátria, com diversas palestras,
elevando, então, o espírito de cidadão aos
nossos estagiários e aprendizes.

Quero utilizar uma frase bacana que
acabei de ouvir como título de uma palestra
proferida por Hélio Gama: Sonhar é Possível.
Muito obrigado pelo título, e os homenageados
também o homenageiam pelo grande título.

Para melhorar o acolhimento ao
estudante, preparamos melhor o nosso pessoal
e a nossa sede, além de dar condições às
empresas através do Treinamento para
Gestores de Estágios e Aprendizagem.

Viva a Assembleia Legislativa, que
teve essa brilhante iniciativa! Viva ao CIEE! Viva
a todos os homenageados que renovam o seu
apoio incondicional! Como sempre digo, ajudamos muito

aqueles que não têm, em sua família,
condições de se envolver diretamente com as
empresas para concorrer às vagas. Há a
timidez do jovem, as dificuldades naturais
dessas famílias, e fazemos esse trabalho por
eles, fazemos essa parte, aproximamos e
preparamos os jovens. Nada se cobra do jovem.
Nenhum jovem que passa pelo CIEE paga
sequer um centavo pela sua passagem nesses
programas que desenvolvemos.

E vou pedir um viva de toda esta
plateia que veio aqui nesta noite prestar essa
homenagem. Vamos todos gritar viva a todos
nós e a todos vocês: viva! Viva o CIEE! Viva a
Assembleia!

Muito obrigado!
(Palmas) Em 1996 mudamos para uma

entidade melhor. A crença nas futuras gerações
de profissionais, e tendo a missão social de
oportunizar ao jovem, principalmente aquele de
família mais humilde, mais carente, uma
profissionalização digna e a oportunidade do
ingresso no competitivo mundo do trabalho pela
porta da frente, pela porta da cidadania, fez do
CIEE de Santa Catarina a maior entidade de
assistência social e de apoio ao estudante
catarinense.

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

Ponticelli) - Muito obrigado, professor Expedito
Michels. Objetivando a qualidade dos nossos

serviços, primamos pelo acompanhamento dos
programas do estágio e dos aprendizes,
colocando quadro de profissionais na área de
psicologia e serviço social, que vai dar mais
respaldo aos nossos usuários desse público
alvo.

Neste momento, fará uso da palavra
o sr. Mércio Felsky, presidente do Centro de
Integração Empresa-Escola de Santa Catarina -
CIEE.

O SR. MÉRCIO FELSKY - Boa-noite a
todos! Depois de ouvir o Expedito dá vontade
de falar só com a alma, mas o protocolo exige
uns números, já que o CIEE é um jovem de
apenas 30 anos de idade.

A organização prosseguiu no seu
trabalho, ainda como uma entidade ligada a
São Paulo, até o ano de 2000. A partir de 2001
foi constituído o Conselho de Administração do
Estado de Santa Catarina, quando, então,
assumimos como presidente voluntário,
juntamente com os demais conselheiros,
também voluntários. E são muitos e os que
puderam prestigiar: Edemar Santana de Liz, da
região de Lages; Aldo Brito, de Florianópolis;
Ironi Cabral, de Tubarão; Aroldo Boschetti
Soster, vice-presidente; Carlos Mussi, de
Florianópolis; Gean Loureiro; Expedito Michels,
de Tubarão; Hélio Gama do Nascimento, um
conselheiro mais novo, dinâmico, brilhante e
motivador, como voluntário, dessas palestras
para os jovens; professor José Luiz Sobierajski,
de Florianópolis, que não tem medido esforços
em nos apoiar; Luiz Carlos Floriani, vice-
presidente, que representa a poderosa região
norte de Joinville; e o nosso fundador e amigo
de Blumenau, o conselheiro do Tribunal de
Contas Wilson Wan-Dall.

Acolher os jovens e dar condições
para a sua formação profissional e a sua
colocação no mundo do trabalho, como eu falei,
pela porta da frente, somente foi possível
porque contamos com duas importantes
pontas, verdadeiros parceiros: de um lado as
instituições de ensino, que nos apóiam em
nossas atividades, permitindo, legalmente, que
seus alunos participem dos programas
oferecidos; de outro lado as organizações,
empresas e entes públicos, que abrem as suas
portas, oferecendo oportunidades de estágios e
aprendizagem para os que tanto necessitam. E
ganham, sobremaneira, porque a estatística
nacional de jovens do estágio que são
efetivados na própria empresa - porque
funciona como uma espécie de caça-talentos,
de headhunter para as empresas - é mais do
que 60%.

Saúdo, inicialmente, o ilustríssimo sr.
presidente da Assembleia e amigo de longa
data, deputado Joares Ponticelli; o ilustre
vereador Dalmo de Oliveira, que representa a
Câmara Municipal de Florianópolis; todos os
demais componentes da mesa já citados e as
autoridades que já foram nominadas pelo sr.
presidente.

Em especial, saúdo a minha esposa;
dom José, que veio de Blumenau juntamente
com o meu irmão, Geremias, especialmente
para nos homenagear; os demais conselheiros
do CIEE; e os demais convidados, funcionários,
estagiários e adolescentes.

(Passa a ler.)
“Fundado por educadores, há mais

de 50 anos, em São Paulo, após identificarem
a necessidade de aproximação entre empresas
e escolas - na época muito carentes de
profissionalização -, e para promover o
desenvolvimento integral da formação dos
profissionais, deu vida a uma atividade, o
estágio para estudantes, que é bastante
inédito, se considerarmos isso no mundo todo.

Então, não podemos esquecer o
Troféu de Reconhecimento Barriga-Verde, com o
qual homenageamos aquelas pessoas que
tanto nos apóiam na divulgação, pois
precisamos divulgar essas atividades e que
existem coisas boas e oportunidades para os
jovens. Assim, essas pessoas que foram
homenageadas têm esse conceito de se somar
à difusão para que as empresas possam
possibilitar mais oportunidades aos jovens.

A partir de 2001, como entidade do
terceiro setor, gerenciando seus recursos - hoje
é uma entidade autossustentável, pois não
recebe nenhum tipo de recurso público, nem
federal, nem estadual, nem municipal e vive
das contribuições dos convênios que consegue
fazer com as empresas que recebem os
adolescentes e os estudantes -, foi possível
investir mais nos jovens e nas suas famílias.

Então, a partir daí foi criado, em São
Paulo, o Centro de Integração Empresa-Escola,
que vai fazer a ligação entre o saber e o
aprender entre a escola e a empresa.

Digo isso porque hoje comemoramos,
sr. presidente, 300 mil jovens nesses 30 anos.
Quantos adultos passaram pelo estágio ou pelo
Programa Adolescente, que é o programa mais
recente?! O estágio já existe há mais tempo.
Nessa caminhada, já beneficiamos mais de
300 mil jovens, um número maior que a
população de mais de 290 municípios catari-
nenses, nos diversos projetos que oferecemos.
Hoje mantemos em atividade mais de 13 mil
estudantes nos programas de aprendizagem e
estágios. Uma parte está aqui nestas galerias,
vibrando, e talvez poucos tiveram a
oportunidade de estar numa Casa Legislativa
como esta. Então, hoje comparecem aqui como
a renovação deste país. Quiçá possa sair daí
algum parlamentar para esta Casa!

O tempo passou e as exigências das
organizações foram possibilitando a expansão
para outros estados brasileiros. Os paulistas,
como bons bandeirantes, em 1984 também
vieram para Santa Catarina motivados pela
grande parceria com a Caixa Econômica
Federal. Começou a funcionar de uma forma
muito simples no Ceisa Center, numa sala de
apenas 40m².

Estruturamos nossas sedes com
imóveis próprios e criamos um departamento
de Serviço Social, promovendo os cursos de
curta duração para profissionalizar
gratuitamente os jovens estudantes do ensino
médio das escolas públicas, um programa
denominado PIT - Programa de Iniciação ao
Trabalho -, que já beneficiou mais de 35 mil
estudantes. Demos total apoio aos programas
de orientação ao estudante para o seu primeiro
contato com as empresas, através de
workshops sobre diversos temas, sendo o
principal Como se Apresentar para uma
Entrevista, porque até para o estagiário e para

Em 1992, para atender à demanda
que se deslumbrava, o CIEE de São Paulo
contratou o nosso superintendente Anibal Dib
Mussi, que hoje se confunde com a história do
CIEE. Ele deu uma nova dinâmica de cresci-
mento.
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Contribuímos para reduzir o
desemprego na juventude, que hoje, segundo o
IBGE, atinge a cifra de 15%. A maioria, mais de
60%, ficará empregada na própria empresa,
conforme pesquisa nacional efetuada. Para
ratificar essa posição, somente no nosso banco
de dados, esperando uma oportunidade para
adolescente aprendiz ou para estágio, são mais
de 30 mil jovens. Esta é a realidade.

voltando da viagem e confiante no real, acabou
me socorrendo.

gestão do presidente Júlio Garcia. Depois o
presidente Gelson Merisio articulou a
constituição de uma comissão permanente para
tratar dessas questões e a partir daí
implementar políticas públicas. E, quando
assumimos a Presidência, um dos
compromissos que firmamos foi o de
implementar o programa que chamamos de
Alesc Inclusiva para que esta Casa pudesse
ampliar o número de contratações de pessoas
com deficiência.

Essa convivência de 16 anos da sua
presença, da presença do Aníbal e dos
conselheiros nesta Casa permitiu a celebração
de boas parcerias, desde o momento da
declaração de utilidade pública do CIEE. E que
esperamos, secretário Jorge Teixeira, e hoje na
reunião-almoço que tivemos, conversávamos
sobre isso, que o nosso Conselho Estadual de
Assistência Social tenha juízo. Esperamos que
ele tenha juízo e não retire uma conquista que
representa uma vitória da sociedade catari-
nense pelos números que o presidente acabou
de demonstrar. Esperamos que haja bom
senso!

Então, não vivemos um pleno
emprego, e é na juventude que o maior risco
ocorre. Esta fase passa muito rápido e temos
que dar oportunidades, não há tempo a perder.
Temos muito a fazer!

Daí veio o desafio: como fazer isso?
Muitas vezes no poder público e na iniciativa
privada essas oportunidades não são
oferecidas, e não por preconceito ou por má-
vontade, mas por dificuldade de como fazer, por
não saber, muitas vezes, como tratar. E aí
batemos à porta do CIEE, que já havia
desenvolvido um projeto pioneiro na Câmara
Municipal de Joinville quando o hoje deputado,
e na época vereador, Darci de Matos era o
presidente. E fomos ao CIEE buscar know-how,

informação e orientação. Para a nossa alegria,
estamos aprendendo muito com os dez que já
vieram, E outros dez, Anibal, precisam, no
menor espaço de tempo possível, naquela
seleção que o CIEE faz sem cartão político, vir.
Uma Casa política abre mão disso! Aliás, houve
a história de alguém que chegou e disse: “Olha,
o meu vai entrar porque sou amigo do deputado
fulano de tal”. E a resposta que ele recebeu foi
a seguinte: “Aqui não há essa de deputado
amigo, mas uma seleção criteriosa, honesta e
justa”. E assim faremos com os demais, porque
estamos aprendendo muito. A presença deles
aqui nos tem ajudado muito na implementação
dessas políticas, no aumento da acessibilidade
e, acima de tudo, no exemplo que esta Casa
precisa dar. Porque por aqui passam muitos
que detêm poder, mandato e que precisam
ampliar essa experiência que somente é
sucesso porque tem o crivo do CIEE de Santa
Catarina, esta instituição que nos orgulha e que
abraçamos hoje, desejando que os próximos 30
anos possam ser de números ainda mais
vitoriosos para este estado e sua gente.

Por isso, sr. presidente, mais uma
vez, sou extremamente agradecido por essa
homenagem. Fico honrado de poder recebê-la,
juntamente com este conselho de voluntários
abnegados que semanal, quinzenal ou
mensalmente reúnem-se, dedicando o seu
tempo a essa causa.

(Palmas)

Esta é uma manifestação que faço
em nome dos 40 integrantes desta Casa. A
concessão foi feita por esta Casa. Há que se
apresentar mais alguma prova da importância
do serviço que presta à utilidade pública, da
filantropia, do voluntariado, do exemplo de ação
do terceiro setor?

Agradecemos a v.exa. por essa
oportunidade de poder recebê-la, em nome de
todos os 300 mil jovens catarinenses, do corpo
efetivo de 150 funcionários do CIEE e de 50
estagiários. E é em nome deles que
agradecemos por esse apoio e incentivo de
trabalho aos jovens de Santa Catarina.

Eu espero que o bom senso oriente e
prevaleça na reunião decisiva que deve
acontecer nos próximos dias para que o CIEE
possa continuar cumprindo o seu papel, como
faz com muita competência.Por acreditar, como foi dito aqui, que

o grande tesouro da terra está na pessoa
humana, é que vamos continuar comemorando
esses 30 anos sem trégua e dedicando-nos
rumo aos próximos 30 anos.”

Aliás, a força do voluntariado é
exatamente o que faz Santa Catarina um
estado diferente de todos os demais. Há o
espírito de solidariedade na nossa gente. A
nossa gente pega essas causas, abraça,
aposta, acredita e faz bem feito.

Muito obrigado e parabéns a todos!

(Palmas)
Para os senhores terem ideia, o

representante do CIEE, sem ter nenhuma
obrigação, sem ninguém ter escrito em lugar
nenhum, sem nenhuma Casa Legislativa ter
feito uma lei para impor qualquer obrigação,
tomou a iniciativa, conselheiro Wilson Wan-Dall,
há algum tempo, dirigiu-se a esta Casa e disse:
“Nós gostaríamos de solicitar não mais que
meia hora por ano para que durante uma
sessão, publicamente em plenário, possamos
prestar contas à sociedade catarinense e
apresentar o nosso balanço social”. E assim
tem sido feito!

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Sra. Elza Moretto, sr. vereador
Dalmo Meneses e querido amigo Mércio Felsky,
em seus nomes permitam-se saudar todos os
demais integrantes da mesa, os conselheiros,
os homenageados, os familiares os
colaboradores do CIEE e, muito especialmente,
todos os jovens que são os beneficiários
diretos dessa ação voluntária. É por vocês que
celebramos esta sessão especial; é por vocês
que comemoramos os 30 anos do CIEE; é por
vocês que esta estrutura nasceu e consolida-se
cada vez mais.

Parabéns a todos que fizeram, e
fazem, do CIEE de Santa Catarina um exemplo
para o Brasil!

Essa é mais uma prova da
transparência, do comprometimento e do
envolvimento de pessoas abnegadas, que dão a
sua contribuição em favor desses jovens. E,
não tenho dúvida, a grande maioria não saberia
bater à porta do primeiro emprego, da primeira
orientação, se não fosse a orientação do CIEE.

(Palmas)

Agradecemos a presença das auto-
ridades com assento à mesa e de todos que
nos honraram com o seu comparecimento,
convidando-os para um coquetel no hall deste
Poder.

Eu, o deputado Jean Kuhlmann e o
deputado Jorge Teixeira, representantes da
sociedade catarinense, legalmente constituídos
através do voto democrático, aqui estamos
representando os demais 37 componentes
desta Casa, as sras. deputadas e os srs. depu-
tados, para prestar, em nome de todos, esta
homenagem ao CIEE.

Convidamos todos para, de pé,
ouvirem a interpretação do Hino de Santa
Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo
da Silva.

Aí quero relatar às senhoras e aos
senhores outra experiência que Deus me
permitiu viver na condição de presidente desta
Casa Legislativa. O então presidente Júlio
Garcia iniciou um trabalho de inclusão,
adaptação, preocupação com a acessibilidade,
inclusão e atenção às pessoas com deficiência,
porque a sociedade, as políticas públicas e,
muitas vezes, a própria família acabaram, ao
longo dos anos, negligenciando ações em favor
das pessoas com deficiências. Há uma dívida
acumulada que precisa ser resgatada e, por
questão de justiça, preciso reconhecer nesta
Casa que essa preocupação iniciou-se na

Eu tenho 16 anos de presença nesta
Casa. O Anibal Dib Mussi é uma figurinha
carimbada, velho frequentador deste
Parlamento junto com o Mércio, que já conheci
um pouco antes, e não devo contar os
detalhes. O Mércio me socorreu quando eu, em
lua-de-mel, tive a bagagem extraviada pela
companhia aérea. Sorte foi encontrar o Mércio
com a esposa em 1995! Eu estava apenas com
alguns reais, porque os dólares tinham ficado
na mala - o real estava nascendo sem nenhuma
credibilidade -, e, para minha sorte, o Mércio,

(Procede-se à interpretação do hino.)

