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P L E N Á R I O

ATA DA 016ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2014, EM HOMENAGEM À
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO ALTO URUGUAI CATARINENSE SICOOB CREDIAUC/SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ROMILDO TITON

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir
Sopelsa) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão.

Excelentíssimo senhor Claudirlei
Dorini, prefeito do município de Piratuba e
presidente da Associação dos Municípios do
Alto Uruguai Catarinense - Amauc.

Senhor Amarante, primeiro-tenente
da Polícia Militar, neste ato representando o
senhor tenente-coronel da PM Edvar
Fernando, comandante do 20º Batalhão de
Polícia Militar;

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Excelentíssimas autoridades, sras.
deputadas e srs. deputados, a presente sessão
em homenagem à Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados do Alto Uruguai
Catarinense - Sicoob Crediauc/Santa Catarina,
pela passagem dos seus 30 anos de fundação,
foi convocada por solicitação deste deputado e
do sr. deputado Neodi Saretta e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares.

Senhor Egon Bomm, presidente do
Rotary Club Concórdia, Distrito 4740;Excelentíssimo senhor deputado

Neodi Saretta; Senhor Renato Primo Favasso,
presidente da Coopercord;Excelentíssimo senhor prefeito

municipal, João Girardi; Senhor Adolfo Francisco Peper, sócio
fundador do Siccob Crediauc/SC, neste ato
representando a excelentíssima senhora Neusa
Maraschini, prefeita municipal de Concórdia;

Excelentíssima senhora Maria Luiza
Lasarim, presidente do Sicoob Crediauc;

Excelentíssimo senhor Otávio
Henrique Almeida Tessaro, neste ato repre-
sentando o senhor Rui Schineider da Silva,
presidente do Sicoob Central;

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional por Indianara
Palhano Renosto, acompanhada no teclado por
Claudecir Meneguetti.

Senhora Ana Balsan, presidente do
Siccob Transcredi;

Senhor Paulo Renato Camilo, gerente-
geral do Siccob-Crediauc;Excelentíssimo senhor Valdemar

Bordignon, presidente da Cooperativa de
Produção e Consumo de Concórdia;

(Procede-se à interpretação do hino.) Senhora Elizete Pelegrini, presidente
da Cooperativa Educacional Magna;Registramos a presença das

seguintes autoridades:Excelentíssimo senhor Neivo Luiz
Panho, superintende da Organização das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina -
Ocesc;

Senhor Sérgio Radin, diretor da
Associação Empresarial de Concórdia;Senhor Ademar Petry, diretor da secre-

taria regional de Desenvolvimento de Seara, neste
ato representando a secretária Gládis dos Santos;

Senhora Celi Araudi Favassa, diretora
do campus da UnC - Concórdia;

Excelentíssimo senhor Vagner Bee,
assessor de comunicação, neste ato repre-
sentando o senhor Paulo Eduardo Pastore,
secretário de Desenvolvimento Regional de
Concórdia;

Senhor vereador Fábio Luís Ferri,
neste ato representando o excelentíssimo
senhor deputado Celso Maldaner;

Senhor Armando Lopes do Amaral,
chefe-adjunto-administrativo da Embrapa Suínos
e Aves - Concórdia;

Senhor Rodrigo Ruthes, vice-
presidente da OAB/Concórdia;

Senhor José Carlos Silva, diretor-
tesoureiro do Veteran Car Club - Concórdia;
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Senhor Getúlio Martini, neste ato
representando a JCI - Câmara Júnior de
Concórdia.

O Sicoob Crediauc tem, atualmente,
mais de 30 mil associados. Lembro também
que, quando se ia a uma festa no interior ou
até uma empresa, via-se que os talões de
cheque usados pela maioria dos correntistas,
dos clientes, eram sempre do Banco do Brasil.
Depois vieram os cartões de crédito. E hoje os
talões de cheque são dos bancos
cooperativistas. Na nossa região são do Sicoob
Crediauc, que, como eu disse, tem mais de 30
mil associados e divide os seus lucros com os
associados.

presidente do Sicoob Credicampos e
conselheiro do Sicoob Central de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul, neste ato
representando o Sicoob Central SC/RS, a
Confederação Nacional das Cooperativas do
Sicoob - Sicoob Confederação - e o Banco
Cooperativo do Brasil - Bancoob.

Recebemos também ofícios de
cumprimentos do deputado Celso Maldaner,
que está representado pelo vereador Fábio Luiz
Ferri; e também de Edvar Fernando da Silva
Santos, tenente-coronel PM, comandante do
20º Batalhão da Polícia Militar.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Neste momento, teremos a
apresentação do vídeo institucional comemorativo
aos 30 anos do Siccob-Crediauc/SC.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Neivo Luiz Panho, superintendente da
Ocesc, neste ato representando a Organização
das Cooperativas do Estado de Santa Catarina -
Ocesc.

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

Quero cumprimentar, em nome de
todos aqueles que serão homenageados nesta
noite, o ex-presidente João Rech Netto, que foi
uma das pessoas que fizeram um grande
trabalho de desenvolvimento no Sicoob
Crediauc. E hoje esse trabalho é levado adiante
pela competente sra. Maria Luiza Lasarim.

Neste momento, passo a condução
dos trabalhos ao deputado Neodi Saretta, para
que eu possa fazer uso da palavra.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Neodi
Saretta) - Boa-noite, senhoras e senhores! É um
prazer estar nesta sessão em homenagem ao
Sicoob Crediauc.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

presidente da Copérdia, sr. Valdemar
Bordignon, neste ato repre sentando a Copérdia.

Nesta noite estamos prestando uma
homenagem justa ao Sicoob Crediauc, e
quando o homenageamos precisamos lembrar
do setor cooperativista do nosso estado. As
cooperativas de Santa Catarina têm feito um
trabalho exemplar em todas as áreas: de
transporte, da indústria, do comércio, dos
bancos, da saúde e da educação. Enfim, é
necessário o reconhecimento desse
associativismo que é feito no estado.

Neste momento, convido o deputado
Moacir Sopelsa para fazer uso da palavra.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Boa-noite, senhoras e senhores!

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Lotário Rauber, sócio-fundador, neste ato
representando os 33 sócio-fundadores do
Sicoob Crediauc.

Quero, mais uma vez, cumprimentar o
deputado Neodi Saretta; o prefeito municipal da
cidade; a sra. Maria Luisa Lasarim, presidente
do Sicoob Crediauc e responsável pela sessão
solene desta noite; o sr. Otávio Henrique
Almeida Tessaro; a sra. Marilane Fiametti
Stuani, vereadora representando neste ato o
presidente da Câmara Municipal de Concórdia;
o sr. Claudinei Dorini, prefeito do município de
Piratuba e presidente da Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense -
Amauc; o sr. Vagner Bee, neste ato repre-
sentando o sr. Paulo Eduardo Pastore,
secretário de Desenvolvimento Regional de
Concórdia; o sr. Neivo Luiz Panho,
superintendente da Organização das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina -
Ocesc; o sr. Valdemar Bordignon, presidente da
Cooperativa de Produção e Consumo de
Concórdia; e as senhoras e os senhores
presentes.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Por isso, deixamos aqui o reconheci-

mento dos 40 parlamentares, mas,
especialmente, o meu reconhecimento, que
resido aqui em Concórdia, Santa Catarina, e sei
da importância do cooperativismo para o nosso
estado.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. Marli Poletto Hess, viúva do sr. Anselmo
Antônio Hess, in memoriam, presidente do
Sicoob Crediauc de 1986 a 1992.