Esta Presidência, antes de encerrar a
presente sessão, convoca outra, ordinária, para
amanhã, às 10h, conforme calendário especial,
com a seguinte Ordem do Dia: matérias em
condições regimentais de serem apreciadas
pelo Plenário.

Está encerrada a presente sessão.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



14 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.733 05/09/201 4

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
educação, direitos humanos da saúde e do meio ambiente. Está sendo
elaborada uma agenda de trabalho e que terá como prioridade, as pessoas
com transtornos mentais em decorrência do uso de drogas, e que para dar
início aos trabalhos, precisará do apoio dos conselhos municipais de
entorpecentes ou antidrogas, porém, apenas vinte por cento dos municípios
do Estado possui esses conselhos em funcionamento, e que a primeira
medida a ser tomada, seria a criação desses conselhos nos município que
ainda não possuem, para posteriormente, o funcionamento desses
conselhos em todos os municípios do Estado. E por fim, parabenizou ao
Presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas pela iniciativa
de reunir o Legislativo, PROERD e Ministério Público para debater sobre um
assunto tão importante para a sociedade catarinense e ressaltou que pra
desenvolver um bom trabalho, será preciso apoio de vários setores como,
Ministério público, Legislativo, Polícia Militar, prefeituras e das comunidades
do Estado de Santa Catarina. Finalizando, o senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e deixou registrado que estará a disposição para
realização de futuras reuniões, para uma Santa Catarina sem drogas. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, a
qual, eu Alexandre Luís Soares, Chefe de Secretaria da Comissão, digitei a
presente ATA, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente na próxima reunião da comissão.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DECIMA SETIMA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA
DEZESSEIS DE ABRIL DOIS MIL E QUATORZE, QUARTA FEIRA, ÀS
QUATORZE HORAS, NA SALA 01 DE REUNIÕES DAS COMISSÕES.
Ás quatorze horas do dia dezesseis de abril do ano de dois mil e quatorze,
reuniram-se os Senhores Deputados da comissão acima em epígrafe: Ismael
dos Santos, Dirce Heiderscheidt, Gelson Merísio, Reno Caramori, Narcizo
Parizotto e Ada de Lucca. Observando-se que a Senhora Deputada Ada de
Lucca, em acordo do partido, está ocupando a vaga do Senhor Deputado
Antonio Aguiar nesta Comissão, e o Senhor Deputado Dado Cheren, entrou
em licença por um período de sessenta dias e o Líder do partido até a
presente data não indicou um substituto. Desta forma o Senhor Deputado
Ismael dos Santos na qualidade de Presidente da Comissão, iniciou a
presente reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos; a
começar pelo Segundo Sargento da Polícia Militar, Senhor Jaison Franzen, na
qualidade de Mentor do PROERD, (Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência); Capitão da Polícia Militar, Senhor Reginaldo Rocha de
Sousa, na qualidade de Coordenador Executivo do PROERD; Tenente Coronel
Sidnei Schmidt, na qualidade de Coordenador Estadual do PROERD; Dr.
Aurino Alves de Souza, na qualidade de Procurador de Justiça, Coordenador
de Recursos Criminais e Presidente do Comitê de Enfrentamento às Drogas
do Ministério Público, representando o Procurador-Geral da Justiça, Dr. Lio
Marcos Marin, Coronel da Polícia Militar, Walmor Backes e o Senhor Delcy
Norberto Batista, representante do Programa Reviver. Prosseguindo, o
Senhor Presidente fez a leitura da Ata da reunião realizada em dezenove de
março de dois e quatorze, que foi aprovada e em seguida assinada pelo
mesmo. Dando continuidade, o Senhor Presidente passou a palavra para o
Senhor Tenente Coronel Sidnei Schmidt, que cumprimentando e
agradecendo a presença de todos, falou que o PROERD, é um Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, implantado no Estado
de Santa Catarina no ano de um mil novecentos e noventa e oito, como
atividade educacional preventiva aplicado por policiais militares devidamente
capacitados em parceria com a escola e a família. O PROERD é mais um
fator de proteção aos estudantes, desenvolvido pela Polícia Militar para
valorização da vida, que busca contribuir para o fortalecimento da cultura da
paz e a construção de uma sociedade mais saudável, feliz e principalmente
mais segura. O PROERD possui atualmente, trezentos e dois Instrutores, um
milhão e vinte e um mil crianças formadas até o ano de dois e treze, em
duzentos e cinqüenta e dois municípios atendidos. Situação para dois mil e
quatorze: Previsão de oitenta e um mil crianças a serem formadas em
duzentos e cinqüenta e um municípios atendidos. E para finalizar, o Senhor
Tenente Coronel Sidnei Schmidt, fala que o Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência - PROERD vem para somar, e para isso
conta com a cooperação de toda família escolar e da comunidade em geral.
Dando continuidade, o Senhor Presidente da Comissão passou a palavra ao
Dr. Aurino Alves de Souza que inicia agradecendo a presença de todos e
parabenizando os trabalhos desenvolvidos pelo PROERD, expôs que o
Comitê de Enfrentamento às Drogas, foi criado por uma iniciativa do
Conselho Nacional de Procuradores Gerais, para atuar em todo o território
brasileiro através dos ministérios públicos de todos os estados e Distrito
Federal, por que entende que toda violência, criminalidade e desajuste
social, passa pela questão das drogas, e o Ministério Publico, como um dos
pilares da justiça, se envolver para buscar soluções. Falou ainda de várias
áreas especializadas envolvidas, como direitos humanos da cidadania,
direitos humanos que envolvem a violência doméstica, direitos humanos da

Deputado Ismael dos Santos
Presidente

*** X X X ***

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 1722/2014, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 019/20134 obteve o seguinte resultado:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLADE CENTER COM PROCESSADORES
FÍSICOS E SOFTWARES DE VIRTUALIZAÇÃO PARA ATENDER
NECESSIDADES DA DTI.
Vencedora: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Valor do Último Lance: R$ 1.490.000,00
Florianópolis, 04 de setembro de 2014

ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA
PREGOEIRO

*** X X X ***

EXTRATOS

EXTRATO 106/2014
REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 006/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014.
OBJETO: Aquisição de fragmentadora/picotadeira e desumidificador de
pape.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (25 de agosto
de 2014).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

LOTE Nº 14 Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Total
161 50 Peça Fragmentadora/picotadeira. Fragmenta no mínimo dez folhas de 75 g ao

mesmo tempo, também fragmenta CD/DVDs, elétrica 220 V, com
dimensões A x P x L: 348 cm x 232 cm x 366 cm, peso líquido 4,3 kg.
Marca: Menno Secreta 6315A

392,30 19.615,00

162 50 Peça Desumidificador de papel, com capacidade para 600 folhas, para folhas
A4, elétrico de 220 V.
Marca: Menno DPM600

167,30 8.365,00

Total do Lote 14  27.980,00
1ª REGISTRADA: Scheylla de Mendonça Me. 2ª REGISTRADA: Luiz Fernando Sebold Me.
Endereço: Rua José Antonio Thomaz, nº 229, Sala 108, Bela Vista, São
José.

Florianópolis, 03 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC

CEP: 88110-470 Scheylla de Mendonça- Sócia
Fone/fax (48) 3039-2525 *** X X X ***
e-mail: nxcomercial@hotmail.com EXTRATO 107/2014
CNPJ/MF nº 15.049.999/0001-30 REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 007/2014
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oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014. normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

OBJETO: Aquisição de material de expediente, material de copa e pen
drives,
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (25 de agosto
de 2014).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

LOTE 1 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unit. Subtotal

1 50 Un Almofada para carimbo nº 03, tamanho 12,7x9,9 cm, na cor preta J. Stamp 1,72 86,00
2 500 Un Apontador para lapis convencional, em material plástico rígido com furo cônico

e lamina de aço inoxidável aparafusada ou rebitada (perfeitamente ajustada e
afiada formando conjunto com união rígida sem folgas, afim de não macerar
ou mastigar a madeira do lapis), pratico cores diversas.

Leonora 0,08 40,00

3 50 Un Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície
interna em espuma e base de feltro

Cortiart 5,85 292,50

4 100 Litro Álcool hospitalar 70% inpm em recipiente plástico de um litro Flops 3,33 333,00
5 200 Un Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em acrílico, com

2 compartimentos, com separadores de metal, na cor fumê, tamanho ofício
Acrimet 34,43 6.886,00

6 150 Un Bandeja para expediente/papel (caixa correspondência), em acrílico, com um
compartimento, na cor fumê, tamanho ofício

Delfitec 7,35 1.102,50

7 300 Rolo Barbante de algodão 4/8, pesando aproximada mente 250 g cada rolo Korea 3,57 1.071,00
8 400 Rolo Bobina em papel acetinado para calculadora medindo 57 x 60mm Allsona 0,69 276,00
9 500 Bloco Bloco de recado auto-adesivo em papel off-set (38mm x 50mm) na cor

amarelo com 100 folhas.
Informs 0,46 230,00

10 500 Bloco Bloco de recado auto-adesivo em papel off-set (102mm x 76mm) na cor
amarelo com 100 folhas.

Informs 1,19 595,00

11 25 Caixa Borracha branca, medindo aproximadamente 30mm x 40mm, caixa com 20
unidades.

Redbor 4,90 122,50

12 1600 Un Caixa de arquivo morto, medida externa 25x36x13cm, confeccionada em
papelão formado por duas capas kraft (uma externa e outra interna) e miolo
reciclado

Dial 1,19 1.904,00

13 1000 Un Caixa para arquivo morto poliondas na cor amarela Alaplast 1,96 1.960,00
14 1000 Un Caixa para arquivo morto poliondas na cor cinza Alaplast 1,96 1.960,00
15 3000

0
Un Caneta esferográfica click plus; corpo arredondado transparente com grip

emborrachado; resinas e borrachas termoplásticas; tinta a base de corantes
orgânicos e solventes; ponta e esfera de inox, na cor azul.

Cis 0,92 27.600,00

16 3000 Un Caneta esferográfica click plus; corpo arredondado transparente com grip
emborrachado; resinas e borrachas termoplásticas; tinta a base de corantes
orgânicos e solventes; ponta e esfera de inox, na cor vermelha.

Cis 0,92 2.760,00

17 5000 Un Caneta esferográfica click plus; corpo arredondado transparente com grip
emborrachado; resinas e borrachas termoplásticas; tinta a base de corantes
orgânicos e solventes; ponta e esfera de inox, na cor preta.

Cis 0,92 4.600,00

18 1500 Un Caneta marca texto fluorescente, na cor amarela Jocar 0,55 825,00
19 1500 Un Caneta marca texto fluorescente, na cor verde Jocar 0,55 825,00
20 1500 Un Caneta marca texto fluorescente na cor rosa Jocar 0,55 825,00
21 20 Caixa Caneta p/ CD/DVD ponta média, aproximadamente 1 mm - caixa c/ 12 unid. Cis 19,49 389,80
22 3000 Caixa Clips arame de aço niquelado nº 01, caixa com 100 unidades Rafa 1,23 3.690,00
23 2000 Caixa Clips arame de aço niquelado nº 04, caixa com 50 unidades Rafa 1,23 2.460,00
24 1500 Un Cola branca a base de água, lavável, não tóxico, em tubo de 40g Piratininga 0,53 795,00
25 1500 Un Cola em bastão, branca 40 g, tampa hermética para evitar ressecamento, não

tóxico.
Leonora 1,22 1.830,00

26 100 Litro Cola resistente à umidade, cor branca e média viscosidade, que após seco
apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao
deslocamento, frasco de 1 litro.

Aplicola 9,41 941,00

27 250 Un Conjunto único de acrílico ou plástico, com porta canetas/clips/recados, na
cor preta ou fumê medindo aprox. 9,5 x 10 x 9,5cm

Waleu 5,04 1.260,00

28 500 Un Constituição federal atualizada, tamanha aprox. 21 x 15 RD 22,26 11.130,00
29 500 Un Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa

rosqueável, diluível em água, frasco com 18ml. Deverá cobrir na primeira
demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar novo
escrita por cima.

Bic 1,40 700,00

30 100 Un Dispenser em aço inox com tubo acrílico redondo para copo plástico de 180
ml, capacidade 100 copos

JSN 26,74 2.674,00

31 100 Un Dispenser em aço inox com tubo acrílico redondo para copo plástico de 80 ml,
capacidade 100 copos.

JSN 24,08 2.408,00

32 1000 Caixa Elástico latéx nº 18, caixa com 25g Redor 0,71 710,00
33 250 Un Extrator de grampos, tipo espátula, inoxidável, medindo aproximadamente 14

a 16 cm x 10,5mm
Cavia 1,26 315,00

34 1500 Rolo Fita adesiva larga transparente, medindo aproximadamente 50 mm x 50 m. T. Tape 2,25 3.375,00
35 2000 Un Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12mmx30m Make 0,32 640,00
36 2000 Rolo Fita de nylon para relógio protocolador 11mm x 8m - haste curta na cor preta Masterprint 4,62 9.240,00
37 3000 Un Folha de papel almaço com pauta Panmericana 0,04 120,00
38 2000 Un Folha de papel embrulho kraft 80g/m² 90x60 Sampa 0,46 920,00
39 5 Caixa Formulário continuo branco com 80 colunas medindo 240 x 280 mm, 1 via,

caixa com 3000
Allform 71,82 359,10

40 2 Galão Cola para blocagem, na cor branca ou vermelha, galão de 5 litros Aplicola 36,99 73,98
41 500 Un Grampeador médio com estrutura metálica de alta resistência, para grampos

26/6, com capacidade para grampear 20 folhas, com base antiderrapante
Jocar 5,80 2.900,00

42 50 Un Grampeador semi-indústrial metálico grande, com a capacidade para grampear
até 100 folhas, tamanho aproximadamente 280mm x 64mm x 160mm.

Jocar 28,83 1.441,50

43 10 Caixa Grampo catu 2x - caixa com 5000 unidades Bacchi 10,30 103,00
44 600 Caixa Grampo para grampeador, cobreado 26/6, caixa com 5.000 unidades Jocar 1,96 1.176,00
45 50 Caixa Grampo para grampeador 9/8 caixa com 5.000 Bacchi 8,97 448,50
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46 50 Caixa Grampo para grampeador 9/14, caixa com 5.000 un Bacchi 12,56 628,00
47 500 Caixa Grampo tipo trilho inox caixa com 50 unidades. Jocar 4,28 2.140,00
48 1000 Caixa Grampo trançado nº 01 caixa com 12 unidades Bacchi 1,46 1.460,00
49 3000 Un Lápis preto 2b Leonora 0,25 750,00
50 1000 Un Lápis preto 6b Leonora 0,25 250,00
51 300 Un Livro ata capa dura pautado com 100 folhas numeradas, sem margem,

tamanho 22 x 32 cm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56
gr/m²

Foroni 6,90 2.070,00

52 300 Un Livro ata capa dura pautado com 50 folhas numeradas, sem margem, tamanho 22 x
32 cm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56 gr/m²

PB 3,99 1.197,00

53 150 Un Livro protocolo de entrega de correspondência, capa dura com 100 folhas
numeradas, tamanho aproximado 154 x 216 mm

SC 5,29 793,50

54 5 Caixa Papel carbono tamanho ofício, caixa com 100 folhas na cor preto CIS 13,89 69,45
55 25 Rolo Papel tipo contacto transparente auto-adesivo, cada rolo com 25m. Plavitec 28,92 723,00
56 1200 Un Pasta classificadora capa dura lisa plastificada com trilho cromado Timpel 1,62 1.944,00
57 400 Un Pasta az lombada estreita tamanho ofício com ferragem cromada Frama 4,62 1.848,00
58 1000 Un Pasta az lombada larga, tamanho ofício com ferragem cromada Frama 4,62 4.620,00
59 5000 Un Pasta cartolina plastificada, com elástico medindo 25 x 35 cm ICL 0,71 3.550,00
60 1000 Un Pasta catálogo capa preta com 10 plásticos, medindo aproximad. 33 x 24 cm Dac 3,25 3.250,00
61 100 Un Pasta de polipropileno sanfonada a-z com 31 divisórias, tamanho ofício. Dac 26,04 2.604,00
62 3000 Un Pasta suspensa, plastificada, corpo em cartão com gramatura aproximada de

330g, visor e com varão em aço
Timmpel 1,54 4.620,00

63 800 Un Pasta em l polipropileno espessura de 0,18 por 210x297 mm Jocar 0,36 288,00
64 1000 Un Pasta plástica incolor a4 com canaleta (pacote com 10 unidades) Alplast 10,29 10.290,00
65 150 Un Perfurador metálico com capacidade para 20 folhas 75g/m² Jocar 7,85 1.177,50
66 700 Un Pincel atômico, medindo aprox. 12 cm de comprimento com ponta de feltro

retangular com escrita medindo aprox. 7,5mm x 3,5mm de espessura, tinta à
base de álcool na cor azul.

J. Stamp 0,77 539,00

67 600 Un Pincel atômico, medindo aprox. 12cm de comprimento com ponta de feltro
retangular com escrita medindo aprox. 7,5mm x 3,5mm de espessura, tinta à
base de álcool na cor vermelho.

J. Stamp 0,77 462,00

68 700 Un Pincel atômico, medindo aprox. 12cm de comprimento com ponta de feltro
retangular com escrita medindo aprox. 7,5mm x 3,5mm de espessura, tinta à
base de álcool na cor preta.

J. Stamp 0,77 539,00

69 500 Un Pincel com ponta cônica para quadro branco, na cor azul Jocar 0,87 435,00
70 500 Un Pincel com ponta cônica para quadro branco, na cor vermelha Jocar 0,87 435,00
71 500 Un Pincel com ponta cônica para quadro branco, na cor preta Jocar 0,87 435,00
72 5000 Un Plástico para pasta catálogo, com 4 furos, medindo aproximad. 31 x 23 cm. Dac 0,07 350,00
73 100 Un Prancheta em acrílico tamanho ofício com prendedor metálico Delfitec 6,02 602,00
74 500 Un Régua plástica transparente, espessura mínima de 3 mm e 35 mm de largura,

graduada em 30 cm
Dello 0,76 380,00

75 400 Un Tesoura multiuso, lâmina em aço inoxidável e cabo plástico, três dedos,
medindo aproximadamente 21 cm, na cor preta ou azul marinho

Jocar 2,62 1.048,00

76 100 Un Tinta para carimbo auto-entintado com 40 ml na cor preta. Radex 2,52 252,00
77 50 Un Tinta para carimbo auto-entintado com 40 ml na cor vermelha. Radex 2,52 126,00

TOTAL DO LOTE 1 154.268,83
1ª REGISTRADA: Scheylla de Mendonça Me.
Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC
CEP: 89.037-555
Fone/fax (47) 3237-5550
e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00
2ª REGISTRADA: Aquinpel Suprimentos para Informática e Escritório e Rep. Com. Ltda

LOTE 5 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unit. Subtotal
88 200 Un Pen drive - 8 GB, USB 2.0 flash drive. Taxa de leitura de até 6 MB/s e

taxa de gravação de até 3 MB/s. Conector USB protegido.
Sandisk 12,88 2.576,00

89 100 Un Pen drive - 16 GB, USB 2.0 flash drive. Taxa de leitura de até 6 MB/s e
taxa de gravação de até 3 MB/s. Conector USB protegido.

Sandisk 22,69 2.269,00

90 100 Un Pen drive - 32 GB, USB 2.0 flash drive. Taxa de leitura de até 6 MB/s e
taxa de gravação de até 3 MB/s. Conector USB protegido.

Sandisk 44,27 4.427,00

91 100 Un Pen drive - 64 GB, USB 2.0 flash drive. Taxa de leitura de até 6 MB/s e
taxa de gravação de até 3 MB/s. Conector USB protegido.

Sandisk 86,52 8.652,00

TOTAL DO LOTE 5 17.924,00
1ª REGISTRADA: Scheylla de Mendonça Me.
Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC
CEP: 89.037-555
Fone/fax (47) 3237-5550
e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00
2ª REGISTRADA: Niuehues Comércio e Representações Ltda.

LOTE 6 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unit. Subtotal
92 500 Un Bateria 9v alcalina, embalagem de papelão com plástico de proteção. Elgin 3,82 1.910,00
93 3000 Pacote Pilha pequena alcalina lr6/1.5v - aa, formato cilíndrico, embalagem de papelão

com plástico de proteção com duas unidades.
Elgin 1,63 4.890,00

94 1000 Pacote Pilha palito alcalina lr03/1.5v - aaa, formato cilíndrico, embalagem de papelão com
plástico de proteção com duas unidades.

Elgin 1,63 1.630,00

95 200 Pacote Pilhas médias alcalinas + c, formato cilíndrico, embalagem de papelão com
plástico de proteção com duas unidades.

Elgin 5,50 1.100,00

TOTAL DO LOTE 6 9.530,00
1ª REGISTRADA: Scheylla de Mendonça Me.
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Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC
CEP: 89.037-555
Fone/fax (47) 3237-5550
e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00
2ª REGISTRADA: Niehues Comércio e Representações Ltda

LOTE 8 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unit. Subtotal
112 1200 Caixa Copo plástico descartável, com capacidade para 180 ml, translucido,

massa mínima de 1,98 g, caixa com 2.500 unidades conforme normas
da ABNT

Minasplast 54,56 65.472,00

113 400 Caixa Copo plástico descartável, com capacidade para 80 ml, translúcido,
massa mínima de 0,75 g, caixa com 2.500 unidades conforme normas
da ABNT

Minasplast 54,82 21.928,00

TOTAL DO LOTE 8 87.400,00
1ª REGISTRADA: Scheylla de Mendonça Me.
Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 225, Escola Agrícola, Blumenau/SC
CEP: 89.037-555
Fone/fax (47) 3237-5550
e-mail: dial@dialdepartamentos.com.br
CNPJ/MF nº 09.008.570/0001-00
2ª REGISTRADA: Atacado Litoral Catari nense Ltda.Me
Florianópolis, 03 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Diego Alessandro Carl- Sócio

*** X X X ***
EXTRATO 108/2014 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 008/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014.
OBJETO: aquisição de discos compactos para armazenamento digital e
insumos para impressão (gráfica).
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (25 de agosto
de 2014).

LOTE 9 Valor (R$)
Item Qtd Unid

.
Produtos Marca Unitário Subtotal

114 20000 Und CD-R com capacidade de armazenamento 700 MB/80 min,
compatível com todos os aparelhos de reprodução e gravação
de dados com capa individual em acrílico.

Maxprint 1,24 24.800,00

115 3000 Und CD-RW com capacidade de armazenamento 700 MB/80 min,
face não gravável fosca, com capa individual em acrílico.

Maxprint 4,37 13.110,00

116 15000 Und DVD-R com capacidade de armazenamento 8x, 4,7 GB, 120
minutos, com capa individual em acrílico.

Maxprint 1,43 21.450,00

117 2000 Und DVD-RW com capacidade de armazenamento 4x, 4,7 GB, 120
minutos, com capa individual em acrílico.

Maxprint 4,11 8.220,00

VALOR TOTAL DO LOTE 9 67.580,00
1ª REGISTRADA: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Eireli.
Endereço: Rua Farroupilha, nº 35, São José/SC
CEP: 88.117-902
Fone/fax (48) 3722-3306/ 3722-3310
e-mail: empenhos@aquinpel.com.br
CNPJ/MF nº 00.147.109/0001-56
2ª REGISTRADA: Licitamix Materiais de Escritório Ltda. ME

LOTE 10 Valor (R$)
Item Qtd Unid. Produtos Marca Unitário Subtotal
118 400 Caixa Etiqueta branca, formato carta, medindo 143,4 mm x 199,9 mm, caixa

com 100 folhas cada, 2 etiquetas por folha
Informs 15,14 6.056,00

119 4000 Caixa Etiqueta branca formato carta, 2 colunas, medindo 33,9 mm x 101,6 mm,
cx. com 100 folhas cada, 14 etiquetas por folha

Pimaco 24,12 96.480,00

120 600000 Un Envelope comercial branco 75 mg medindo 114 mm x 162 mm Scrity 0,03 18.000,00
121 600000 Un Envelope ofício branco 75 mg medindo 114 mm x 229 mm Scrity 0,04 24.000,00
122 300000 Un Envelope saco pardo kraft/ouro medindo 360 mm x 260 mm Scrity 0,11 33.000,00
123 300000 Un Envelope saco pardo kraft/ouro medindo 250 mm x 170 mm Scrity 0,06 18.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10 195.536,00
1ª REGISTRADA: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Eireli.
Endereço: Rua Farroupilha, nº 35, São José/SC
CEP: 88.117-902
Fone/fax (48) 3722-3306/ 3722-3310
e-mail: empenhos@aquinpel.com.br
CNPJ/MF nº 00.147.109/0001-56
2ª REGISTRADA: Elmo Papelaria Ltda.

LOTE 11 Valor (R$)
Item Qtd Unid Produtos Marca Unitário Subtotal
124 500000 Folha Folhas de papel offset, cor branca 120 g/m², formato A4 Suzano 0,04 20.000,00
125 300000 Folha Folhas de papel offset, cor branca 120 g/m², formato A3 Suzano 0,08 24.000,00
126 400000 Folha Folhas de papel offset, cor branca 180 g/m², formato A4 Suzano 0,06 24.000,00
127 200000 Folha Folhas de papel offset, cor branca, 180 g/m², formato A3 Suzano 0,12 3.500,00
128 50000 Folha Papel couchê, cor branca fosca, 180 g/m², formato A4 Suzano 0,07 554,00
129 2 Pacote Papel autocopiativo, cor branca, 56 g/m², CFB, formato 66 mm x 96 mm,

pacote com 500 folhas
Bignardi 227,00 556,00
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130 2 Pacote Papel autocopiativo, cor azul, 56 g/m², CFB, formato 66 mm x 96 mm,
pacote com 500 folhas

Bignard 278,00 556,00

131 2 Pacote Papel autocopiativo, cor rosa, 56 g/m², CFB, formato 66 mm x 96 mm,
pacote com 500 folhas

Bignard 278,00 1.409,00

132 20 Pacote Papel jornal, cor parda, 50 g/m², formato 66 mm x 96 mm, pacote com
500 folhas

Pisa 70,45 767,00

133 10 Pacote Papel monolúcido, cor branca, 75 g/m², formato 66 mm x 96 mm, pacote
com 500 folhas

Santa Maria 76,70 1.643,50

134 50 Pacote Papel offset, cor branca, 180 g/m², formato 50 mm x 66 mm, pacote com
100 folhas

Bignard 32,87 1.643,50

135 50 Pacote Papel offset, cor azul, 180 gm², formato 50 mm x 66 mm, pacote com
100 folhas.

Bignard 32,87 1.643,50

136 50 Pacote Papel offset, cor bege, 180 g/m², formato 50 mm x 66 mm, pacote com
100 folhas

Bignard 32,87 1.643,50

137 50 Pacote Papel offset, cor amarela, 180 g/m², formato 50 mm x 66 mm, pacote
com 100 folhas

Bignard 32,87 1.643,50

138 50 Pacote Papel offset, cor palha, 180 gm², formato 50 mm x 66 mm, pacote com
100 folhas

Bignard R$ 32,87 R$ 1.643,50

139 50 Pacote Papel offset, cor verde, 180 gm², formato 50 mm x 66 mm, pacote com
100 folhas

Bignard 32,87 288,00

140 2 Caixa Papel offset, cor azul, 75 gm², formato A4, 210 mm x 297 mm, caixa com
10 resmas, resma com 500 folhas

Report 144,00 288,00

141 2 Caixa Papel offset, cor amarela, 75 gm², formato A4, 210 mm x 297 mm, caixa
com 10 resmas, resma com 500 folhas

Report 144,00 288,00

142 2 Caixa Papel offset, cor rosa, 75 gm², formato A4, 210 mm x 297 mm, caixa com
10 resmas, resma com 500 folhas

Report 144,00 288,00

143 2 Caixa Papel offset, cor verde, 75 gm², formato a4, 210 mm x 297 mm, caixa
com 10 resmas, resma com 500 folhas

Report 144,00 288,00

144 2000 Caixa Papel A4 75 g/m² 210 mm x 297 mm (com variação de 4% para mais ou
para menos, de acordo com a norma da ABNT/ISO 536), cor branca, alta
alvura mínima de 97% (ISO 2470), opacidade: mínima de 90% (ISO 2471),
espessura: mínima 97 micra de acordo com a ISO 534, para uso em
impressoras laser e jato de tinta, embalado em resma com 500 folhas de
papel resistente, com identificação do papel na resma, acondicionados
em caixa com 10 resmas

One 104,00 208.000,00

145 800 Caixa Papel A3 75 g/m² 297 mm x 420 mm, cor branca, caixa com 5 resmas,
resma com 500 folhas

Report 105,05 84.040,00

146 200 Caixa Papel reciclado A4, 75 g/m², caixa com 5 resmas, resma com 500 folhas Report 55,08 11.016,00
VALOR TOTAL DO LOTE 11 413.411,00

1ª REGISTRADA: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Eireli.
Endereço: Rua Farroupilha, nº 35, São José/SC
CEP: 88.117-902
Fone/fax (48) 3722-3306/ 3722-3310
e-mail: empenhos@aquinpel.com.br
CNPJ/MF nº 00.147.109/0001-56
2ª REGISTRADA: Dicapel Papéis e Embalagens Ltda.
Florianópolis, 03 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Irma Wasen- Sócio

*** X X X ***
EXTRATO 109/2014 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 009/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014.
OBJETO: aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (25 de agosto
de 2014).

LOTE 3 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Subtotal
84 50 Un Fita tipo DVCAM PDVM-32N (original) Sony 58,50 2.925,00
85 200 Un Fita tipo DVCAM PDV-184N (original) Sony 166,40 33.280,00

VALOR TOTAL DO LOTE 3 36.205,00
1ª REGISTRADA: Elmo Papelaria Ltda.
Endereço: Rua Prefeito Kehring, nº 5501, Sala 101, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC
Fone/fax (48) 3245-3365
e-mail: elmopapelaria@ibest.com.br
CNPJ/MF nº 03.999.762/0001-31
2ª REGISTRADA: MWV Web Site Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda.

LOTE 7 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Subtotal
96 10000 Un Capa plástica para encadernação espiral cor preta formato A4 Usa 0,12 1.200,00
97 10000 Un Capa plástica para encadernação espiral transparente formato

A4
Usa 0,18 1.800,00

98 5000 Un Capa plástica para encadernação espiral cor fumê formato A4 Usa 0,17 850,00
99 3000 Un Espiral nº 07 p/encadernação cor preta formato A4 Usa 0,04 120,00
100 3000 Un Espiral nº 09 p/encadernação cor preta formato A4 Usa 0,04 120,00
101 2000 Un Espiral nº 12 p/encadernação cor preta formato A4 Usa 0,07 140,00
102 2000 Un Espiral nº 14 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,07 140,00
103 2000 Un Espiral nº 17 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,09 180,00
104 1000 Un Espiral nº 20 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,12 120,00
105 1000 Un Espiral nº 23 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,16 160,00
106 1000 Un Espiral nº 25 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,20 200,00
107 500 Un Espiral nº 29 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,27 135,00
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108 500 Un Espiral nº 33 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,35 175,00
109 300 Un Espiral nº 40 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,52 156,00
110 300 Un Espiral nº 45 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,64 192,00
111 200 Un Espiral nº 50 para encarde nação, cor preta formato A4 Usa 0,81 162,00

VALOR TOTAL DO LOTE 7 5.850,00
1ª REGISTRADA: Elmo Papelaria Ltda.
Endereço: Rua Prefeito Kehring, nº 5501, Sala 101, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC
Fone/fax (48) 3245-3365
e-mail: elmopapelaria@ibest.com.br
CNPJ/MF nº 03.999.762/0001-31
2ª REGISTRADA: Scheylla de Mendonça Me.
Florianópolis, 04 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Adenilson Broering- Procurador

*** X X X ***
EXTRATO 110/2014 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 010/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014.
OBJETO: aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (25 de agosto
de 2014).

LOTE 13 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Total
158 300 Un Garrafa térmica sem pressão, tampa de rosca, capacidade de

1 litro.
Continental
ref. 03027

18,11 5.433,00

159 300 Un Garrafa térmica com alça, tampa de pressão, serve jato,
capacidade de 1 litro.

Suprema
ref. 03306

30,80 9.240,00

160 50 Un Garrafa térmica com alça e tampa de pressão, serve jato,
capacidade de três litros em aço inox sem ampola.