Antes de finalizar, quero pedir
escusas por não ter lembrado, anteriormente,
de cumprimentar o suplente de deputado
Alvanir Fernando Zuse, que também nos
orgulha com a sua presença nesta noite.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Adir Canton, conselheiro de Administração
do Sicoob Crediauc, neste ato representando o
sr. João Rech Netto, presidente do Sicoob
Crediauc de 1995 a 2011.

Queremos deixar os nossos parabéns
e cumprimentos aos associados do Siccob
Crediauc, especialmente à sua presidente, e
aos homenageados que vão ser reconhecidos
nesta noite.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Parabéns a todos e muito obrigado! (Palmas)
Gostaria de dizer que é uma alegria

muito grande estar aqui nesta noite
homenageando o Sicoob Crediauc pela
passagem dos seus 30 anos de fundação.

(Palmas) Convido para receber a homenagem o
sr. Fernando Luiz Deon, secretário do Conselho
de Administração, neste ato representando o
sr. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob
Crediauc de 1984 a 1995.

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

Saretta) - Obrigado, deputado Moacir Sopelsa.
Quando apresentamos o

requerimento solicitando a realização da
sessão na Assembleia Legislativa, tivemos o
apoio e a aprovação dos 40 deputados. E
dividimos essa homenagem com o deputado
Neodi Saretta.

Convido a mestre-de-cerimônias,
Nicole Madeira, para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicole Madeira) - Senhoras e senhores, boa-
noite!

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. Sônia Regina Mori, primeira funcionária do
Sicoob Crediauc.Quero voltar, se me permitem, há

alguns anos. Eu lembro, presidente Maria Luiza
Lasarim - e aqueles mais experientes devem
lembrar disso também -, que, em Concórdia,
para conseguir os primeiros financiamentos
realizados pelo Banco do Brasil, os nossos
empresários e agricultores precisavam ir a
Joaçaba buscá-los. Tínhamos aqui, se não me
falha a memória, o banco Inco e o Banco
Nacional, que eram bancos privados. E o
primeiro banco público que surgiu depois foi o
Banco do Brasil.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem à
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados do Alto Uruguai Catarinense, Sicoob
Crediauc/Santa Catarina, pela passagem dos
seus 30 anos de fundação e por sua
importante atuação no desenvolvimento social
e econômico de seus cooperados, contribuindo
de forma significativa para o fortalecimento e
crescimento da economia na região em que
atua, destacando-se como uma das maiores
cooperativas de crédito do Brasil.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Osvaldo Kerber, primeiro funcionário do
Sicoob Crediauc.

(Procede-se à entrega da
homenagem)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

excelentíssimo sr. João Girardi, prefeito
municipal de Concórdia.Mas lembro que os empresários e

agricultores iam até Joaçaba buscar os seus
financiamentos e usavam como meio de
transporte - e vejo aqui o presidente da
Transcredi - os caminhões da Sadia, que
transportavam farinha e outros produtos.
Portanto, esses empresários e agricultores
pegavam uma carona nos caminhões e
voltavam com o dinheiro fruto do financiamento
que faziam em Joaçaba.

Convido os srs. deputados Moacir
Sopelsa e Neodi Saretta para fazerem a
entrega da homenagem para a sra. Maria Luisa
Lasarim, presidente, neste ato representando o
Sicoob Crediauc.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
O Sicoob Central RS/SC também

gostaria de homenagear o Sicoob Crediauc
pelos seus 30 anos.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Convidamos o sr. Otavio Almeida de
Henrique Tessaro, conselheiro do Sicoob
Central, para, juntamente com os deputados,
fazer a entrega de placa de homenagem a
presidente do Sicoob Crediauc, sra. Maria Luiza
Lasarim.

Dando continuidade à solenidade, a
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
também homenageia as entidades e
personalidades que muito contribuíram com o
Sicoob Crediauc nesses 30 anos.

Depois disso vieram para a cidade o
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal,
outros bancos e também os bancos
cooperativistas. E este é motivo de estarmos
aqui hoje.

Convido para receber a homenagem o
sr. Otávio Henrique de Almeida Tessaro,

(Procede-se à entrega da
homenagem.)
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(Palmas) Em 1984 a nossa área de atuação
resumia-se a oito municípios, mas em junho de
1991 o Banco Central do Brasil aprovou o
nosso pedido de ampliação da área de atuação,
completando a atual abrangência de 14
municípios: Concórdia, Seara, Peritiba, Lindóia
do Sul, Xavantina, Ipumirim, Ipira, Itá, Alto Bela
Vista, Arabutã, Piratuba, Arvoredo, Paial e
Presidente Castello Branco.

Manaus, que é o Congresso Nacional das
Cooperativas de Credito, realizado no mês de
setembro, na cidade de Manaus. O objetivo do
projeto da Credicem é levar crianças e jovens a
tomar decisões conscientes em relação ao
consumo, economia, sustentabilidade, além do
conhecimento sobre o cooperativismo de
crédito.

Obrigada, srs. deputados, e obrigada
a todos!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Neodi
Saretta) - Neste momento, convido para fazer
uso da palavra a sra. Maria Luiza Lasarim,
presidente da Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Associados do Alto Uruguai Catari-
nense - Sicoob Crediauc/SC. O Sebrae também é um grande

parceiro em muitos projetos, assim como o
Sicoob Crediauc, que também participa do
programa de boas práticas promovidas pelo
Sebrae, que envolve os cinco sistemas
cooperativos de crédito.

A SRA. MARIA LUIZA LASARIM - Quero
cumprimentar o deputado Moacir Sopelsa, e
aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo
pela reeleição; o deputado Neodi Saretta,
cumprimentando-o também pela reeleição; o
prefeito municipal de Concórdia, João Girardi, e
o prefeito municipal de Piratuba, Claudirlei
Dorini, e em seus nomes cumprimento os
demais representantes dos Executivos da
nossa grande região; a sra. Marilane Fiametti
Stuani, representando a Câmara de Vereadores
de Concórdia, e os demais vereadores
presentes; o sr. Otávio Henrique de Almeida
Tessaro, que neste ato representa o Sistema
Sicoob, e em seu nome gostaria de
cumprimentar os membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal, os associados do
Sicoob Crediauc/SC e os nossos funcionários;
o sr. Neivo Luiz Panho, diretor superintendente
da Organização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina, e em seu nome estendo os
cumprimentos aos demais representantes dos
ramos do cooperativismo; o sr. Valdemar
Bordignon, presidente da Copérdia; o sr. Vagner
Bee, que neste ato representa o sr. Paulo
Eduardo Pastore, secretário de estado do
Desenvolvimento Regional de Concórdia; as
demais autoridades e os convidados que nos
honram com a sua presença.

Em 1994, com o objetivo de
estarmos mais próximos de nossos
cooperados, pois eles se deslocavam de outros
municípios para serem atendidos em
Concórdia, iniciamos a instalação de postos de
atendimento nos municípios da área de
atuação, e o primeiro foi no município de Seara.

Quero fazer uma referência a Ana
Rauber Balsan, pois o Sicoob Transcredi
também participa deste que é um grande
projeto de integração entre os cinco sistemas
cooperativos de crédito.

Atualmente temos 14 postos de
atendimento, mas ainda neste ano
inauguramos a terceira unidade em Concórdia,
e no início de 2015 vamos inaugurar uma
unidade no município de Paial. Assim, o Sicoob
Crediauc vai estar presente como unidade de
atendimento nos 14 municípios da área de
atuação. Acredito que seja a primeira
cooperativa dentro do Sistema Sicoob Santa
Catarina a ocupar 100% da sua área.