Inox
ref. 3432

237,76 11.888,00

TOTAL LOTE 13 26.561,00
1ª REGISTRADA: Planeta Comercial Ltda
Endereço: José Abreu, nº 515, Canto, Florianópolis/SC
CEP: 88070-810
Fone/fax (48) 3206-7646
e-mail: planetacomercial@yahoo.com.br
CNPJ/MF nº 04.112.923/0001-96
2ª REGISTRADA: Elmo Papelaria Ltda.
Florianópolis, 04 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Nathan Reuter Godinho- Sócio Administrador

*** X X X ***
EXTRATO 111/2014 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 012/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014.
OBJETO: aquisição de corda trançada de polipropileno e refil para
embalador de guarda-chuvas.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (25 de agosto
de 2014).

LOTE 4 Marca Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unit. Subtotal
86 30 Rolo Corda trançada de polipropileno com 2 mm de diâmetro, peso liquido 1

kg.
Rio Mar 90,00 2.700,00

87 100 Caixa Refil para embalador de guarda-chuva, caixa com 1.000 refis. Leoplast 250,00 25.000,00

TOTAL DO LOTE 4 27.000,00
1ª REGISTRADA: Licitamix Materiais de Escritório Ltda.
Endereço: Rua Marfim, nº 261, Centro, Palhoça/SC
CEP: 88.131.520
Fone/fax (48) 3039-2525
e-mail: fabiano.licitamix@hotmail.com
CNPJ/MF nº 13.903.455/0001-04
Florianópolis, 04 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Fernando de Moraes Cardoso- Sócio

*** X X X ***
EXTRATO 112/2014 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/1993 e demais

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, os Decretos Federais nº 7.892 de 23/1/2013 e
8.250 de 23/5/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 16 de 11/8/2014.

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 013/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2014.
OBJETO: aquisição de produtos para copa e cozinha..
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (23 de agosto
de 2014).

Item Qtd Un Produtos Unit. Subtotal
78 50 Un Acendedor de fogão a gás. Handy Bic 9,77 488,50
79 50 Un Escova para limpeza de garrafa térmica com diâmetro de 70 mm, cabo

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

Shangrilla 3,71 185,50

80 300 Caixa Filtro de papel para café tamanho nº 103, caixa com 30 filtros. Brigitta 1,89 367,00
81 500 Un Adoçante dietético líquido de sacarina, não contendo glúten, frasco c/

100 ml
Assugrim 2,13 1.062,00

82 3000 Caixa Chás diversos, caixa de 30 g contendo 10 saquinhos embalados
individualmente, com marca, procedência e validade impressas.

Chileno 2,19 6.570,00
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83 100 Rolo Pano multiuso, rolo com 25 panos picotados medindo 21 cm x 29 cm
cada, 100% fibra biodegradável.

Alklin 6,78 678,00

TOTAL DO LOTE 2 9.554,00
1ª REGISTRADA: Atacado Litoral Catari nense Ltda.
Endereço: Rua Coronel Pedro Demoro, nº 1440, Centro, Florianópolis/SC
CEP: 88075-300
Fone/fax (48) 3954-3100
e-mail: marcelo.sales@gmail.com
CNPJ/MF nº 09.006.278/0001-40
2ª REGISTRADA: Comercial Catari nense de Armarinho em Geral Ltda.
Florianópolis, 04 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Anderson Menezes Garcia- Sócio Administrador

*** X X X ***
EXTRATO Nº 113/2014 VIGÊNCIA: a contar de 01/08/2014.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, I e art. 65, I, "a", da Lei nº 8.666/93;
Cláusula oitava, item 8.1 do contrato original e Autorização
Administrativa.

REFERENTE: Contrato CL nº 018/2014, celebrado em 27/08/2014.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Zoom Tecnologia Ltda.

Florianópolis, 04 de setembro de 2014.OBJETO: Aquisição de projetores.
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESCVALOR GLOBAL: R$ 11.800,00
Dr. Sérgio Franklin Quintella- Vice- PresidenteFUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/6/93, e suas alterações,

que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de
1988;Lei nº 10.520 de 17/7/2002;Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006;Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 34
de 10/7/2014 e Edital de Pregão Presencial nº 018 de 14/08/2014

*** X X X ***
EXTRATO Nº 116/2014

03º Termo Aditivo de 29/07/2014, referente ao Contrato CL nº
014/2012, celebrado em 30/04/2012.

Florianópolis, 04 de setembro de 2014. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC CONTRATADA: Dilma Born Machado
Nilton Pedro da Silva Junior- Sócio OBJETO: Termo aditivo que tem como objeto reajustar 7,98%

correspondente à variação do Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas - IGPM/FGV apurado no período de
maio/2013 a abril/2014, com eficácia a partir da competência
maio/2014.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 114/2014

REFERENTE: Contrato CL nº 019/2014, celebrado em 28/08/2014.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

VALOR DO ADITIVO: acréscimo mensal de R$ 836,03CONTRATADA: MWV Web Site Comércio de Produto Eletroeletrônicos
Ltda. VIGÊNCIA: a contar de 01/05/2014.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d” e § 8º, da Lei nº 8.666/93; Item
3.7, Cláusula Terceira, do contrato original e; Autorização
administrativa.

OBJETO: Aquisição de tela de proteção manual e motorizada.
VALOR GLOBAL: R$ 3.862,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/6/93, e suas alterações,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de
1988;Lei nº 10.520 de 17/7/2002;Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006;Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 34
de 10/7/2014 e Edital de Pregão Presencial nº 018 de 14/08/2014

Florianópolis, 04 de setembro de 2014.
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC
Júlio Claudio Machado Pacheco - Procurador

*** X X X ***
EXTRATO 117/2014Florianópolis, 04 de setembro de 2014.

Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 001/204
oriunda do Pregão Presencial CL nº 006/2014.Adriana Ferreira de Melo - Sócia

*** X X X *** OBJETO: Aquisição e instalação completa em diversas repartições da
ALESC, incluindo acabamentos, de 40 aparelhos de ar condicionado
tipo SPLIT

EXTRATO Nº 115/2014
01º Termo Aditivo de 05/08/2014, referente ao Contrato CL nº
138/2013, celebrado em 18/12/2013. VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (30 de abril de

2014).CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 006 de
14/4/2014.

CONTRATADA: Fundação Getúlio Vargas- FGV
OBJETO: Termo aditivo que tem como objeto finalidade alterar o
cronograma de execução dos trabalhos mencionado na Cláusula Nona,
item 9.10 do Contrato original, compatibilizando a execução dos
trabalhos (nove meses) com o cronograma financeiro citado na Cláusula
Quarta, item 4.1 do mesmo Contrato, de sorte que a execução.

Item Qtd Un Produtos Valor Médio Un Sub Total
1 20 UN Aparelho de ar condicionado tipo split system wall 9.000 BTU/h,

ciclo frio, tensão 220 V, monofásico, comando de controle
remoto sem fio.

KMA Brize 24.225.00

2 20 UN Aparelho de ar condicionado tipo split system wall 18.000
BTU/h, ciclo frio, tensão 220 V, monofásico, comando de
controle remoto sem fio.

LMA Brize 33.250,00

3 20 SV Instalação de ar condicionado tipo split system wall 9.000
BTU/h, contendo a unidade evaporadora e condensadora, ciclo
frio, tensão 220 V, monofásico, comando em controle remoto
sem fio.

C.A. Climatização 7.220,00

4 20 SV Aparelho de ar condicionado tipo split system wall 18.000
BTU/h, contendo a unidade condensadora e evaporadora, ciclo
frio, tensão 220 v, monofásico, comando em controle remoto
sem fio.

CA Climatização 8.550,00

TOTAL GERAL R$: 73.245,00
1ª REGISTRADA: C.A Climatização Ltda. EPP
Endereço: Rua Senador Galloti, Joáia,SC, Tijucas.
CEP: 88200-000 Telefone/fax (48)3263-2716
e-mail: kaiann@globo.com
CNPJ: 15.155.845/0001-23
2ª REGISTRADA: Akon Ltda. Me
Florianópolis, 05 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Kaiann Barentin- Procurador

*** X X X ***
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EXTRATO 118/2014 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas na referida Lei, com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/02, do Ato da Mesa nº 214/07 e, subsidiariamente, pelo
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 7 de
30/4/2014.

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 002/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 007/2014.
OBJETO: Aquisição de 30 bombas de drenagem para aparelhos de ar
condicionado tipo Split.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (15 de maio
de 2014).

Produto Marca Qtde Valor (R$)
Unitário Total

Bomba de drenagem, destinados à instalação de aparelhos de ar condicionado
tipo Split:
Sistema de drenagem:
30 sistemas de drenagem composto por valvula (bomba de drenagem) e
acabamentos:
- Marca: Sauermann International
- Código: EE 2000
- Aplicações: Mini split
- Tipo de Capacitor: 3 níveis
- Funcional: 9 mm
- Parada: 6 mm
- Alarme: 20 mm
- Caudal Max: 81/h
- Expul. Max: 6 m
- Aspiração: 2,5 m³/h
- Tensão: 230 V / 50 Hz
- Potência: 12 W

ELGIN Mini
Orange

30 311,00 9.330,00

VALOR TOTAL DO ÍTEM  9.330,00
1ª REGISTRADA: DSM Distribuidora de Móveis e Suprimentos Ltda.
Endereço: Rua Bernardo Halfeld, nº 471, Nossa Senhora do Rosário, São José.
CEP: 88110-695 Telefone/fax (48)3258-0543
e-mail: dsmdistribuidora@hotmail.com
CNPJ: 12.371.228/0001-77
2ª REGISTRADA: Leonardo Luiz da Costa-Me
Florianópolis, 05 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Emerson da Silva- Procurador

*** X X X ***
EXTRATO 119/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas

contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23/1/2013, da
Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 12 de
21/3/2014, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital de Pregão Presencial nº 8 de 5/5/2014.

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 003/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 008/2014.
OBJETO: Aquisição de material de expediente e suprimentos de
informática.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (15 de maio
de 2014).

Valor (R$)
 Item Qtde Produtos Marca Unitário Subtotal

1 500 Conector RJ45 Fêmea cat6 Furukawa T568A/B35030602 30,90 15.495,00
2 300 Conector RJ45 Macho cat6 Furukawa 35050282 2,48 744,00
3 300 Patch Cord 2,5m cat6 Furukawa T568A35123304 28,97 8.691,00
4 150 Patch Cord 1,5m cat6 Furukawa T568A 35123302 23,44 3.516,00
5 100 Patch Cord 5,0m cat6 Furukawa T568A35123307 42,73 4.273,00
6 50 Fita Velcro Sollan 45154-2 12,98 649,00
7 25 Patch Panel 24 portas cat6 Furukawa T568A/B35030162 584,71 14.617,75
8 50 Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U IP Metal GCFIM1UPT-47 81,51 4.075,50
9 200 Espelho Plano 2p Furukawa 35050053 6,00 1.200,00

10 7625 Cabo UTP cat6 Furukawa VM ROHS 23400044 2,51 19.138,75
 VALOR TOTAL LOTE/ITEM   72.400,00

1ª REGISTRADA: MWV Web Site Comércio de Produtos Eletronicos Ltda.
Endereço: Rua José Antonio Pereira, nº 2815, Sala 7, Bairro Ipiranga, São José
CEP: 88111-490 Telefone/fax (48)3225-4957
e-mail: mwv2008@hotmail.com
CNPJ: 10.513.136/0001-59
2ª REGISTRADA: Delta Cable Teleinformatica Comércio e Representações Comerciais Ltda.
Florianópolis, 05 de setembro de 2014
Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
Adriana Ferreira de Melo- Sócia

*** X X X ***

OFÍCIOS OFÍCIO Nº 630/14

Of. APAR nº 075/2014 Florianópolis, 08 de agosto de 2014

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina
(APAR), em Florianópolis, referente ao exercício de 2013.

OFÍCIO Nº 629/14
Of. nº 004/2014 Urubici, 14 de julho de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Bombeiros Comunitários
de Urubici, referente ao exercício de 2013.

Humberto Floriano Mendes

Vice PresidenteMarlusa Aparecida Kaiser Karklis
Lido no ExpedientePresidente

Lido no Expediente Sessão de 02/09/14
Sessão de 02/09/14

*** X X X ****** X X X ***
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OFÍCIO Nº 631/14 OFÍCIO Nº 639/14
Ofício nº 092/2014 Florianópolis, 06 de agosto de 2014 Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-

mento de utilidade pública do Instituto Consulado da Mulher, de
Joinville, referente ao exercício de 2013.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Sociedade Alfa Gente, de Florianópolis ao
exercício de 2013. Paulo Dalfovo Neto

Ceres Magda de Araújo Garcia Coordenador de Projetos Sociais
Vice-Presidente Lido no Expediente

Lido no Expediente Sessão de 02/09/14

Sessão de 02/09/14 *** X X X ***
*** X X X *** OFÍCIO Nº 640/14

OFÍCIO Nº 632/14 Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Catarinense de Futsal, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2013.

Araranguá, 25 de julho de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Centro de Reabilitação Humana Fazenda
São Jorge II, de Araranguá, referente ao exercício de 2013.

Presidente
Lido no Expediente

José Wilson Sasso Sessão de 02/09/14

Presidente *** X X X ***
Lido no Expediente OFÍCIO Nº 641/14
Sessão de 02/09/14 Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-

mento de utilidade pública da Associação Beneficente e Cultural dos
Aposentados e Pensionistas de Rio Negro-Mafra, em Mafra, referente
ao exercício de 2013.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 633/14

Araranguá, 25 de julho de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Centro de Reabilitação Humana do Vale
do Araranguá - Fazenda São Jorge, de Araranguá, referente ao exercício
de 2013.

José Adalberto Semmer
Diretor

Lido no Expediente

Sessão de 02/09/14

José Felipe Sasso *** X X X ***
Presidente OFÍCIO Nº 642/14

Lido no Expediente Luís Alves, 04 de agosto de 2014
Sessão de 02/09/14 Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-

mento de utilidade pública da Associação dos Bananicultores do
Município de Luís Alves, referente ao exercício de 2013.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 634/14

Ofício nº 011/2014 Alexandre Schappo
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Assistência Social e Cultural Boa
Semente, de São José, referente ao exercício de 2013.

p.p. Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 02/09/14

Vilson Simas *** X X X ***
Presidente OFÍCIO Nº 643/14

Lido no Expediente Salete, 15 de agosto de 2014
Sessão de 02/09/14 Encaminha documentaçao para a manutenção do título de reconheci-

mento de utilidade pública da Associação de Pais e Professores da
Companhia de Dança Fabíula Morgana, de Salete, referente ao exercício
de 2013.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 635/14

Ofício nº 50/2014 Palhoça, 06 de agosto de 2014.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Conselho Comunitário de Aririú da
Formiga, de Palhoça, referente ao exercício de 2013.

Sonia Regina Corrêa
Presidente

Lido no Expediente

Mauro Cesar da Silva Goulart Sessão de 02/09/14

Presidente *** X X X ***
Lido no Expediente OFÍCIO Nº 644/14

Salete, 15 de agosto de 2014Sessão de 02/09/14
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Pais e Professores da
Escola de Dança Studium Dance, de Salete, referente ao exercício de
2013.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 636/14

Ofício nº 007/2014 Nova Erechim, 08 de agosto de 2014.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Fundação Médico Assistencial do
Trabalhador Rural, de Nova Erechim, referente ao exercício de 2013.

Sonia Regina Corrêa
Presidente

Lido no ExpedienteArgemiro Míssio
Sessão de 02/09/14Presidente

*** X X X ***Lido no Expediente
OFÍCIO Nº 645/14Sessão de 02/09/14

Joinville, 15 de julho de 2014.*** X X X ***
Encaminha documentação para manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Conselho Comunitário do Bairro Costa e
Silva, de Joinville, referente ao exercício de 2013.

OFÍCIO Nº 637/14
Ofício nº 091 Tubarão, 07 de agosto de 2014.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Atendimento à Criança e
ao Adolecente (COMBEMTU), de Tubarão, referente ao exercício de
2013.