Faço uma referência à nossa
associação empresarial, à Câmara de
Dirigentes Lojistas e, especialmente, também
aos prefeitos, pela receptividade e acolhimento
em todos os municípios, e pelos convênios
firmados para a arrecadação de impostos, folha
de pagamento e também crédito consignado
aos funcionários.Em setembro de 2006 apresentamos

um projeto de viabilidade e fomos autorizados
pelo Bacen a operar em regime de livre
admissão, podendo associar pessoas físicas e
jurídicas de todos os segmentos da sociedade,
urbanas e rurais, residentes na área de
atuação. Durante 22 anos, de 1984 a 2006,
operamos como cooperativa de crédito rural e,
mesmo com a conquista da livre admissão,
jamais nos descuidamos do segmento
agropecuário, que é muito forte em toda região
e merece toda a nossa atenção no atendimento
de suas necessidades financeiras.

Quero fazer um agradecimento ao
Sicoob Central, ao Sicoob Confederação e ao
Bancoob pelo apoio e orientação sistêmica, e à
Ocesc e OCB, pela representação estadual e
nacional.

Há 27 anos faço parte desta grande
família que é o Sicoob Crediauc, e durante 24
anos fui funcionária. Em dezembro de 2010, eu
me desliguei por exigência legal para concorrer
à Presidência do Sicoob Crediauc.

Assim, quero me dirigir aos funcionários,
equipe engajada e dedicada, que compreende que
o nosso segmento é muito dinâmico e que temos
que estar em constante desenvolvimento como
gestores e como indivíduos para o crescimento de
todos, mas, principalmente, para o atendimento às
demandas dos nossos cooperados.

Faço um agradecimento também aos
membros da imprensa que prestigiam esta
solenidade.

Depois da livre admissão vieram
outras conquistas como o Certificado de
Autogestão, concedido pela Organização das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina -
Ocesc, que atesta que o Sicoob Crediauc
cumpre todas as normas e requisitos nos
aspectos sociais, doutrinários, éticos e legais.

(Passa a ler.)
“Três décadas é um tempo relativa-

mente longo e que nos permite algumas
reflexões sobre o que já realizamos e o que
ainda podemos, e iremos, realizar. Traçando
um paralelo dessa trajetória, podemos
constatar que em 1984 as dificuldades maiores
estavam relacionadas ao desconhecimento do
cooperativismo de crédito, a incerteza sobre o
sucesso ou não, a falta de recursos financeiros
e de estrutura, a inexperiência, como bem
narraram os sócios fundadores no audiovisual
que assistimos há pouco. Mas na medida em
que o tempo foi passando, as dificuldades
foram sendo suplantadas pela resiliência,
perseverança, firmeza e clareza de propósito
dos envolvidos.

Em 1984 eram apenas dois
funcionários, a Sônia Regina Mori, como caixa,
e o sr. Osvaldo Silva Kerber, como gerente do
Sicoob Crediauc. A Sônia continua conosco até
hoje e o sr. Kerber decidiu parar as atividades
em abril deste ano, mas deixou um legado
muito bonito no Sicoob Crediauc. Muito
obrigada, Sônia, e muito obrigada, sr. Kerber!
Hoje somos 170 funcionários.

Em 2013, aparecemos entre as 100
maiores instituições financeiras cooperativas -
57ª posição -, dos cinco sistemas cooperativos
de crédito e mais de 1.100 cooperativas de
crédito. Esse ranqueamento é feito pela
Organização das Cooperativas do Brasil e
também pelo Banco Central do Brasil.

Iniciamos em 1984, num espaço
físico de apenas 16m², cedidos pela
Copérdia. Naquela época as movimentações
ainda eram tímidas, com poucos
cooperados, não permitindo que arcássemos
com as despesas administrativas.
Atualmente estamos construindo a sede
própria que terá 5.000m² e que abrigará
uma unidade de atendimento aos
cooperados, unidade administrativa,
auditório e salas de reuniões. A conclusão
desta sede própria está prevista para o ano
de 2016.

Faço uma referência e um agradeci-
mento também aos presidentes que me
antecederam: João Rech Netto, Rui Schneider da
Silva e Anselmo Antônio Hess. Agradeço a
presença da dona Marli, representando o sr.
Anselmo.Segundo relato de alguns sócio-

fundadores, o dia 8 de novembro de 1984, dia
da criação do Sicoob Crediauc, amanheceu
claro e o tempo bom parecia anunciar que
aquele dia ficaria para a história, e ficou.

Destaco a importância destes ex-
presidentes na história do Sicoob Crediauc.
Tive a oportunidade e a honra de trabalhar
com os três, e cada um possuía uma forma
peculiar e distinta de administrar, mas os
ideais, os valores e os princípios praticados
eram os mesmos, e continuam sendo os
mesmos praticados atual e diariamente,
porque entendemos que o grande poder
transformador do cooperativismo está na
capacidade que temos de manter
preservados a cultura, os valores e os
princípios que norteiam as nossas ações.
Acima de tudo, somos uma sociedade
composta por 30 mil pessoas que, através
da cooperação, atingem os seus objetivos.

Após 30 anos, em 2014, o que se
verifica é a consolidação do Sicoob Crediauc,
reconhecido como uma instituição financeira
cooperativa séria, eficiente e voltada para o
desenvolvimento socioeconômico e a inclusão
social dos cooperados, de suas famílias e das
comunidades onde atua.

As parcerias firmadas também são
muito importantes e quero destacar algumas.

Destaco, primeiramente, a Copérdia.
O início do Sicoob Crediauc está ligado à
Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia,
visto que entre os 33 sócios-fundadores
estavam dirigentes e cooperados daquela
cooperativa. É nossa parceira desde o início e
essa parceria tem-se fortalecido a cada dia.

Nesses 30 anos, houve dificuldades
e alguns obstáculos que nos tornaram mais
fortes, transformando-se em aprendizado e
fortalecendo-nos para as conquistas que vieram
na sequência.

O quadro social é, sem dúvida, a
nossa maior conquista, o nosso maior
patrimônio. Vinte e quatro por cento da
população total da área de atuação é
associada ao Sicoob Crediauc, ou 47% da
população economicamente ativa. Em alguns
municípios, e cito Presidente Castello Branco, a
participação chega a 60% da população total.

Também destaco a CEM - Cooperativa
Educacional Magna -, presidente Elizete
Pelegrini, através dos projetos que iniciamos
em parceria, há sete anos, com a criação da
Mini Cidade Cooperativista, e em maio de
2013, com a criação da Credicem, a Mini
Cooperativa de Crédito. Este projeto, inclusive,
permitiu-nos ser premiados no 10º Concred

Com 30 mil cooperados, 170
funcionários e R$ 450 milhões em ativos, o
Sicoob Crediauc chega aos 30 anos com
muitas histórias de sucesso para contar. Mas o
nosso maior orgulho é ter certeza de que
desempenhamos um papel fundamental no
desenvolvimento da região, oferecendo aos
nossos cooperados a possibilidade de
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concretizar os seus objetivos e seus empreendi-
mentos, melhorando a sua qualidade de vida e
de sua família.

Neodi Saretta, de estar aqui, com a Assembleia
Legislativa, pela segunda oportunidade neste
ano. Na passagem dos 80 anos do nosso
querido município de Concórdia, a Assembleia
Legislativa esteve aqui presente prestando uma
homenagem a esta cidade, por tudo que ela
nos ofereceu de oportunidades.