Leonel Millnitz
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 02/09/14Maria Aparecida Alves Caprestano

*** X X X ***Presidente
OFÍCIO Nº 646/14Lido no Expediente

Ofício ICT 036/20144 Florianópolis, 19 de agosto de 2014Sessão de 02/09/14
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Instituto de Certificação e Estudos de
Trânsito e Transportes (ICETRAN), de Florianópolis, referente ao
exercício de 2013.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 638/14

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Santa Catarina Dança, de
Florianopolis, referente ao exercício de 2013. Sônia Maria de Oliveira Gonzaga

Coordenadora PedagógicaPresidente
Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 02/09/14Sessão de 02/09/14

*** X X X ****** X X X ***
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OFÍCIO Nº 647/14 DESPACHO
R. h.Ofício 85/2014 Florianópolis, 14 de agosto de 2014
À Secretaria do Conselho da Magistratura para inclusão em

mesa na próxima sessão ordinária.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Grêmio Recreativo Velha Guarda da
Unidos da Coloninha (G.R.V.G.U.C.), de Florianópolis, referente ao
exercício de 2013.

Florianópolis, 9 de julho de 2014.
Nelson Schaefer Martins

PRESIDENTETânia Maria Ramos
*** X X X ***Presidente

OFÍCIO Nº 651/14
Lido no Expediente

Garuva, 11 de agosto de 2014.
Sessão de 02/09/14

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Garuva, referente ao exercício de 2013.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 648/14

Ofício nº 152-13/14 Blumenau, 28 de julho de 2014 Eliane Ferreira
Solicita a alteração da Lei nº 12.606, de 2003, que declara de utilidade
pública a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau.

Diretora Administrativa
Lido no Expediente

Carlos Alberto Pintarelli Sessão de 02/09/14
Presidente *** X X X ***

Lido no Expediente OFÍCIO Nº 652/14
Sessão de 02/09/14 Praia Grande, 13 de agosto de 2014.

*** X X X *** Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Anti-Álcool e Dependência
Química de Apoio às Famílias do Extremo Sul Catarinense, em Praia
Grande, referente ao exercício de 2013.

OFÍCIO Nº 649/14
Ofício 011/2014 Içara, 08 de agosto de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Radiodifusão Comunitária
de Içara, referente ao exercício de 2013.

Manoel Jairo da Silva Santos
Presidente

Lido no ExpedienteCláudio Serafim
Sessão de 02/09/14Diretor Geral

*** X X X ***Lido no Expediente
OFÍCIO Nº 653/14

Sessão de 02/09/14
Ofício 089/2014 Içara, 20 de agosto de 2014.

*** X X X *** Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Deus Está Aqui, de Içara,
referente ao exercício de 2013.

OFÍCIO Nº 650/14
ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA Rosane Aparecida Cavalheiro de Oliveira
DIRETORIA-GERAL JUDICIÁRIA Presidente

Secretaria do Conselho da Magistratura Lido no Expediente
Ofício n. 135/2014 - CM Florianópolis, 13 de agosto de 2014. Sessão de 02/09/14
Ao Excelentíssimo Senhor *** X X X ***
Deputado Joares Ponticelli OFÍCIO Nº 654/14
Presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina

Ofício 25/2014 Joinville, 22 de agosto de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação dos Deficientes Educáveis e Síndrome de
Down (ADESD), de Joinville, referente ao exercício de 2013.

NESTA
Assunto: Demonstrativos Financeiros do Selo de Fiscalização dos Atos
Notarais e Registrais Wesley Angelo Alberto

Senhor Presidente, Presidente
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência os Demonstrativos

Financeiros do Selo de Fiscalização dos Atos Notarais e Registrais,
relativos ao segundo semestre de 2013 e ao primeiro semestre de
2014, aprovados pelo Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal
de Justiça na sessão realizada no dia 11 de agosto de 2014.

Lido no Expediente
Sessão de 03/09/14

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 655/14

Ofício 25/2014 Joinville, 22 de agosto de 2014
A providência decorre do disposto no art. 10 da Lei

Complementar n. 175, de 28 de dezembro de 1998, atualizado pela Lei
Complementar n. 365, de 7 de dezembro de 2006.

Solicita a alteração da Lei nº 9.087, de 1993, que declara de utilidade
pública a Associação dos Deficientes Educáveis e Síndrome de Down
(ADESD), de Joinville.

Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevad
estima e sempre crescente consideração.

Wesley Angelo Alberto
Presidente

Respeitosamente,
Lido no Expediente

Des. Torres Marques
Sessão de 03/09/14

Presidente e.e
*** X X X ***

Lido no Expediente OFÍCIO Nº 656/14
Sessão de 02/09/14 TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ofício TC/GAP Florianópolis, 25 de agosto de 2014
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA Ref.: Encaminha Relatório TCE - 2º Trimestre de 2014
Ofício 027/2014/FRJ Florianópolis, 27 de junho de 2014 Exmo. Sr.
Exmo. Senhor Deputado Estadual Joares Ponticelli
Desembargador NELSON SCHAEFER MARTINS Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em

exercícioPresidente
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência o Demonstrativo

Financeiro do Selo de Fiscalização dos Atos Notariais e Registrais,
relativamente ao segundo semestre de 2013 (II volumes) para a
apreciação do Conselho da Magistratura, a fim de que seja remetido à
Assembleia Legislativa em cumprimento ao disposto no art. 10 da Lei
Complementar n. 365, de 7 de dezembro de 2006.

NESTA
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência,

em conformidade com o disposto o artigo 59, § 4º da Constituição Estadual,
artigo 112, parágrafo único da Lei Complementar nº 202/2000 e artigo 296
da Resolução Nº TC 06/2001, Relatório das Atividades do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina do Segundo Trimestre de 2014,
compreendendo uma resenha do papel de ente fiscalizador, bem como de
centro de competência estatal, abrangendo balancetes e empenhos,
relatório da auditoria interna, relatório das diárias e cópia dos processos
licitatórios referentes ao período de abrangência.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de
respeito, elevada estima e distinta consideração.

Joel Dias Figueira Júnior
Desembargador

Presidente do Conselho do FRJ
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Os procedimentos descritos nos documentos em anexo

tendem a demonstrar a política deste Tribunal de disponibilizar, com
transparência e solicitude, todas as informações necessárias, de modo
a fazer cumprir o que determina a Constituição Estadual.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Assunto: Ofício 027/2014/FRJ - Demonstrativo do Selo de Fiscalização
dos Atos Notariais e Registrais - 2º semestre de 2013
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Por fim, registro que este Tribunal de Contas coloca-se à
disposição de Vossa Excelência e das Comissões que compõem essa
Casa Legislativa para quaisquer outros esclarecimentos que se
mostrarem necessários.

OFÍCIO Nº 662/14
Florianópolis, 18 e agosto de 2014.
Encaminha documentação da Casa dos Açores Ilha de Santa Catarina
(CAISC), solicitando a elaboração de projetode lei de declara de
utilidade pública.Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Conselheiro Julio Garcia Jone Cezar de Araujo
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 02/09/14 Sessão de 03/09/14

*** X X X *** *** X X X ***
OFÍCIO Nº 657/14 OFÍCIO Nº 663/14

Luís Alves, 20 de agosto de 2014 ABCC OF N. /001/2014 São João Batista, 19 de agosto de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Esportiva e Cultural Luís
Alves, de Luís Alves, referente ao exercício de 2013.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Bombeiros Comunitários
de São João Batista, referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013.

Perci Bompani João Paulo da Silva
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 03/09/14 Sessão de 03/09/14

*** X X X *** *** X X X ***
OFÍCIO Nº 658/14 OFÍCIO Nº 664/14

Ofício nº 001/Assoc./2014 Ofício nº 088 Joinville, 14 de agosto de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Intermunicipal de Bombeiro
Comunitário de Dionísio Cerqueira, Barracão e Bom Jesus do Sul, em
Dionísio Cerqueira, referente ao exercício de 2013.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Grupo de Apoio à Vida (GAVI), de Joinville,
referente ao exercício de 2012.

Mauricio Cezar Pereira
Gilberto Roque Matiello Presidente

Presidente Lido no Expediente
Lido no Expediente Sessão de 03/09/13
Sessão de 03/09/14 *** X X X ***

*** X X X ***
REDAÇÕES FINAISOFÍCIO Nº 659/14

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

0003.8/2014MENSAGEM Nº 1531
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Concede licença ao Governador do Estado.
Art. 1º Fica concedida licença ao Governador do Estado para

interromper o exercício de suas funções, durante o período de 1º de
setembro a 5 de outubro de 2014, sem ônus para o erário, em razão
das eleições em curso.

No uso da competência privativa que me confere o art. 71,
inciso I, observado o que determina o art. 40, inciso XXIII, alínea "b",
ambos da Constituição do Estado, nos termos do § 1º do art. 54 da Lei
Complementar nº 575, de 2 de agosto de 2012, e do Parecer nº
212/14, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), submeto à apreciação
de Vossa Excelências os seguintes nomes, para que sejam
reconduzidos, respectivamente, aos cargos de Defensor Público Geral,
Subdefensor Público Geral e Corregedor-Geral da Defensoria Pública
(DPE), cujos currículos seguem anexos;

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
0004.7/2014

1) Ivan Cesar Ranzolin: Defensor Público Geral;
2) Sadi Lima: Subdefensor Público Geral; e

Concede licença ao Vice-Governador do
Estado.

3) George Dias Zaccarão: Corregedor-Geral da Defensoria
Pública.

Art. 1º Fica concedida licença ao Vice-Governador do Estado
para interromper o exercício de suas funções, durante o período de 1º
de setembro a 5 de outubro de 2014, sem ônus para o erário, em
razão das eleições em curso.

Enfatizo que a recondução para prévia aprovação dessa Casa
Legislativa tem por fundamento o caput do art. 41 da Constituição da
República e o art. 54 da Lei Complementar nº 575, de 2012, tendo em vista
que ao término do biênio relativo ao mandato dos atuais Defensor Público
Geral, Subdefensor Público Geral e Corregedor-Geral da Defensoria Pública
não existirão Defensores Públicos estáveis na carreira, que preencham os
requisitos estabelecidos nos arts. 9º, 11 e 13 da citada Lei Complementar.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRAFlorianópolis, 1º de setembro de 2014.
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaJOÃO RAIMUNDO COLOMBO

*** X X X ***Governador do Estado
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
0005.8/2014

Lido no Expediente
Sessão de 02/09/14

Aprova os nomes dos Senhores Ivan Cesar
Ranzolin, Sadi Lima e George Dias
Zaccarão, para recondução aos cargos de,
respectivamente, Defensor Público-Geral,
Subdefensor Público-Geral e Corregedor-
Geral da Defensoria Pública.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 660/14

Ofício nº 021/2014 Chapecó, 22 de agosto de 2014.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Orquidófila de Chapecó
(ASSOC), referente ao exercício de 2013.

Art. 1º Ficam aprovados os nomes dos Senhores Ivan Cesar
Ranzolin, Sadi Lima e George Dias Zaccarão, para recondução aos
cargos, respectivamente, de Defensor Público-Geral, Subdefensor
Público-Geral e Corregedor-Geral da Defensoria Pública.

Terezinha Ana Bedin
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 02/09/14

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.*** X X X ***

OFÍCIO Nº 661/14
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-

mento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos de Surdos
de Joaçaba, referente ao exercício 2013.

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Maria de Lourdes de Carvalho
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 086/2014Presidente

Dispõe sobre a prestação de serviços
farmacêuticos pelas farmácias e drogarias
e adota outras providências.

Lido no Expediente
Sessão de 02/09/14

*** X X X ***
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A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, XVII - associações de vitaminas com minerais;
DECRETA: XVIII - produtos fontes naturais de vitaminas e de minerais,

legalmente regulamentados por Padrão de Identidade e Qualidade
(PIQ), em conformidade com a legislação pertinente;

Art. 1º As farmácias e drogarias ficam autorizadas à
prestação dos seguintes serviços farmacêuticos:

XIX - alimentos novos ou novos ingredientes;I - aplicação de inalação ou nebulização, mediante
apresentação de receita médica; XX - chás;

XXI - cosméticos;II - aplicação subcutânea, intramuscular ou intradérmica de
medicamentos injetáveis, mediante apresentação de receita médica; XXII - medicamentos;

XXIII - perfumes;III - acompanhamento farmacoterapêutico;
XXIV - produtos médicos;IV - medição e monitoramento da pressão arterial;
XXV - produtos para diagnóstico de uso in vitro;V - medição da temperatura corporal;
XXVI - produtos de higiene pessoal; eVI - medição e monitoramento da glicemia capilar;
XXVII - produtos e acessórios de proteção solar.VII - transfixação dérmica de adereços estéreis;
Art. 7º É vedada às farmácias e drogarias a comercialização

ou a exposição ao consumo de substâncias, produtos, aparelhos ou
acessórios enquadrados ou não no conceito de produto sujeito às
normas de vigilância sanitária, tais como:

VIII - serviços de perfuração de lóbulos auricular, que deverão
ser realizados mediante emprego de equipamento específico e material
esterilizado, ficando expressamente vedada a reutilização de brincos; e

IX - atenção farmacêutica, inclusive a domiciliar.
I - alimentos comuns, como: sucos, refrigerantes, bebidas

com qualquer teor alcoólico, alimentos in natura, biscoitos, bolachas,
pães, balas, chicletes, chocolates, doces em geral, laticínios, achocola-
tados, açúcar, café, sal comum, sopas, cereais, farinhas, temperos,
condimentos, especiarias, sorvetes e picolés;

§ 1º As farmácias e drogarias ficam autorizadas a proceder à
aplicação de vacinas, mediante prescrição médica e responsabilidade
técnica do farmacêutico, com autorização da vigilância sanitária e
epidemiológica, devendo a respectiva autorização estar inscrita e
explicitada no alvará sanitário.

II - artigos de uso doméstico, como: lâmpadas, vassouras,
panos, esponjas, objetos de decoração, roupas de cama, mesa ou
banho, materiais hidráulicos, materiais elétricos, ferramentas, artigos
de armarinho e artigos de papelaria;

§ 2º A autorização para prestação de serviços pelas
farmácias e drogarias, especificados neste artigo, será concedida por
autoridade sanitária, mediante inspeção prévia, destinada à verificação
do atendimento aos requisitos regulamentares, sem prejuízo das
disposições contidas em normas específicas ou complementares. III - artigos de tabacaria, como: cigarros, charutos e isqueiros;

IV - materiais de cine, foto e som, como: fotos, fitas de filme,
câmeras fotográficas e filmadoras;

§ 3º Os serviços farmacêuticos prestados pelas farmácias e
drogarias deverão constar do Manual de Boas Práticas Farmacêuticas e
no Procedimento Operacional Padrão do estabeleci mento. V - produtos saneantes, como: água sanitária, detergente,

desinfetante, cera e inseticida;§ 4º O farmacêutico, após a prestação de serviço, deverá
fornecer declaração específica, em papel timbrado do estabelecimento,
contendo o registro do serviço farmacêutico efetuado.

VI - produtos veterinários, como: vacinas, defensivos
agrícolas, rações, ossos sintéticos, comedouros e acessórios para
animais de estimação; eArt. 2º É vedada às farmácias e drogarias a comercialização

ou exposição ao consumo de substâncias, produtos, aparelhos ou
acessórios não enquadrados no conceito de produtos sujeitos às
normas de vigilância sanitária, com exceção de cartão telefônico e
cartão de estacionamento em área pública.

VII - demais mercadorias que sejam comercializadas por
estabelecimentos especializados, supermercados, armazéns, empórios
e lojas de conveniência.

Art. 8º Fica autorizada às farmácias e às drogarias a
realização e prestação dos serviços que compõem o âmbito do
profissional farmacêutico, observadas as determinações previstas na
legislação e nos exatos termos estabelecidos pelo Conselho Federal de
Farmácia, que regulamenta a atividade profissional farmacêutica.

Art. 3º As farmácias e drogarias podem participar de campanhas e
programas de educação sanitária promovidos pelo Poder Público.

Art. 4º As farmácias ficam autorizadas à manipulação e à
dispensação de produtos classificados como oficinais e de
medicamentos isentos de prescrição médica, mediante prescrição do
profissional farmacêutico, em conformidade com as normas
estabelecidas pelo Conselho Federal de Farmácia.

Parágrafo único. A realização dos serviços farmacêuticos descritos
no caput deste artigo tem como objetivo permitir a efetiva prestação de
serviços consistentes, visando à interação e a resposta às demandas dos
usuários do sistema de saúde e a resolução dos problemas de saúde da
população que envolvam o uso de medicamentos.

§ 1º Os medicamentos e os produtos considerados como
dinamizados, homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos, cuja
prescrição médica é dispensada, poderão ser manipulados e
dispensados pelas farmácias, mediante prescrição do profissional
farmacêutico.