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

Sopelsa) - Neste momento, concedo a palavra
ao deputado Neodi SarettaEstima-se que somente no segmento

de crédito, até o final deste ano, chegue-se aos
12 milhões de cooperados no Brasil,
considerando-se os cinco sistemas que operam
no país.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Excelentíssimo sr. deputado Moacir Sopelsa;
excelentíssimo sr. João Girardi, prefeito desta
querida cidade de Concórdia; sra. Maria Luiza
Lasarim, presidente do Sicoob Crediauc/SC - e
quero, em seu nome e em nome do Fernando,
cumprimentar toda a direção, os funcionários,
os associados, os fundadores e os apoiadores
pelo belo trabalho que vem sendo desenvolvido
-; sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro, neste
ato representa o presidente da Sicoob Central;
sra. vereadora Marilane Fiametti Stuani, que
representa o presidente da Câmara de
Vereadores e representa também o deputado
federal Casildo Maldaner; sr. prefeito Claudirlei
Dorini, presidente da Amauc - Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense; sr.
Vagner Bee, assessor de comunicação da SDR,
neste ato representando o sr. secretário
Regional; sr. Neivo Luiz Panho, superintendente
da Organização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina; sr. Valdemar Bordignon,
presidente da Copérdia; e senhoras e senhores
que vêm dos municípios vizinhos.

Trabalhar com pessoas e com o
dinheiro público, com certeza é uma grande
missão. Eu sempre tenho dito que o tempo é o
pai de todos. Eu ouvi depoimentos, e participei
da sessão, daquelas pessoas que,
inicialmente, tiveram a coragem de emprestar o
seu nome, e também a documentação, e
avalizar, assinar, para que se pudesse iniciar
uma cooperativa de crédito.

Deputados Moacir Sopelsa e Neodi
Saretta, o cooperativismo é formado por
pessoas, por profissionais engajados na causa
cooperativista. E com o apoio dos senhores e
dos demais representantes dos Parlamentos
estadual e federal, queremos unir esforços em
prol da manutenção e ampliação das
conquistas do setor, principalmente as contidas
no bojo de nossa Constituição Federal e Lei
Complementar n. 130, de 2009 - lei especial do
cooperativismo de crédito.

Somos acostumados, ao longo dos
anos, com os bancos tradicionais, que fazem
um belo trabalho. Mas é claro que, com o
passar dos anos, as pessoas perceberam que
havia a oportunidade de se criar cooperativas
não somente de crédito, como também de
educação e tantas outras. E o sucesso deu-se
graças às pessoas que iniciaram essas
atividades.

Unidos com as centrais, federações e
confederações, somos fortes, temos repre-
sentatividade e papel significativo no desenvol-
vimento desta região, deste estado e deste
país.

Para finalizar, reitero o agradeci-
mento aos sócio-fundadores, aos demais
cooperados, aos cooperados presentes neste
evento, ao nosso conselho de administração e
fiscal, às autoridades e aos convidados e
funcionários.

Vocês perceberam que se sucederam
diversos presidentes, mas a linha de conduta
sempre foi a mesma. Quando você entra num
estabelecimento e vê pessoas trabalhando com
criatividade, carinho, zelo e amor à profissão,
percebe que é bem acolhido. Temos esta
característica na nossa região: as pessoas têm
por sua iniciativa - e isso vem de berço - fazer, e
fazer bem. Por isto que se cresce, e vai-se
continuar crescendo: porque as pessoas
percebem a segurança, a tranquilidade e o zelo
com que se trata o dinheiro e as pessoas. Não
se pode brincar, porque os anos passam, mas
as marcas ficam.

As cooperativas de crédito fazem um
papel importante e fundamental em Santa
Catarina e no Brasil. O Sicoob representa muito
não apenas para a região da Amauc, mas
também para este estado, porque é a terceira
maior cooperativa de crédito de Santa Catarina.

Nosso agradecimento especial aos
deputados Moacir Sopelsa e Neodi Sareta
pela indicação desta sessão solene,
transformando esta noite em uma noite
muito especial para todos que compõem a
família Sicoob Crediauc.” Esse trabalho foi mostrado aqui nos

vídeos e nas falas dos oradores que nos
antecederam. Isso demonstra que foi
importante, corajosa e deu frutos aquela
decisão tomada 30 anos atrás, quando 33
associados tomaram a iniciativa, em 1984, de
fundar essa cooperativa. As vantagens que traz
são inúmeras. O fato de as sobras da
cooperativa ficarem aqui mesmo na região tem
um papel extraordinário.

Boa-noite e muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Neodi

Sareta - Muito obrigado, sra. Maria Luiza
Lasarim, pelas suas palavras, pelo brilhantismo
daquilo que foi falado na tribuna, pelo conteúdo
e pelo merecimento a todas citações feitas em
relação, principalmente, aos fundadores e
àqueles que apoiam a cooperativa.

Por isso que, quando se olha para
uma plateia como esta, com a cobertura da
TVAL no nosso município, percebe-se, com
muita tranquilidade, que as pessoas estão aqui
para dar mais um voto de confiança. E
queremos que elas continuem se fortalecendo.
Todos os municípios da região buscam, acima
de tudo, servir à sociedade.

Quero parabenizar todos,
aproveitando para cumprimentar as outras
cooperativas que fomentam o cooperativismo,
que fazem um trabalho sério e ajudam no
desenvolvimento da economia da nossa região
e de Santa Catarina.

Neste momento, convido o
excelentíssimo sr. João Girardi, prefeito municipal
de Concórdia, para fazer uso da palavra. Na semana passada, enviei o projeto

de lei do Orçamento para 2015, que tem que
ter receita própria, fundos e também os
repasses dos recursos dos governos federal e
estadual previstos na ordem de R$ 231
milhões. Desses recursos, R$ 119 milhões são
para a Saúde e Educação. É claro que
cuidamos da infraestrutura, tanto do interior
quanto da cidade, para que esse município
continue crescendo e dando mais
oportunidades. E cito a cooperativa de crédito,
que vai construir a sua sede própria e abrir
novos espaços para facilitar o acesso de todas
as pessoas que necessitam diariamente desse
serviço.

O SR. JOÃO GIRARDI - Nesta noite
especial, gostaria de fazer a minha saudação
ao deputado estadual Moacir Sopelsa,
extensiva ao deputado estadual Neodi Saretta.
É uma honra tê-los mais uma vez na cidade de
Concórdia.

Por isso, mais uma vez, quero
parabenizar a sra. Maria Luiza Lazarim e todos
as pessoas que contribuem com esse trabalho
belíssimo do Siccob, uma instituição de credibi-
lidade, com mais de 30 mil associados. E isso
é a prova maior da força e importância dessa
cooperativa.

Quero saudar toda a equipe da
Assembleia Legislativa, que está aqui fazendo
essa cobertura especial.

Muito obrigado a todos!Minha saudação especial para a
presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luiza
Lasarim, em nome de quem saúdo toda a
diretoria, os associados e a equipe de trabalho
que, diariamente, empenha-se nessa atividade
importante.

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

Saretta) - Agradecemos a todas as pessoas que
nos deram a honra da sua presença nesta
sessão, convidando-as para um coquetel que
será servido neste mesmo recinto.

Então, quero, em nome da
administração municipal, cumprimentar a sra.
Maria Luiza Lasarim, os associados, os
homenageados e todas as pessoas, desde a
primeira que abriu sua conta até a que abriu na
tarde de hoje por acreditar nessa alternativa e
em novas possibilidades de poder melhorar a
sua qualidade de vida.

Meus caros líderes e autoridades já
citadas pelo protocolo, a minha saudação
especial a todos vocês e, da mesma forma, aos
homenageados e às homenageadas desta
noite.

Convidamos todos para ouvirem a
execução da Canção de Concórdia, por
Claudecir Meneguetti.

(Procede-se à execução da canção.)Trago um abraço do vice-prefeito
Neuri Antônio Santhier, que neste momento
está-me representando em outro compromisso.

Esta Presidência, antes de encerrar a
presente sessão, convoca outra, especial, para
segunda-feira, às 19h, em homenagem ao Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina, no
plenário da Assembleia Legislativa catarinense.

Felicidades a todos! Parabéns pela
homenagem, prestada nesta noite, ao Sicoob
Crediauc/SC!

Nós somos um município de sorte, e
a sorte vem porque há trabalho. Nós tivemos a
honra, meus caros deputados Moacir Sopelsa e Muito obrigado!

(Palmas) Está encerrada a presente sessão.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.771 17/12/2014

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

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2014, EM HOMENAGEM AO
JORNAL CORREIO LAGEANO PELA PASSAGEM DOS SEUS 75 ANOS DE

FUNDAÇÃO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ROMILDO TITON

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene em
homenagem ao jornal Correio Lageano, pela
passagem dos seus 75 anos de fundação.

Agora farei uso da palavra, em nome
dos srs. deputados da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina.

O homem, em toda a sociedade,
quando lê um jornal, acredita que o que está
escrito é a grande verdade. Isso é o respeito
que o cidadão tem com o jornalismo. Com uma
notícia de televisão ou de rádio é a mesma
coisa.

Senhoras e senhores, cumprimento,
mais uma vez, as autoridades que compõem a
mesa, os senhores e as senhoras presentes,
os militares e as autoridades eclesiásticas e
civis.

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Por isso, quando sai uma notícia na
imprensa, nós guardamos, muitas vezes,
aquela folha do jornal, porque acreditamos que
realmente o que está escrito lá deve ser a
verdade. E deve ser assim mesmo.

Excelentíssimo senhor João Alberto
Duarte, secretário de estado do
Desenvolvimento Regional do município de
Lages, representando, neste ato o governador
do estado de Santa Catarina;

Esta sessão tem uma importância
significativa, pois são 75 anos de um jornal que
começou pequenininho.

Eu conheci o jornal, Isabel, no final
do ano de 1964. Quando da primeira visita que
fiz ao sr. Baggio, ele me puxou a orelha. Havia
um probleminha corriqueiro com a empresa,
mas ele era um homem observador e disse-me:
“Reno, há um probleminha aqui que é
importante, que vou te falar, e até anotei num
papelzinho”. Como havia pouco papel na
gráfica, ele pegou um papel bem pequeno, fez a
anotação e depois ele me entregou aquele
lembrete. Daí, em toda viagem que fazia de
Caçador a Lages, ia fazer uma visitinha ao sr.
Baggio. Primeiramente, ligava para ver se ele
estava, depois fazia uma visitinha e ele me
dava café doce. Eu não tomo café doce e falava
isso a ele. Mas ele me dizia para tomá-lo e ver
como estava bom e docinho. Então, fui
obrigado a dizer-lhe que não tomava café doce
e ele me servia café amargo. São coisas assim
que guardamos na memória.

Queremos, Isabel, mais uma vez,
cumprimentar o seu grupo de trabalho - e
sozinho ninguém faz nada - respeitado, com
responsabilidade, acima de tudo, para mostrar
aos serranos, a Santa Catarina e ao Brasil o
que acontece. E é de responsabilidade da
imprensa mostrar ou tornar visível.

(Palmas)
Excelentíssimo senhor Antônio

Arcanjo Duarte, vice-prefeito do município de
Lages;

(Palmas)
Senhor vereador Anilton Freitas,

presidente da Câmara de Vereadores;
Alguém me perguntou: “Reno, tu,

como deputado, estás sozinho”? Eu disse
que estava, porque em fim de ano os depu-
tados de cada região normalmente têm dois
ou três compromissos. Eu, como não
concorri na última eleição e estava pertinho
de Lages - Caçador fica pertinho deste
município -, tive como transferir os
compromissos de hoje para amanhã. E agora
tenho o prazer e a alegria de estar aqui
presidindo esta sessão, pela amizade que
sempre mantive com o sr. José, com a sua
família e com o seu grupo.

(Palmas)
Senhora Isabel Baggio, nossa querida

homenageada, representando todo o grupo;
(Palmas)
Senhor Edelvânio Nunes Topanot,

prefeito do município de Bom Jardim da Serra e
presidente da Amures;

(Palmas)
Senhor Ademir Arnon, presidente da

Associação Catarinense de Imprensa;
(Palmas)
Senhor Angelo Gobbi, presidente da

Associação dos Jornais do Interior de Santa
Catarina e do Brasil;

Eu sempre acompanhei os jornais e
uma coisa que me chamou a atenção foi a
independência do sr. Baggio. Eu lembro que
nesta cidade os Ramos, do velho PSD,
lideravam o movimento político, como os
Bornhausen lideravam lá no litoral. Mas uma
coisa que observo é que em todo município que
há bastante políticos, a tentação deles - e sei
disso porque sou político há 30 anos, e quem é
político sabe disso - é sempre tentar fazer uma
política de boa vizinhança com a imprensa, ser
amiguinho da imprensa para ver ser colhe
alguma vantagem dela. O sr. Baggio dizia:
“Comigo não tem disso! Todo mundo tem o
mesmo direito e as mesmas obrigações com a
sociedade. E eu, como homem de imprensa,
sou obrigado a respeitar isso”.

Por esta razão, Isabel, eu me sinto
muito feliz, pois consegui viabilizar a minha
estada aqui hoje, transferindo os meus
compromissos, mas cumprindo o papel do
nosso Parlamento catarinense. Eu represento
neste ato todos os srs. deputados e as sras.
deputadas.

(Palmas)
Senhora Celeste Rogério Basquerote,

diretora do Rádio Clube, representando neste
ato o presidente da Acaert, senhor Rubens
Olbrisch; (Palmas)

(Palmas) Dando sequência à sessão,
convidamos a mestre-de-cerimônias, Nicoli
Madeira, para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

Senhor João Fert Neto, diretor-geral
da Udesc do município de Lages;

(Palmas)
Excelentíssimas autoridades, sras.

deputadas e srs. deputados, a presente sessão
em homenagem ao jornal Correio Lageano, pela
passagem dos seus 75 anos de Fundação, foi
convocada por solicitação da Mesa Diretora e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares.

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicoli Madeira) - Senhoras e senhores, boa-
noite!

Neste momento, registramos a
presença das seguintes auto ridades:

Esses dias, olhando na internet,
achei um trecho de um artigo que vou passar a
ler. Inclusive, fiz um registro, hoje, na
Assembleia em homenagem ao jornal Correio
Lageano.

Senhora Scylla Baggio, proprietária do
jornal Correio Lageano ;

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo coral da
Orquestra Sinfônica de Lages, sob a regência
do maestro Joed.

Senhor Carlos Eduardo de Liz,
presidente do Serrano Tênis Clube;

Senhor Adilson Rodrigues de
Appolinário, vereador do município de Lages;(Passa a ler.)

(Procede-se à interpretação do hino.) “Durante doze anos, o Correio
Lageano circulou semanalmente, quando em
1951, quatro idealistas assumiram o
compromisso de oferecer ao público um veículo
‘independente e noticioso’. José Paschoal
Baggio, Evilásio Neri Caon, Edézio Neri Caon e
Sirth de Aquino Nicolelli definiram nesse
mesmo ano uma nova missão: ‘O Correio
Lageano, enquanto estiver sob a nossa
orientação, será um órgão livre, independente,
sem subordinação a organizações de qualquer
espécie. (...) Nos endereçando sempre aos
anseios do povo, quer das classes produtoras,
quer das classes trabalhadoras, humildes e de
todas as categorias profissionais’.”[sic]

Excelentíssima senhora Rita Silvânia
Costa, vice-prefeita de Capão Alto;Convidamos para fazer parte da mesa

a sra. Solange Pagani, secretária de estado do
Desenvolvimento Regional de São Joaquim.