Art. 9º A autoridade sanitária deve explicitar na licença de
funcionamento as atividades que a farmácia está apta e autorizada a
executar, que deverão estar afixadas em local visível ao consumidor.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.§ 2º As farmácias ficam autorizadas à manipulação e à
dispensação de produtos classificados como cosméticos,
dermocosméticos, perfumes, de higiene pessoal, de cuidados pessoal
ou de ambiente, mediante prescrição do profissional farmacêutico.

Art. 11. Fica revogada a Lei nº 14.370, de 11 de fevereiro de
2008.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRAArt. 5º Fica autorizada a manipulação, o reacondicionamento
em embalagens individualizadas e a dispensação, conforme neces-
sidade do usuário, de medicamentos, alimentos e suplementos
alimentares, na forma farmacêutica de cápsulas oleaginosas mole,
adquiridas a granel pelas farmácias.

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 109/2014
Denomina Rodovia Nasareno Domiciano da
Rosa o trecho compreendido entre o
Município de Rio Rufino e o Município de
Urupema (entroncamento SC-370).

Art. 6º Fica permitido às farmácias e às drogarias o comércio
dos seguintes produtos:

I - alimentos para dietas para nutrição enteral;
II - alimentos nutricionalmente completos para nutrição

enteral;
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

III - alimentos para suplementação de nutrição enteral; Art. 1º Fica denominado Rodovia Nasareno Domiciano da
Rosa o trecho compreendido entre o Município de Rio Rufino e o
Município de Urupema (entroncamento SC-370).

IV - alimentos para situações metabólicas especiais para
nutrição enteral;

V - módulos de nutrientes para nutrição enteral; Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
VI - fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de

seguimento para lactentes;
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA
VII - alimentos para dietas com restrição de nutrientes; Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
VIII - adoçantes dietéticos; *** X X X ***
IX - alimentos para dietas com restrição de sacarose, frutose

e glicose;
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 114/2013

Denomina Rodovia Deputado Aristides
Bolan o trecho da Rodovia SC-446
compreendido entre a Avenida Centenário,
no Município de Criciúma, até o acesso da
BR-101, no Município de Içara.

X - alimentos para dietas com restrição de outros monos e
dissacarídeos;

XI - alimentos para dietas com restrição de gorduras;
XII - alimentos para dietas com restrição de proteínas;
XIII - alimentos para dietas com restrição de sódio; A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
XIV - suplementos de vitaminas e de minerais, isoladas ou

associadas entre si, enquadrados como alimentos;
DECRETA:
Art. 1º Fica denominado Rodovia Deputado Aristides Bolan o

trecho da Rodovia SC-446 compreendido entre a Avenida Centenário, no
Município de Criciúma, até o acesso da BR-101, no Município de Içara.

XV - vitaminas isoladas ou associadas entre si;
XVI - minerais isolados ou associados entre si;
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. janeiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.414, de 1º de março
de 2013, conforme determina o Parecer aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça em 2 de setembro de 2014 as fls. 39/40, deste
Projeto.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 218/2014*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 195/2014 Altera a Lei nº 4.632, de 1971, que declara
de utilidade pública a União dos Escoteiros
do Brasil - Região de Santa Catarina, em
Joinville.

Dispõe sobre a permuta de imóveis do
Estado de Santa Catarina e do Município de
São Lourenço do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:DECRETA:
Art. 1º A Lei nº 4.632, de 6 de outubro de 1971, passa a

vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica o Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal de

Justiça, autorizado a permutar o imóvel de propriedade do Estado de
Santa Catarina, matriculado sob o nº 12.928, no Registro Geral do
Cartório de Registro de Imóveis de São Lourenço do Oeste, por outro,
de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, matriculado
sob o nº 16.521, no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis
de São Lourenço do Oeste.

“Declara de utilidade pública a União dos Escoteiros do
Brasil, em Florianópolis.
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a União dos

Escoteiros do Brasil, com sede no Município de Florianópolis.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei, ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.§ 1º O imóvel do Estado de Santa Catarina referido no caput
deste artigo localiza-se à Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua Nereu
Ramos, no Município de São Lourenço do Oeste, representado por
parte da Quadra nº 1, Série “C”, com área de 2.200 m² (dois mil e
duzentos metros quadrados) e uma construção de alvenaria medindo
430 m² (quatrocentos e trinta metros quadrados) sendo 2 (dois)
pavimentos.

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

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

legislação vigente;§ 2º O imóvel do Município de São Lourenço do Oeste
referido no caput deste artigo é composto pelos lotes urbanos de nº 1,
2, 3 e 4, contíguos, com área de 1.020 m² (mil e vinte metros
quadrados) cada um, perfazendo uma área total de 4.080 m² (quatro
mil e oitenta metros quadrados), sem benfeitorias, todos da Quadra nº
9, Série “A”, situados à Rua Gilio Rezzieri, esquina com a Rua Aldo
Lemos, no Município de São Lourenço do Oeste.

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.”

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.Art. 2º A permuta ora autorizada tem a finalidade de transferir
definitivamente, para o domínio do Estado de Santa Catarina, o imóvel
descrito no art. 1º, § 2º, da presente Lei, e para o domínio do Município
de São Lourenço do Oeste, o imóvel descrito no art. 1º, § 1º, desta Lei,
preenchendo os pressupostos fundamentais enumerados no art. 17,
inciso I, alínea “c”, e art. 24, inciso X, ambos da Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº

0245.9/2012
O Projeto nº 0245.9/2012 passa a ter a
seguinte redação:Art. 3º A entrega do imóvel referido no art. 1º, § 1º, desta

Lei dar-se-á após a transferência definitiva das instalações do
Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste para sua nova sede,
a ser construída no imóvel descrito no art. 1º, § 2º, da presente
Lei.

"PROJETO DE LEI Nº 0245.9/2012
Declara de utilidade pública a
Associação Comunitária de Bombeiros
de Benedito Novo e Doutor Pedrinho, de
Benedito Novo.Art. 4º Caso o imóvel referido no art. 1º, § 2º, desta Lei

reverta para o patrimônio do Município de São Lourenço do Oeste
ou receba do Município destinação diversa, a autorização
concedida no art. 1º da presente Lei perderá seus efeitos, e o
imóvel matriculado sob o nº 12.928 no Registro Geral do Cartório
de Registro de Imóveis de São Lourenço do Oeste, permanecerá no
patrimônio do Estado de Santa Catarina, vinculado ao Poder
Judiciário, até disposição contrária.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Bombeiros de Benedito Novo e Doutor Pedrinho, com
sede no Município de Benedito Novo.

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

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

Art. 5º O Estado será representado nos atos necessários pelo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, ou quem por mandato especial, for por ele constituído. I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; ePresidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X *** IV - balancete contábil.
EMENDA À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 0218.6/2014 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Na ementa e no art. 1º do art. 1º do Projeto
de Lei nº 218.6/2014,

Sala da Comissão,
Deputado Dirceu Dresch

Onde se lê: APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 02/09/2014“Art. 1º ..............................................................................
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 245/2012‘Declara de Utilidade Pública a “União dos Escoteiros do

Brasil - Região de Santa Catarina, de Florianópolis. Declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Bombeiros de Benedito
Novo e Doutor Pedrinho, de Benedito Novo.

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública a União dos
Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina, com sede em
Florianópolis.’” A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

Leia-se: DECRETA:
“Art. 1º ................................................................................. Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Bombeiros de Benedito Novo e Doutor Pedrinho, com
sede no Município de Benedito Novo.

‘Declara de utilidade pública a União dos Escoteiros do
Brasil, em Florianópolis.
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a União dos

Escoteiros do Brasil, com sede no Município de Florianópolis.’”
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014. 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:

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

JUSTIFICATIVA
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;A presente Emenda à Redação Final tem por objetivo adequar

a ementa e o art. 1º do art. 1º do Projeto de Lei nº 0218.6/2014 à
técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar nº 589, de 18 de

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
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III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e

"Art. 2º A estrutura organizacional da Administração Pública
Estadual será organizada em dois níveis:

IV - balancete contábil. I - o nível Setorial, compreendendo as Secretarias Setoriais e
suas entidades vinculadas, que terão o papel de planejar e
normatizar as políticas públicas do Estado, voltadas para o
desenvolvimento regional, específicas de suas áreas de
atuação, exercendo, com controle de forma articulada com as
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; e

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
II - o nível Regional, compreendendo as Secretarias de Estado
de Desenvolvimento Regional, atuando como agências de
desenvolvimento, que terão o papel de executar as políticas
públicas do Estado, nas suas respectivas regiões, cabendo-
lhes a supervisão, a coordenação, a orientação e o controle,
de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais e
as estruturas descentralizadas da Administração Indireta do
Estado.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 442/2013
Altera a Lei nº 8.335, de 1991, que declara
de utilidade pública a Rede Regional
Feminina de Combate ao Câncer de
Canoinhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º A Lei nº 8.335, de 19 de setembro de 1991, passa a

vigorar com a seguinte redação: (...)"
Essas são as razões que justificam a apresentação desta

emenda.
“Declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Canoinhas.

Florianópolis,Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Canoinhas, com sede no Município de
Canoinhas.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
Líder do Governo na Assembleia Legislativa

APROVADO EM 1º TURNOArt. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Em Sessão de 03/09/2014

APROVADO EM 2º TURNOArt. 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:

Em Sessão de 03/09/2014
SUBEMENDA ADITIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0001.8/2014
A Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar

nº 0001.8/2014 passa a tramitar acrescida do Anexo Único, com a
seguinte redação:

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

legislação vigente;
ANEXO ÚNICOIII - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e “ANEXO X-G
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (SUDERF)

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (NR)

ENTIDADE
DENOMINAÇÃO DO CARGO

Quantidade Código NívelArt. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA Superintendente 1
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** X X X *** Diretor Administrativo-Financeiro 1
ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA TÉCNICA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0001.8/2014 Diretor Técnico 1

SUB-EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA ” (NR)
O § 2º do art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº

0001.8/2014, que "Institui a Região Metropolitana da Grande Florianópolis
(RMF) e a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da
Grande Florianópolis (Suderf) e estabelece outras providências", passa a
vigorar com a seguinte alteração:

Sala da Comissão,
Deputado José Nei Alberton Ascari

Relator
APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 03/09/2014

"Art. 1º ......................................................................................... APROVADO EM 2º TURNO
..................................................................................................... Em Sessão de 03/09/2014
§ 2º Integram a Área de Expansão Metropolitana da RMF, os

Municípios de Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha,
Garopaba, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Paulo Lopes,
Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista e Tijucas.

Substitutivo Global ao Projeto de Lei Complementar nº 001.8/2014
Institui a Região Metropolitana da Grande
Florianópolis (RMF) e a Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
da Grande Florianópolis (Suderf) e
estabelece outras providências.

................................................................................. " (NR)
O art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 0001.8/2014

passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos §§ 1º e 2º: CAPÍTULO I
"Art. 3º Fica instituída a Superintendência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis
(Suderf), autarquia de regime especial, dotada de autonomia
administrativa, orçamentária, finan ceira e patrimonial.

DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Seção Única

Da Instituição e dos Objetivos
Art. 1º Fica instituída, na forma do § 3º do art. 25 da

Constituição da República e do art. 114 da Constituição do Estado, a
Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF), como unidade
regional do Território estadual.

§ 1º A Suderf fica vinculada à Secretaria de Estado do
Planejamento (SPG), órgão central do Sistema de Planejamento
Estratégico, a quem compete coordenar a implantação das políticas
estaduais de desenvolvimento regional e urbano, na forma da
legislação em vigor.

§ 1º A RMF é constituída pelos Municípios de Águas Mornas,
Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da
Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e Governador Celso
Ramos.

§ 2º As políticas públicas da RMF serão supervisionadas pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis, de forma articulda com a SPG, nos termos da legislação
em vigor." (NR)

§ 2º Integram a Área de Expansão Metropolitana da RMF, os
Municípios de Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha,
Garopaba, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Paulo Lopes,
Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista e Tijucas.

JUSTIFICATIVA
A emenda modificativa e aditiva ora apresentada tem o

objetivo de promover adequação na redação do § 2º do art. 1º, foi
suprimida a expressão "nos termos da Lei Complementar nº 495, de 26
de janeiro de 2010" para definir, com clareza, os municípios que
intregarão a área de extensão da Região Metropolitana da Grande
Florianópolis.

§ 3º Poderão integrar a RMF os Municípios que vierem a ser
criados em decorrência de desmembramento, incorporação ou fusão
dos Municípios referidos no § 1º deste artigo.

Art. 2º São objetivos da RMF:
I - o planejamento regional voltado para o desenvolvimento

sustentável, equilibrado e integrado da região, buscando a constante
melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da população nela
compreendida;

Já a modificação do art. 3º, cujo caput teve a redação
alterada e ao qual foram acrescidos os §§ 1º e 2º, tem por escopo
aperfeiçoar o projeto em consonância com o disposto na Lei
Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, que "Dispõe sobre o
modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração
Pública Estadual", notadamente o art. 2º, que estabelece:

II - a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante
descentralização de recursos, bem como a articulação e integração dos
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órgãos e das entidades da administração direta e indireta com atuação
na RMF, com vistas ao aproveitamento máximo dos recursos públicos a
ela destinados;

XI - opinar sobre concessão, permissão e autorização de
serviços de interesse da RMF;

XII - obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para a
consecução de suas finalidades;III - a utilização racional do território e dos recursos naturais e

culturais, com respeito ao meio ambiente, à sua sustentabilidade e às
suas peculiaridades;

XIII - promover, mediante convênio e por intermédio dos
órgãos competentes, a execução supletiva das atividades locais que,
em razão do planejamento integrado do desenvolvimento regional,
ultrapassem a competência executiva dos Municípios que constituem a
RMF; e

IV - a integração do planejamento e da execução das funções
públicas de interesse comum dos entes políticos que constituem a
RMF; e

V - a redução das desigualdades regionais e a melhoria das
condições de habitação.

XIV - firmar acordos, convênios ou ajustes com outros órgãos
e outras entidades de direito público ou privado para fins de
cooperação, assistência técnica e prestação de serviços de interesse
comum da RMF.

Parágrafo único. São consideradas funções públicas de
interesse comum:

I - o planejamento integrado para o desenvolvimento regional,
de acordo com a política urbana e as diretrizes estabelecidas no
Estatuto das Cidades;

Parágrafo único. A atuação da Suderf fica vinculada ao Plano
Integrado de Desenvolvimento da RMF, apro vado pelo Coderf.

Seção II
II - a prestação integrada dos serviços públicos de transporte

coletivo de passageiros, mobilidade urbana e saneamento básico,
compreendidos neste o abastecimento de água, a coleta e o
tratamento de esgoto sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a
drenagem de águas pluviais, observadas as políticas nacionais
previstas em lei;

Da Estrutura Organizacional
Art. 7º A Suderf contará com a seguinte estrutura

organizacional:
I - Colégio Superior;
II - Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da

Grande Florianópolis (Coderf);
III - o exercício do poder de polícia administrativa para: III - Superintendência-Geral;
a) a preservação ambiental; IV - Diretoria Técnica; e
b) o controle do uso e da ocupação do solo; e V - Diretoria Administrativo-Financeira.
c) a definição e a execução do sistema viário intrarregional; e § 1º Ficam criados na Suderf os seguintes cargos de

provimento em comissão:IV - a utilização de incentivos técnicos, financeiros e fiscais
para o estímulo da atividade econômica. I - 1 (um) cargo de Superintendente;

CAPÍTULO II II - 1 (um) cargo de Diretor Técnico; e
DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
III - 1 (um) cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.
§ 2º Ato do Chefe do Poder Executivo estadual estabelecerá

disposições sobre a organização e a estrutura básica da Suderf.Seção I
Da Instituição, da Finalidade e das Competências § 3º Os cargos de que tratam os incisos I, II e III do § 1º

deste artigo deverão ser escolhidos na forma do inciso III do art. 9º, do
inciso IX do art. 11 e do art. 20 desta Lei Complementar.

Art. 3º Fica instituída a Superintendência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf), autarquia de
regime especial, dotada de autonomia administrativa, orçamentária,
financeira e patrimonial.

Subseção I
Do Colégio Superior

§ 1º A Suderf fica vinculada à Secretaria de Estado do
Planejamento (SPG), órgão central do Sistema de Planejamento
Estratégico, a quem compete coordenar a implantação das políticas
estaduais de desenvolvimento regional e urbano, na forma da
legislação em vigor.