Senhor Arilton Pereira de Brito, repre-
sentando o prefeito da cidade de Painel;

(Palmas) Senhor Luiz Carlos Barbosa da Silva,
representando neste ato a Câmara de
Vereadores de Otacílio Costa;

A seguir, teremos a apresentação do
vídeo intitulado Correio Lageano 75 anos,
produzido pela TV Assembleia Legislativa. Senhor vereador Ivonel Mello de Liz,

representando neste ato a Câmara de
Vereadores de Painel;

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

Neste momento, faremos a entrega
do DVD para a nossa querida Isabel Baggio, a
fim de que o mantenha nos anais do jornal
Correio Lageano como recordação desta
sessão solene do dia 13 de novembro de
2014.

Senhor tenente-coronel Aldo José
Franz, comandante do 5º batalhão do Corpo de
Bombeiros de Lages;

Senhor Nelson Beretta, gerente
Regional da Epagri de Lages;

Isso é importante. A coisa mais
sublime na imprensa é justamente essa
imparcialidade que vemos nela no dia-a-dia.

Senhor capitão Frederick Rambusch,
comandante da Polícia Militar Ambiental de
Lages;

(Procede-se à entrega do DVD.)
(Palmas)
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Senhor Nilton Rogério Alves,
presidente da CDL de Lages;

Convido para receber a homenagem o
sr. José Luiz dos Santos Dutra, supervisor de
operações da Tractebel, neste ato repre-
sentando-a.

tração da sua credibilidade e confiança,
levando notícias para toda Santa Catarina e
também para o mundo. Muitas pessoas que
estão fora e querem matar a saudade de
Lages, elas o fazem através da informação do
Correio Lageano. E isso não é por acaso; isso é
fruto do trabalho, da dedicação e do esforço de
uma equipe liderada pela Isabel e que, ao longo
de 75 anos, vem mantendo a informação aqui
na cidade de Lages e região.

Senhor Giordan Heidrich, neste ato
representando a Fiesc;

Senhor João Lopes, neste ato repre-
sentando a Fundação Municipal de Esportes;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Senhor Juliano Chiodelli, vice-
presidente da Associação Comercial e Industrial
de Lages;

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Altenir Agostini, neste ato representando o
Sebrae de Santa Catarina.Senhor Robert Kenedy Lara da Costa,

superintendente Regional Sul de Santa Catarina
da Caixa Econômica Federal;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Nesse sentido, quero cumprimentar
toda a família que se dedica em torno de tudo
aquilo que se faz, que se pensa e que se
projeta na cidade de Lages. Porque o Correio
Lageano não leva somente a informação.
Muitas vezes leva bandeiras, ações, sonhos,
trabalhos sociais e educação na cidade de
Lages. Ele é muito mais do que um veículo de
informação.

Senhor Ricardo Angelo Grisa, gerente
regional de Varejo do Banco do Brasil - Lages;

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Célio Espanholi, vice-presidente da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo - Fecomércio -, neste ato repre-
sentando-a.

Senhor Afrânio Camargo, presidente
da comissão de Direitos Humanos da OAB de
Lages;

Senhor Edemar Santana de Liz, vice-
presidente do Centro de Integração Empresa-
Escola;

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Por isso, o nosso reconhecimento,

em nome do prefeito Elizeu Mattos, em nome
do município de Lages, pela existência, pelo
trabalho, pelo esforço e pela dedicação por
todo esse tempo.

Senhor Osvaldo Piloni, presidente dos
Sindicatos das Empresas de Transporte,
Transportadores de Cargas e Logística no
Planalto Serrano;

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Giordan Heidrich, diretor da Fiesc, neste ato
representando-a.

Senhor José Luiz Dutra, neste ato
representando a Tractebel Energia;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Vida longa, sucesso e que possamos,
a cada ano, estar aqui homenageando esse
importante veículo de comunicação.Senhor Fábio Tosatti, diretor

executivo do Simmmel;
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Juliano Chiodelli, vice-presidente da
Associação Comercial e Industrial de Lages,
neste ato representando-a.

Muito obrigado!
Senhor Fernando Arruda, gerente

comercial da Obradec;
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Senhor Everson José Goulart, neste
ato representando o deputado eleito Gabriel
Ribeiro;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Convidamos para fazer uso da
palavra a nossa querida homenageada, a sra.
Isabel Baggio.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Senhor Álvaro Mandadori, secretário
de Desenvolvimento do município de Lages;

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Nilton Rogério Alves, presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Lages, neste ato
representando-a.

A SRA. ISABEL BAGGIO - Senhoras e
senhores boa-noite!Senhor Altenir Agostini, coordenador

regional do Sebrae. Cumprimento o deputado Reno
Caramori, caro amigo que neste ato representa
o presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Romildo Titon; o deputado Nilson
Gonçalves, proponente desta menção honrosa;
as demais autoridades que fazem parte da
mesa; os homenageados; e os convidados que
nos prestigiam nesta sessão.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem ao jornal
Correio Lageano pela passagem dos seus 75 anos
de fundação, por sua participação na construção
da história com centenas de milhares de páginas
que se confundem com acontecimentos marcantes
e conquistas determinantes para o crescimento
socioeconômico da região, e por seu trabalho na
mobilização da sociedade sobre as ações e a
responsabilidade dos profissionais, destacando-se
como importante veículo de comunicação, motivo
de orgulho para santa catarina.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Agradeço ao sr. deputado Reno

Caramori.
A seguir, teremos a apresentação do

vídeo comemorativo: Correio Lageano  75 anos. (Passa a ler.)
(Procede-se à apresentação do

vídeo.)
“Esta é uma noite muito especial

para o Correio Lageano. Estamos em nossa
terra, entre amigos, recebendo a homenagem
dos representantes legítimos da população
catarinense.

(Palmas)
Neste momento, o coral da Orquestra

Sinfônica de Lages brindará todos com as
músicas Se Todos Fossem Iguais a Você,
Conquista do Paraíso e Certos Amigos.

Convido excelentíssimo sr. deputado
Reno Caramori, neste ato representando o
presidente da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, para fazer a entrega das
homenagens.

É uma honra e uma responsabilidade
representar uma empresa que está sendo
homenageada por 75 anos de trabalho, que
cumpre a difícil, mas gratificante, tarefa de
informar. Monotonia não faz parte do nosso
trabalho. São milhares de páginas publicadas
que carregam o nosso DNA, a nossa marca e
compromisso pelo desenvovimento da serra
catarinense.

(Procede-se à interpretação das
músicas.)

Convido para receber a homenagem a
sra. Isabel Baggio, diretora do Correio Lageano,
neste ato representando-o.

(Palmas)
Queremos agradecer ao coral da

Orquestra Sinfônica de Lages por essa
belíssima apresentação. Parabéns a vocês!Convido juntamente a sra. Scylla

Baggio e o seu irmão Paulo. Ao conversar com o companheiro ao
lado, dizíamos que, lamentavelmente, os corais
estão desaparecendo. Mantenham essa coisa
tão bonita, que é o coral. Nós temos
dificuldades na nossa região e auxiliamos
muitos corais. Na época em que éramos
prefeito, reunimos vários de cidades vizinhas.
Mas estamos vendo que os corais estão
diminuindo e uma das alegações é a falta de
maestros para os corais.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Nascemos em 1939, ano do início da
grande guerra. Noticiamos o seu começo e o
seu fim, vivemos a queda do muro de Berlim,
vimos grandes potências econômicas surgindo
e outras desaparecendo, convivemos com a
conquista da democracia e das eleições diretas
neste país, acompanhamos o poder
constituinte e o nascimento de um documento
que reconhece e garante direitos coletivos e
individuais para o povo desta nação. Esse
documento assegura à população brasileira um
dos direitos mais importantes para o pleno
exercício da cidadania: o direito à liberdade,
liberdade para ir e vir, liberdade para pensar,
liberdade para falar, liberdade para noticiar.