Art. 8º O Colégio Superior, órgão máximo de deliberação no
âmbito da Suderf, terá a seguinte composição:

I - o Superintendente, que exercerá a Presidência;
II - o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da

Grande Florianópolis, que exercerá a Vice-Presidência;
§ 2º As políticas públicas da RMF serão supervisionadas pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis, de forma articulda com a SPG, nos termos da legislação
em vigor.

III - o Secretário de Estado do Planejamento;
IV - o Secretário de Estado da Infraestrutura; e
V - os Chefes do Poder Executivo de cada um dos Municípios

que constituem a RMF.
Art. 4º A Suderf terá preferencialmente sede e foro na Capital

do Estado e competência no território compreendido pela RMF.
Parágrafo único. Na ausência ou no impedimento do repre-

sentante de que trata o inciso I do caput deste artigo, o substituirá o
Diretor Técnico da Suderf.Art. 5º A Suderf tem por finalidade a consecução dos

objetivos de que trata o art. 2º desta Lei Complementar. Art. 9º Compete ao Colégio Superior:
Art. 6º Compete à Suderf: I - deliberar sobre qualquer matéria que lhe for submetida

pelo Coderf, pela maioria simples de seus membros;I - atuar em consonância com as deliberações do Colégio
Superior e do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da
Grande Florianópolis (Coderf), na forma e nos limites estabelecidos pelo
§ 3º do art. 25 da Constituição da República e pelo art. 114 da
Constituição do Estado;

II - homologar as deliberações do Coderf relacionadas às
matérias especificadas nos incisos II, V, VII, VIII e X do art. 11 desta
Lei Complementar, pela maioria absoluta de seus membros; e

III - formar lista tríplice para a escolha do Superintendente, do
Diretor Técnico e do Diretor Administrativo-Financeiro da Suderf, na
forma do art. 20 desta Lei Complementar.

II - promover, elaborar, fazer cumprir e controlar o
planejamento integrado do desenvol vimento regional;

III - promover, coordenar e elaborar estudos, projetos,
programas e ações, harmonizando-os com o disposto nos incisos do
caput do art. 2º desta Lei Complementar;

§ 1º Cada membro do Colégio Superior terá direito a 1 (um) voto.
§ 2º Na hipótese de empate, prevalecerá o voto manifestado

pelo Presidente do Colégio Superior.
IV - coordenar os serviços comuns de interesse da RMF de

que trata o inciso II do parágrafo único do art. 2º desta Lei
Complementar;

Subseção II
Do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande

Florianópolis
V - articular-se com os órgãos e as entidades da União para

viabilizar os programas, as ações, os serviços e as obras de interesse
da RMF;

Art. 10. O Coderf, órgão de caráter normativo e deliberativo
da RMF, será composto por 18 (dezoito) membros e igual número de
suplentes, de reputação ilibada, designados por ato do Chefe do Poder
Executivo estadual, da seguinte forma:VI - propor ao Poder Executivo estadual, por meio da SPG, a

elaboração de atos legislativos e administrativos de interesse da RMF; I - 2 (dois) representantes do Estado, indicados pelo Chefe do
Poder Executivo;VII - apresentar ao Poder Executivo de cada um dos

Municípios de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei
Complementar propostas de atos legislativos e administrativos de
interesse da RMF;

II - o Diretor Técnico da Suderf, que exercerá a Presidência;
III - 1 (um) representante de cada um dos 9 (nove) Municípios

que constituem a RMF, que exercerão a Vice-Presidência;
VIII - estabelecer diretrizes para a utilização do solo no

âmbito da RMF, orientando a elaboração dos planos diretores
municipais, de forma integrada com a mobilidade urbana, o
saneamento básico e o meio ambiente;

IV - 1 (um) representante da Associação dos Municípios da
Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS);

V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis; e

IX - examinar e disciplinar a aprovação dos loteamentos e
desmembramentos localizados em área de Município integrante da
RMF, observada a legislação em vigor;

VI - 4 (quatro) representantes da sociedade civil organizada,
indicados em lista tríplice por entidades legalmente constituídas e com
finalidades comuns aos interesses da RMF.

X - propor desapropriações e estabelecer limitações e
servidões administrativas necessárias às suas atividades e finalidades,
nos limites de sua competência;

§ 1º Para o exercício das funções públicas de interesse
comum da RMF, os membros e os respectivos suplentes do Coderf
deverão possuir:
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I - formação universitária; e III - propor ao Coderf a promoção de ações integradas na RMF
e na Área de Expansão Metropolitana, bem como articular parcerias
com órgãos e entidades públicos ou privados para esse fim;

II - capacitação técnico-profissional especializada.
§ 2º Os trabalhos do Coderf serão secretariados na forma do

seu Regimento Interno. IV - elaborar e apresentar ao Coderf o Plano Integrado de
Desenvolvimento da RMF;§ 3º Os Chefes do Poder Executivo de cada Município que

constitui a RMF escolherão, por maioria absoluta, o representante que
exercerá a Vice-Presidência do Coderf, sendo que a primeira indicação
será encaminhada ao Chefe do Poder Executivo estadual no prazo de
30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar.

V - apoiar os Municípios que constituem a RMF na elaboração
e na implementação de planos, programas, projetos e ações de
interesse comum da RMF;

VI - propor ao Coderf normas, diretrizes e critérios para
compatibilizar os planos diretores dos Municípios que constituem a
RMF com o Plano Integrado de Desenvolvimento da RMF;

Art. 11. Compete ao Coderf:
I - promover e aprovar o Plano Integrado de Desenvolvimento

da RMF; VII - acompanhar e avaliar a execução dos planos e
programas aprovados para a RMF;II - deliberar sobre a estruturação e a execução das funções

públicas de interesse comum aos Municípios que constituem a RMF; VIII - presidir as reuniões do Coderf; e
III - coordenar a execução de programas, projetos, ações,

serviços e obras de interesse da RMF, com a finalidade de unificar os
serviços de interesses comuns;

IX - realizar outras atividades de caráter técnico dirigidas ao
interesse comum da RMF.

Subseção V
IV - formular as diretrizes da política de desenvolvimento da

RMF;
Da Diretoria Administrativo-Financeira

Art. 17. A Diretoria Administrativo-Financeira, órgão de
gerenciamento administrativo da Suderf, será composta pelo Diretor
Administrativo-Financeiro e por sua assessoria.

V - deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e
obras a serem realizados no âmbito da RMF;

VI - estabelecer indicadores de desempenho, bem como
metas e prazos de execução das funções públicas de interesse comum
da RMF;

Parágrafo único. Para o exercício do cargo, o Diretor
Administrativo-Financeiro deverá possuir:

I - reputação ilibada;
VII - propor alteração na área territorial da RMF; II - formação universitária; e
VIII - aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos

especializados;
III - capacitação técnico-profissional especializada.
Art. 18. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:

IX - indicar o Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor
Administrativo-Financeiro da Suderf, na forma do art. 20 desta Lei
Complementar;

I - garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento
administrativo da Suderf;

II - auxiliar o Superintendente na gestão da Suderf;
X - deliberar sobre a celebração de consórcios, convênios e

outros instrumentos congêneres;
III - elaborar o planejamento da Suderf, acompanhar e avaliar

sua execução e propor medidas que assegurem a consecução dos seus
objetivos e das suas metas;XI - constituir câmaras temáticas ou comissões

especializadas, com vistas à realização de estudos, planos e projetos
relacionados às funções públicas de interesse comum da RMF, de
acordo com as diretrizes traçadas no inciso II do parágrafo único do art.
2º desta Lei Complementar; e

IV - elaborar a proposta orçamentária da Suderf, acompanhar
sua efetivação e sua respectiva execução finan ceira;

V - promover, em conjunto com a Diretoria Técnica, a
implantação de sistema informatizado voltado ao planejamento e à
gestão da RMF;XII - elaborar e alterar o seu Regimento Interno, no prazo de

60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar,
mediante deliberação por maioria simples de seus membros,
submetendo-o à aprovação por meio de ato do Chefe do Poder
Executivo estadual.

VI - preservar a documentação e a informação institucional;
VII - planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de

administração e desenvolvimento da gestão de pessoas;
VIII - coordenar o sistema de administração de material,

patrimônio e logística;§ 1º Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída
poderá apresentar ao Coderf sugestões sobre matérias de interesse
comum da RMF.

IX - coordenar, orientar e executar as atividades de
administração financeira e contábil;

§ 2º As reuniões do Coderf serão públicas e suas
deliberações serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros.

X - conduzir os procedimentos de contratação de serviços e
aquisição de bens; e

§ 3º O Coderf disponibilizará em sítio próprio da internet
informações atualizadas de suas deliberações, bem como outras
informações de interesse regional.

XI - realizar outras atividades inerentes ao funcionamento da
Suderf.

Seção III
Art. 12. O Coderf realizará, se assim deliberado por seus

membros, audiências públicas para exposição e debate de estudos,
políticas, planos, programas e projetos relacionados aos objetivos de
que trata o art. 2º desta Lei Complementar.

Dos Recursos
Art. 19. Constituem recursos da Suderf:
I - as dotações orçamentárias do Estado e dos Municípios

que constituem a RMF;
Subseção III II - as dotações orçamentárias ou as transferências da União

destinadas à execução de planos, programas, projetos e ações
relacionados ao desenvolvimento da RMF;

Da Superintendência-Geral
Art. 13. A Superintendência-Geral, órgão de representação da

Suderf, será composta pelo Superintendente e por sua assessoria. III - os produtos de operações de crédito internas ou
externas, contraídas pelo Estado ou por Município que constitui a RMF,
para financiamento dos objetivos de que trata o art. 2º desta Lei
Complementar;

Parágrafo único. Para o exercício do cargo, o Superintendente
deverá possuir:

I - reputação ilibada;
II - formação universitária; e IV - as receitas decorrentes de financia mentos;
III - capacitação técnico-profissional especializada. V - os resultados de aplicações financeiras das disponibi-

lidades transitórias de caixa; eArt. 14. Compete ao Superintendente:
I - representar a Suderf; VI - os auxílios, as subvenções, as dotações e outros

recursos que lhe vierem a ser atribuídos.II - exercer o comando hierárquico sobre pessoal e serviços,
bem como coordenar as competências administrativas da Suderf; CAPÍTULO III

III - presidir as reuniões do Colégio Superior; e DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
IV - julgar, em primeiro grau, as sindicâncias e os processos

administrativos disciplinares, observado o procedimento estabelecido
na legislação em vigor.

Art. 20. O Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor
Administrativo-Financeiro da Suderf serão escolhidos a partir de
indicações em listas sêxtuplas que serão elaboradas pelo Coderf e
submetidas ao Colégio Superior para a formação de listas tríplices, as
quais serão encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo estadual para
as respectivas nomeações.

Subseção IV
Da Diretoria Técnica

Art. 15. A Diretoria Técnica, órgão de execução da Suderf,
será composta pelo Diretor Técnico e por sua assessoria. Art. 21. A Suderf poderá requisitar, com ônus, servidores e

empregados de órgãos e entidades integrantes da administração
pública na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 16. Compete ao Diretor Técnico:
I - realizar e promover estudos e pesquisas relativos ao

processo de formação, planejamento e desenvolvimento da RMF, bem
como à execução e ao controle das funções públicas de interesse
comum;

Art. 22. O plano de cargos e salários, o quantitativo de
pessoal e o processo seletivo público deverão ser objeto de lei
específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual.

II - coletar, analisar e divulgar informações necessárias ao
planejamento metropolitano, à execução e ao controle das funções
públicas de interesse comum;

Art. 23. O Estado deverá compatibilizar, no que couber, seus
planos, seus programas, seus projetos e suas ações com o Plano
Integrado de Desenvolvimento da RMF.
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Art. 24. Fica o Chefe do Poder Executivo estadual autorizado
a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual (PPA 2012-
2015), criar e extinguir unidade orçamentária, bem como abrir crédito
especial para atender ao disposto nesta Lei Complementar.

c) a definição e a execução do sistema viário intrarregional; e
IV - a utilização de incentivos técnicos, financeiros e fiscais

para o estímulo da atividade econômica.
CAPÍTULO II

Art. 25. O art. 159 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

“Art. 159 ............................................................................ Seção I
I - ..........…………………………………… .............................. Da Instituição, da Finalidade e das Competências
. ......................................................................................... Art. 3º Fica instituída a Superintendência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf), autarquia de
regime especial, dotada de autonomia administrativa, orçamentária,
financeira e patrimonial.

p) Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf); e

II - …………………....…………………………………… ............
.......................................................................................... § 1º A Suderf fica vinculada à Secretaria de Estado do

Planejamento (SPG), órgão central do Sistema de Planejamento
Estratégico, a quem compete coordenar a implantação das políticas
estaduais de desenvolvimento regional e urbano, na forma da
legislação em vigor.

j) Diretor Técnico da Suderf; e
k) Diretor Administrativo-Financeiro da Suderf.
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 26. Fica acrescido o Anexo X-G à Lei Complementar nº

381, de 2007, conforme redação constante do Anexo Único desta Lei
Complementar.

§ 2º As políticas públicas da RMF serão supervisionadas pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis, de forma articulda com a SPG, nos termos da legislação
em vigor.

Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, em Art. 4º A Suderf terá preferencialmente sede e foro na Capital
do Estado e competência no território compreendido pela RMF.Deputado Renato Hinnig

Relator Art. 5º A Suderf tem por finalidade a consecução dos
objetivos de que trata o art. 2º desta Lei Complementar.REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/2014

Art. 6º Compete à Suderf:Institui a Região Metropolitana da Grande
Florianópolis (RMF) e a Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
da Grande Florianópolis (Suderf) e
estabelece outras providências.

I - atuar em consonância com as deliberações do Colégio
Superior e do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da
Grande Florianópolis (Coderf), na forma e nos limites estabelecidos pelo
§ 3º do art. 25 da Constituição da República e pelo art. 114 da
Constituição do Estado;A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

II - promover, elaborar, fazer cumprir e controlar o
planejamento integrado do desenvol vimento regional;

DECRETA:
CAPÍTULO I

III - promover, coordenar e elaborar estudos, projetos,
programas e ações, harmonizando-os com o disposto nos incisos do
caput do art. 2º desta Lei Complementar;

DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Seção Única

Da Instituição e dos Objetivos
IV - coordenar os serviços comuns de interesse da RMF de

que trata o inciso II do parágrafo único do art. 2º desta Lei
Complementar;

Art. 1º Fica instituída, na forma do § 3º do art. 25 da
Constituição da República e do art. 114 da Constituição do Estado, a
Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF), como unidade
regional do Território estadual. V - articular-se com os órgãos e as entidades da União para

viabilizar os programas, as ações, os serviços e as obras de interesse
da RMF;

§ 1º A RMF é constituída pelos Municípios de Águas Mornas,
Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da
Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e Governador Celso
Ramos.

VI - propor ao Poder Executivo estadual, por meio da SPG, a
elaboração de atos legislativos e administrativos de interesse da RMF;

VII - apresentar ao Poder Executivo de cada um dos
Municípios de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei
Complementar propostas de atos legislativos e administrativos de
interesse da RMF;

§ 2º Integram a Área de Expansão Metropolitana da RMF, os
Municípios de Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha,
Garopaba, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Paulo Lopes,
Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista e Tijucas.

VIII - estabelecer diretrizes para a utilização do solo no
âmbito da RMF, orientando a elaboração dos planos diretores
municipais, de forma integrada com a mobilidade urbana, o
saneamento básico e o meio ambiente;

§ 3º Poderão integrar a RMF os Municípios que vierem a ser
criados em decorrência de desmembramento, incorporação ou fusão
dos Municípios referidos no § 1º deste artigo.

Art. 2º São objetivos da RMF:
IX - examinar e disciplinar a aprovação dos loteamentos e

desmembramentos localizados em área de Município integrante da
RMF, observada a legislação em vigor;

I - o planejamento regional voltado para o desenvolvimento
sustentável, equilibrado e integrado da região, buscando a constante
melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da população nela
compreendida; X - propor desapropriações e estabelecer limitações e

servidões administrativas necessárias às suas atividades e finalidades,
nos limites de sua competência;

II - a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante
descentralização de recursos, bem como a articulação e integração dos
órgãos e das entidades da administração direta e indireta com atuação
na RMF, com vistas ao aproveitamento máximo dos recursos públicos a
ela destinados;

XI - opinar sobre concessão, permissão e autorização de
serviços de interesse da RMF;

XII - obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para a
consecução de suas finalidades;III - a utilização racional do território e dos recursos naturais e

culturais, com respeito ao meio ambiente, à sua sustentabilidade e às
suas peculiaridades;

XIII - promover, mediante convênio e por intermédio dos
órgãos competentes, a execução supletiva das atividades locais que,
em razão do planejamento integrado do desenvolvimento regional,
ultrapassem a competência executiva dos Municípios que constituem a
RMF; e

IV - a integração do planejamento e da execução das funções
públicas de interesse comum dos entes políticos que constituem a
RMF; e

XIV - firmar acordos, convênios ou ajustes com outros órgãos
e outras entidades de direito público ou privado para fins de
cooperação, assistência técnica e prestação de serviços de interesse
comum da RMF.