(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o

Parlamento catarinense presta uma
homenagem a entidades e personalidades que
muito contribuiram neste 75 anos do jornal
Correio Lageano .

Convido para receber a homenagem o
excelentíssimo sr. João Alberto Duarte,
secretário Regional do Desenvolvimento de
Lages, neste ato representando o
excelentíssimo sr. João Raimundo Colombo,
governador do estado de Santa Catarina.

Dando continuidade à sessão,
convidamos para fazer uso da palavra o vice-
prefeito Antônio Duarte, representando o
prefeito municipal.

O SR. ANTÔNIO DUARTE - A minha
saudação ao deputado Reno Caramori, neste
ato representando a Assembleia Legislativa de
Santa Catarina; a sra. Isabel Baggio, e em seu
nome saúdo toda a sua família, a sua equipe
de trabalho do Correio Lageano e a todos os
seus colaboradores; ao presidente da Câmara
de Vereadores, Anilton Freitas; ao secretário do
Desenvolvimento Regional de Lages, João
Alberto Duarte; às demais autoridades; aos
homenageados; aos empresários e presidentes
de entidades.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Nem sempre foi assim.

Paralelamente aos fatos acima relatados, o
direito à liberdade de imprensa também foi alvo
de violação e perseguição por todas as partes
do mundo, e não foi diferente com o Correio
Lageano, que ao longo da sua história, na
vigência do regime militar, sofreu censura em
seu conteúdo.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

excelentíssimo sr. Elizeu Mattos, prefeito de
Lages, neste ato representado pelo
excelentíssimo sr. Antônio Duarte, vice-prefeito
de Lages;

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Pois bem, meus amigos, tenho a

dizer que nunca, desde os tempos da ditadura,
o direito e o dever de informar estiveram tão
ameaçados. Vivemos sob a égide de um
governo federal que não manifesta publica-
mente, mas que enxerga na imprensa uma
afronta ao seu projeto de poder. Quando a
imprensa discorda dos seus interesses, ele
ataca e ameaça o direito que temos de

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

excelentíssimo sr. Edelvânio Nunes Topanoti,
prefeito de Bom Jardim da Serra, neste ato
representando a Amures.

Quero cumprimentar o coral da
Orquestra Sinfônica de Lages pela belíssima
apresentação.

Gostaria de dizer que esta é uma
justa homenagem da Assembleia Legislativa ao
Correio Lageano. Apesar de o Correio Lageano
ser um jornal regional, essa é uma demons-

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
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informar, afrontando a liberdade de imprensa e,
portanto, o exercício pleno da cidadania.

sentante, e cuja presença muito nos honra, o
sr. Edésio Caon, que desde muito tempo
acreditaram que um jornal podia crescer e ser
indispensável na vida dos serramos. Agradeço
aos leitores, assinantes, anunciantes e
parceiros que formam os pilares de
sustentação desse veículo.

Dona Beta tem uma vida dentro da
Assembleia, sempre à frente dessa organização
impecável, pela sua responsabi lidade.Essa ameaça não é um problema

exclusivo dos meios de comunicação, causa
danos irreparáveis a toda população. Como
exemplo, cito o recente caso da revista Veja,
que teve o seu prédio atacado por ter publicado
reportagem sobre denúncias de desvios de
recursos na Petrobras.

Realmente temos que agradecer a
toda essa equipe que nos acompanha quando
temos uma sessão solene a realizar. É
bastante trabalhoso, mas é digno porque a
Assembleia tem a responsabilidade de bem
representar a sua gente catarinense. E não é
somente o deputado, mas todo grupo que
compõe o Parlamento tem essa responsabi-
lidade.

Encerro usando as palavras de
Roosevelt: ‘É melhor lançar-se à luta em busca
do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso,
que formar fila com os pobres de espírito, que
nem aproveitam muito nem sofrem muito, e
vivem nessa penumbra cinzenta, sem conhecer
nem a vitória nem a derrota’.”

Vivemos ou não em um país livre? As
pessoas ou entidades que se sentirem
prejudicadas, certamente têm meios legais para
reclamar. Depredação é barbárie, é ato inaceitável
em um país democrático como o Brasil. Demo-
cracia é ordem, é respeito ao contraditório, é
cumprir os preceitos que regem a cidadania.

Por isso, queremos agradecer, mais
uma vez, a presença das autoridades já
nominadas, dos homenageados, da equipe do
jornal e de todos aqueles que colaboraram, de
uma maneira ou de outra, para que ele
chegasse aos 75 anos.

Boa noite!
Muito obrigada!

Por esse e outros inúmeros fatos,
quero chamar a atenção sobre esse importante
tema. Precisamos estar vigilantes e
posicionarmo-nos, independentemente de
qualquer convicção política, para garantir a
plena liberdade dos cidadãos deste país.

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

Caramori) - Palavras sábias. E nem todo mundo
tem vocação para essa ou aquela atividade,
mas sempre que tomarmos qualquer atitude,
precisamos ter muita responsabi lidade.

Gostaria de agradecer, mais uma vez,
ao nosso coral e a cada um dos senhores e das
senhoras que vieram prestigiar este evento.

Esse evento de hoje não está sendo
transmitido ao vivo, mas está sendo gravado na
íntegra tanto pela Rádio Alesc Digital quanto
pela TVAL e será transmitido em horários
diferentes pela TVAL, quando todos terão a
oportunidade de assisti-lo.

Aos srs. deputados, aos srs. vereadores
aqui presentes e aos demais representantes do
poder público, peço que permaneçam alertas e,
com o seu trabalho, impeçam ameaças, veladas
ou não, de restringir esse direito que pertence a
cada cidadão brasileiro.

Isabel, a sua equipe de trabalho está
demonstrando a capacidade e a responsabi-
lidade que tem perante a sociedade. E os
aplausos que recebeste é prova disso.

Mas queremos fazer alguns agradeci-
mentos. Estamos hoje aqui em Lages fazendo
esta sessão solene, mas atrás disso há um
estafe, um grupo de pessoas que se deslocou
hoje cedo para montar a parte técnica: o
pessoal da Rádio Alesc Digital e da TVAL, o
pessoal da recepção, as nossas taquígrafas, os
técnicos, enfim, todos aqueles que, de uma
maneira ou de outra, estão participando da
sessão, na retaguarda, para que ela aconteça.

A Presidência agradece a presença
das autoridades com assento à mesa e de
todos que nos honraram com o seu compareci-
mento, convidando-os para um coquetel neste
mesmo recinto.

Apesar de termos muitas razões para
comemorar, afinal grandes desafios foram
superados ao longo desses 75 anos, decidi
usar esta oportunidade para chamar todos à
reflexão sobre o nosso papel como cidadãos
em defesa da liberdade.

Antes de encerrar a presente sessão,
teremos a interpretação do Hino de Santa
Catarina pelo coral da Orquestra Sinfônica de
Lages, sob a regência do maestro Joed.

Agradeço a Deus; à minha família; ao
meu pai, que, com certeza, também está
presente; a todos os colaboradores que
fizeram, e fazem, parte dessa história; e, em
especial, a esta Casa Legislativa, que, através
do deputado Reno Caramori, honra-nos com
esta importante homenagem.

(Procede-se à interpretação do hino.)
Temos aqui duas pessoas que são os

anjinhos da guarda do presidente, a Cleo e a
Beta, sendo que a Beta, para quem não
conhece, é filha do nosso saudoso amigo, o ex-
governador Ivo Silveira, do velho PSD.

Encerramos a presente sessão,
convocando outra, especial, para segunda-feira,
às 19h, na Assembleia Legislativa, em
comemoração aos 150 anos de nascimento de
Lauro Müller.Agradeço também às famílias dos

nossos fundadores, e que têm aqui um repre- (Palmas) Está encerrada a presente sessão.