V - a redução das desigualdades regionais e a melhoria das
condições de habitação.

Parágrafo único. São consideradas funções públicas de
interesse comum:

Parágrafo único. A atuação da Suderf fica vinculada ao Plano
Integrado de Desenvolvimento da RMF, apro vado pelo Coderf.

I - o planejamento integrado para o desenvolvimento regional,
de acordo com a política urbana e as diretrizes estabelecidas no
Estatuto das Cidades; Seção II

Da Estrutura OrganizacionalII - a prestação integrada dos serviços públicos de transporte
coletivo de passageiros, mobilidade urbana e saneamento básico,
compreendidos neste o abastecimento de água, a coleta e o
tratamento de esgoto sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a
drenagem de águas pluviais, observadas as políticas nacionais
previstas em lei;

Art. 7º A Suderf contará com a seguinte estrutura
organizacional:

I - Colégio Superior;
II - Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da

Grande Florianópolis (Coderf);
III - Superintendência-Geral;III - o exercício do poder de polícia administrativa para:
IV - Diretoria Técnica; ea) a preservação ambiental;
V - Diretoria Administrativo-Financeira.b) o controle do uso e da ocupação do solo; e
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§ 1º Ficam criados na Suderf os seguintes cargos de
provimento em comissão:

VII - propor alteração na área territorial da RMF;
VIII - aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos

especializados;I - 1 (um) cargo de Superintendente;
II - 1 (um) cargo de Diretor Técnico; e IX - indicar o Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor

Administrativo-Financeiro da Suderf, na forma do art. 20 desta Lei
Complementar;

III - 1 (um) cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.
§ 2º Ato do Chefe do Poder Executivo estadual estabelecerá

disposições sobre a organização e a estrutura básica da Suderf. X - deliberar sobre a celebração de consórcios, convênios e
outros instrumentos congêneres;§ 3º Os cargos de que tratam os incisos I, II e III do § 1º

deste artigo deverão ser escolhidos na forma do inciso III do art. 9º, do
inciso IX do art. 11 e do art. 20 desta Lei Complementar.

XI - constituir câmaras temáticas ou comissões
especializadas, com vistas à realização de estudos, planos e projetos
relacionados às funções públicas de interesse comum da RMF, de
acordo com as diretrizes traçadas no inciso II do parágrafo único do art.
2º desta Lei Complementar; e

Subseção I
Do Colégio Superior

Art. 8º O Colégio Superior, órgão máximo de deliberação no
âmbito da Suderf, terá a seguinte composição: XII - elaborar e alterar o seu Regimento Interno, no prazo de

60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar,
mediante deliberação por maioria simples de seus membros,
submetendo-o à aprovação por meio de ato do Chefe do Poder
Executivo estadual.

I - o Superintendente, que exercerá a Presidência;
II - o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da

Grande Florianópolis, que exercerá a Vice-Presidência;
III - o Secretário de Estado do Planejamento;
IV - o Secretário de Estado da Infraestrutura; e § 1º Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída

poderá apresentar ao Coderf sugestões sobre matérias de interesse
comum da RMF.

V - os Chefes do Poder Executivo de cada um dos Municípios
que constituem a RMF.

Parágrafo único. Na ausência ou no impedimento do repre-
sentante de que trata o inciso I do caput deste artigo, o substituirá o
Diretor Técnico da Suderf.

§ 2º As reuniões do Coderf serão públicas e suas
deliberações serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros.

§ 3º O Coderf disponibilizará em sítio próprio da internet
informações atualizadas de suas deliberações, bem como outras
informações de interesse regional.

Art. 9º Compete ao Colégio Superior:
I - deliberar sobre qualquer matéria que lhe for submetida

pelo Coderf, pela maioria simples de seus membros; Art. 12. O Coderf realizará, se assim deliberado por seus
membros, audiências públicas para exposição e debate de estudos,
políticas, planos, programas e projetos relacionados aos objetivos de
que trata o art. 2º desta Lei Complementar.

II - homologar as deliberações do Coderf relacionadas às
matérias especificadas nos incisos II, V, VII, VIII e X do art. 11 desta
Lei Complementar, pela maioria absoluta de seus membros; e

III - formar lista tríplice para a escolha do Superintendente, do
Diretor Técnico e do Diretor Administrativo-Financeiro da Suderf, na
forma do art. 20 desta Lei Complementar.

Subseção III
Da Superintendência-Geral

Art. 13. A Superintendência-Geral, órgão de representação da
Suderf, será composta pelo Superintendente e por sua assessoria.§ 1º Cada membro do Colégio Superior terá direito a 1 (um)

voto. Parágrafo único. Para o exercício do cargo, o Superintendente
deverá possuir:§ 2º Na hipótese de empate, prevalecerá o voto manifestado

pelo Presidente do Colégio Superior. I - reputação ilibada;
Subseção II II - formação universitária; e

Do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande
Florianópolis

III - capacitação técnico-profissional especializada.
Art. 14. Compete ao Superintendente:

Art. 10. O Coderf, órgão de caráter normativo e deliberativo
da RMF, será composto por 18 (dezoito) membros e igual número de
suplentes, de reputação ilibada, designados por ato do Chefe do Poder
Executivo estadual, da seguinte forma:

I - representar a Suderf;
II - exercer o comando hierárquico sobre pessoal e serviços,

bem como coordenar as competências administrativas da Suderf;
III - presidir as reuniões do Colégio Superior; e

I - 2 (dois) representantes do Estado, indicados pelo Chefe do
Poder Executivo;

IV - julgar, em primeiro grau, as sindicâncias e os processos
administrativos disciplinares, observado o procedimento estabelecido
na legislação em vigor.II - o Diretor Técnico da Suderf, que exercerá a Presidência;

III - 1 (um) representante de cada um dos 9 (nove) Municípios
que constituem a RMF, que exercerão a Vice-Presidência;

Subseção IV
Da Diretoria Técnica

IV - 1 (um) representante da Associação dos Municípios da
Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS);

Art. 15. A Diretoria Técnica, órgão de execução da Suderf,
será composta pelo Diretor Técnico e por sua assessoria.

V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis; e

Art. 16. Compete ao Diretor Técnico:
I - realizar e promover estudos e pesquisas relativos ao

processo de formação, planejamento e desenvolvimento da RMF, bem
como à execução e ao controle das funções públicas de interesse
comum;

VI - 4 (quatro) representantes da sociedade civil organizada,
indicados em lista tríplice por entidades legalmente constituídas e com
finalidades comuns aos interesses da RMF.

§ 1º Para o exercício das funções públicas de interesse
comum da RMF, os membros e os respectivos suplentes do Coderf
deverão possuir:

II - coletar, analisar e divulgar informações necessárias ao
planejamento metropolitano, à execução e ao controle das funções
públicas de interesse comum;

I - formação universitária; e III - propor ao Coderf a promoção de ações integradas na RMF
e na Área de Expansão Metropolitana, bem como articular parcerias
com órgãos e entidades públicos ou privados para esse fim;

II - capacitação técnico-profissional especializada.
§ 2º Os trabalhos do Coderf serão secretariados na forma do

seu Regimento Interno. IV - elaborar e apresentar ao Coderf o Plano Integrado de
Desenvolvimento da RMF;§ 3º Os Chefes do Poder Executivo de cada Município que

constitui a RMF escolherão, por maioria absoluta, o representante que
exercerá a Vice-Presidência do Coderf, sendo que a primeira indicação
será encaminhada ao Chefe do Poder Executivo estadual no prazo de
30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar.

V - apoiar os Municípios que constituem a RMF na elaboração
e na implementação de planos, programas, projetos e ações de
interesse comum da RMF;

VI - propor ao Coderf normas, diretrizes e critérios para
compatibilizar os planos diretores dos Municípios que constituem a
RMF com o Plano Integrado de Desenvolvimento da RMF;

Art. 11. Compete ao Coderf:
I - promover e aprovar o Plano Integrado de Desenvolvimento

da RMF; VII - acompanhar e avaliar a execução dos planos e
programas aprovados para a RMF;II - deliberar sobre a estruturação e a execução das funções

públicas de interesse comum aos Municípios que constituem a RMF; VIII - presidir as reuniões do Coderf; e
III - coordenar a execução de programas, projetos, ações,

serviços e obras de interesse da RMF, com a finalidade de unificar os
serviços de interesses comuns;

IX - realizar outras atividades de caráter técnico dirigidas ao
interesse comum da RMF.

Subseção V
IV - formular as diretrizes da política de desenvolvimento da

RMF;
Da Diretoria Administrativo-Financeira

Art. 17. A Diretoria Administrativo-Financeira, órgão de
gerenciamento administrativo da Suderf, será composta pelo Diretor
Administrativo-Financeiro e por sua assessoria.

V - deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e
obras a serem realizados no âmbito da RMF;

VI - estabelecer indicadores de desempenho, bem como
metas e prazos de execução das funções públicas de interesse comum
da RMF;

Parágrafo único. Para o exercício do cargo, o Diretor
Administrativo-Financeiro deverá possuir:

I - reputação ilibada;
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II - formação universitária; e ANEXO ÚNICO
III - capacitação técnico-profissional especializada. “ANEXO X-G
Art. 18. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (SUDERF)I - garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento
administrativo da Suderf; ENTIDADE

DENOMINAÇÃO DO CARGO
Quantidade Código Nível

II - auxiliar o Superintendente na gestão da Suderf;
III - elaborar o planejamento da Suderf, acompanhar e avaliar

sua execução e propor medidas que assegurem a consecução dos seus
objetivos e das suas metas;

Superintendente 1
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro 1

IV - elaborar a proposta orçamentária da Suderf, acompanhar
sua efetivação e sua respectiva execução finan ceira;

DIRETORIA TÉCNICA
Diretor Técnico 1V - promover, em conjunto com a Diretoria Técnica, a

implantação de sistema informatizado voltado ao planejamento e à
gestão da RMF;

” (NR)
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/2013VI - preservar a documentação e a informação institucional;
Dispõe sobre a implantação da Rede
Legislativa de TV Digital nas Câmaras
Municipais do Estado.

VII - planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de
administração e desenvolvimento da gestão de pessoas;

VIII - coordenar o sistema de administração de material,
patrimônio e logística; A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA:IX - coordenar, orientar e executar as atividades de
administração financeira e contábil; Art. 1º A Mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina

(ALESC) fica autorizada a implantar, nas Câmaras Municipais do
Estado, a Rede Legislativa de TV Digital, criada pela Câmara dos Depu-
tados pelo Ato da Mesa nº 52, de 17 de outubro de 2012, aderido pela
ALESC, nos termos do Acordo nº 2013/121.0, de 28 de maio de 2013.

X - conduzir os procedimentos de contratação de serviços e
aquisição de bens; e

XI - realizar outras atividades inerentes ao funcionamento da
Suderf.

Seção III § 1º A implantação da Rede Legislativa de TV Digital tem
como objetivo a universalização progressiva do acesso dos catari-
nenses às transmissões em multiprogramação dos sinais das
emissoras legislativas do Senado Federal (TV Senado), da Câmara dos
Deputados (TV Câmara), da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (TVAL) e de Câmaras Municipais catarinenses, utilizando
repetidoras de sinal da Rede Legislativa de TV Digital, em conformidade
com as disposições da legislação nacional vigente.

Dos Recursos
Art. 19. Constituem recursos da Suderf:
I - as dotações orçamentárias do Estado e dos Municípios

que constituem a RMF;
II - as dotações orçamentárias ou as transferências da União

destinadas à execução de planos, programas, projetos e ações
relacionados ao desenvolvimento da RMF;

III - os produtos de operações de crédito internas ou
externas, contraídas pelo Estado ou por Município que constitui a RMF,
para financiamento dos objetivos de que trata o art. 2º desta Lei
Complementar;

§ 2º A operação da Rede Legislativa de TV Digital, no Estado,
caberá à Diretoria de Comunicação Social da ALESC.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - universalização: possibilidade de acesso de qualquer

pessoa ou instituição aos conteúdos da Rede Legislativa de TV Digital
por meio de radiodifusão, aberta e gratuita, independentemente de
condição socioeconômica ou localização; e

IV - as receitas decorrentes de financia mentos;
V - os resultados de aplicações financeiras das disponibi-

lidades transitórias de caixa; e
VI - os auxílios, as subvenções, as dotações e outros

recursos que lhe vierem a ser atribuídos. II - canal de TV digital: canal consignado pelo Ministério das
Comunicações para operação no SBTVD-T - Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor
Administrativo-Financeiro da Suderf serão escolhidos a partir de
indicações em listas sêxtuplas que serão elaboradas pelo Coderf e
submetidas ao Colégio Superior para a formação de listas tríplices, as
quais serão encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo estadual para
as respectivas nomeações.

Art. 3º As transmissões da Rede Legislativa de TV Digital
ocorrerão, inicialmente, na Cidade de Florianópolis e, posteriormente,
nos demais Municípios do Estado, viabilizadas por ações conjuntas,
mediante Acordo de Cooperação Técnica entre a Assembleia Legislativa
e as Câmaras Municipais do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Todo o sistema de comutação para compartilhamento
do sinal entre a TVAL e cada Câmara Municipal será fornecido e
instalado pela Assembleia Legislativa.

Art. 21. A Suderf poderá requisitar, com ônus, servidores e
empregados de órgãos e entidades integrantes da administração
pública na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 5º A Rede Legislativa de TV Digital será implantada em
duas etapas, da seguinte forma:

Art. 22. O plano de cargos e salários, o quantitativo de
pessoal e o processo seletivo público deverão ser objeto de lei
específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual. I - na primeira etapa será providenciada a montagem de

infraestrutura interna de televisão, visando à transmissão de Sessões
Solenes e matérias locais a serem enviadas à TVAL; e

Art. 23. O Estado deverá compatibilizar, no que couber, seus
planos, seus programas, seus projetos e suas ações com o Plano
Integrado de Desenvolvimento da RMF. II - a segunda etapa será destinada à montagem de

infraestrututra com todo o Sistema Irradiante de TV Aberta Digital,
visando abrir o sinal da TVAL e da Câmara Municipal local,
possibilitando um canal digital exclusivo para que a TVAL e cada
Câmara Municipal possam exibir sua programação na íntegra.

Art. 24. Fica o Chefe do Poder Executivo estadual autorizado
a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual (PPA 2012-
2015), criar e extinguir unidade orçamentária, bem como abrir crédito
especial para atender ao disposto nesta Lei Complementar.

Art. 25. O art. 159 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º Caberá a cada Câmara Municipal providenciar a infraes-
trutura física, para o fim previsto no inciso I deste artigo.

“Art. 159 ............................................................................ § 2º As especificações técnicas e logísticas referentes à
infraestrutura, bem como os profissionais e equipamentos necessários
para a implantação da Rede Legislativa de TV Digital serão detalhados
no Termo de Acordo de Cooperação Técnica a ser pactuado entre a
ALESC e cada Câmara Municipal.

I - ..........…………………………………… ..............................
. .........................................................................................
p) Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf); e
II - …………………....…………………………………… ............ Art. 6º Ato da Mesa da ALESC definirá as Câmaras Municipais

em que serão implantadas a Rede Legislativa de TV Digital, bem como
autorizará a deflagração dos devidos processos licitatórios para as
aquisições e contratações para os fins desta Resolução.

..........................................................................................
j) Diretor Técnico da Suderf; e
k) Diretor Administrativo-Financeiro da Suderf.
. ................................................................................ ” (NR) Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta

Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no Orçamento da Assembleia Legislativa.

Art. 26. Fica acrescido o Anexo X-G à Lei Complementar nº
381, de 2007, conforme redação constante do Anexo Único desta Lei
Complementar. Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação. SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de setembro de 2014. Deputado MARCOS VIEIRA

Deputado MARCOS VIEIRA Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça *** X X X ***
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