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

Dr. Fabiano Baldissarelli, do GAECO; o presidente da CIDASC, Sr. Enori
Barbieri; o Sr. Airton Spies, Secretário de Estado da Agricultura; o Sr.
Fernando Freiberger, representando o Ministério da Agricultura; e a Sra.
Amábili Neckel, Secretária Executiva do Sindileite. O Deputado Carlos
Chiodini agradeceu a todos os convidados pelo atendimento ao convite
e falou que um dos assuntos da pauta era a discussão do ofício
236/2014 do Deputado Moacir Sopelsa, que solicita a discussão a
respeito da adulteração do leite “fato notório e amplamente divulgado
na imprensa, e suas consequências e medidas tomadas até o presente
momento”. O Deputado Carlos Chiodini passou a palavra ao Deputado
Moacir Sopelsa para fazer a contextualização do seu pedido. O
Deputado Moacir Sopelsa agradeceu ao Presidente da Comissão e aos
convidados presentes, momento em que chegou a Deputada Luciane
Carminatti, a qual o deputado agradeceu também. O Deputado falou da
forte ligação que tem com a agricultura e fez as suas considerações a
respeito do caso da adulteração do leite “Saí da terra, mas a terra não
saiu de mim, e leite, alimento, mas especialmente o leite, está na
mesa para o consumo desde os inocentes até os mais velhos e
parabenizo a todos os envolvidos na descoberta do fato que se faz com
um produto que é constado como um crime, não existe crime maior do
que enganar quem consome e quem não sabe o que esta consumindo.
Uma das coisas que mais me preocupou é que Santa Catarina tem
bons produtores, que são exemplos, indústrias que são exemplos,
quando se diz que um produto como o leite está contaminado com
soda, ureia, formol, o que o consumidor pensa? Santa Catarina dá o
exemplo a ser um dos primeiros a buscar esses esclarecimentos.”
Segundo o Deputado, o primeiro penalizado quando não tem consumo é
o produtor, o segundo é a indústria e o terceiro é o desconforto do
consumidor. O Deputado pediu a reunião para esclarecimento dos fatos
e, através da imprensa, fazer toda a divulgação possível para a
população e, fornecer informações corretas e precisas, mas, resalva,
que não é que as informações fornecidas não tenham sido corretas,
mas que quando se põe em dúvida um produto, e não se tem a marca
do produto e o lote do produto, cria-se dúvida em todo o segmento e,
que “então que os maus sejam penalizados e devem ser penalizados,
mas aqueles que tem seriedade com o trato do alimento possam ser
preservados dos desgastes que nós possamos sofrer”. O Deputado

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política
Rural, realizada no dia 05 de novembro de 2014.
Às dezessete horas e trinta minutos do dia cinco de novembro do ano
de dois mil e quartoze, na Sala de Reunião 01, sob a Presidência do
Deputado Carlos Chiodini, com base no parágrafo 1º do art. 123 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da Reunião Ordinária da
Comissão de Agricultura e Política Rural. Foi feita a leitura dos ofícios
recebidos. Primeiramente o ofício 445/2014, da Câmara Municipal de
Xanxerê, enviando Moção de Apelo ao Ministério Público Estadual,
Federal e Tribunal de Contas do Estado/SC, referente ao programa de
Cisternas. Posteriormente, foi lido o ofício 0037/2014, do Sindicato
das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa
Catarina, sugerindo uma discussão mais ampla a respeito da exigência
da aplicação da Instrução Normativa 62/2011, especialmente o anexo
IV, item 6.3, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi
feita, também, a leitura do ofício 0102/2014, da Câmara Municipal de
Riqueza, enviando Moção de Apelo 013/2014, requerendo estudo de
viabilidade no sentido de isentar os agricultores familiares que
possuam menos de 70 hectares de terra do pagamento obrigatório das
contribuições sindicais, previstas na Lei nº 9.701, de 17 de novembro
de 1998. A seguir foram aprovados e encaminhados para arquivamento
os seguintes Ofícios: Of./0443.9/2014; Of./0722.2/2013;
Of./0642.3/2014. Foi encaminhado para Diligenciamento o
Of./0384.4/2014 e o Of./0387.7/2014. A seguir foi discutido e
votado o PL./0590.1/2013, do Deputado José Milton Scheffer, que
institui o Dia Estadual de Conscientização do Uso de Agrotóxico no
calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O Presidente da
Comissão, Deputado Carlos Chiodini, passou, então, para a discussão,
conforme Ofício 236/2014, do Deputado Moacir Sopelsa, referente à
adulteração do leite em Santa Catarina. O Presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural, Deputado Carlos Chiodini, convidou para
compor a mesa a promotora de justiça Dra. Greice Malheiros da Rosa
Souza, representante do Ministério Público, neste ato representando o
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Moacir Sopelsa passou a palavra ao Presidente da Comissão Carlos
Chiodini, que agradeceu a participação e passou a palavra ao Deputado
José Milton Scheffer. O Deputado José Milton Scheffer cumprimentou
os presentes e falou da importância que o tema tem, da quantidade de
subprodutos do leite e da importância desse produto para a agricultura
familiar de Santa Catarina, e da importância, também, na economia do
estado, já que Santa Catarina produz três bilhões de litros de leite por
ano. O Deputado falou também da tecnologia e genética que o estado
possui, além de produtores preparados. Para o Deputado José Milton
Scheffer, o objetivo da reunião, além do conhecimento do processo
investigatório, das reais consequências e dos fatos, é de avaliar o
sistema de inspeção, de vigilância e de acompanhamento desse
produto, como também a implementação de políticas públicas. Para o
Deputado houve falha do sistema de vigilância e de acompanhamento,
tanto dos municípios, quanto do estado e do governo federal. O
Deputado José Milton Scheffer encerrou e, o Presidente Carlos Chiodini
passou a palavra a Deputada Luciane Carminatti, momento que
comunicou o recebimento do ofício justificando a não presença do
Deputado Dirceu Dresch, o qual acompanhava um roteiro externo na
região oeste, tratando dos problemas causados pela barragem Foz de
Chapecó. A Deputada Luciane Carminatti cumprimentou a todos os
presentes, e iniciou falando que, o que a chocou é o fato de que não
estamos tratando de um produto qualquer, pois o leite é consumido
pelas mães, pelas crianças, pelos idosos e pelos doentes. A Deputada
seguiu parabenizando o Ministério Público e disse que a reunião serve
para fortalecer a ação do Ministério Público, e falou da preocupação
com a segurança alimentar, não só do leite, mas da carne, da
avicultura, da suinocultura e dos grãos. A Deputada disse que acredita
nos técnicos, nas normas sanitárias, mas que é preciso aperfeiçoar o
sistema, não só em relação ao leite, mas em relação à alimentação
humana. Acredita que faltam profissionais, mas não se deve ficar só
nesse diagnóstico e, pediu que esse crime não seja tratado como mais
um fato na nossa sociedade, já que causa uma crise econômica, social
e de credibilidade. O Presidente Carlos Chiodini passou a palavra aos
convidados iniciando pela Drª Greice Malheiros da Rosa Souza. A Drª
Greice cumprimentou a todos, e falou sobre a investigação do
Ministério Público a respeito da adulteração do leite. O Ministério
Público tem colaboração técnica, de longa data, com o Mapa, com a
Cidasc e outros órgãos que trabalham na defesa agropecuária e, foi
através dessa colaboração que o Mapa trouxe a informação ao MP de
que estaria ocorrendo fraude no leite, como vinha acontecendo no Rio
Grande do Sul. Em razão disso, através do Gaeco de Chapecó, foi
instaurado procedimento de investigação que resultou nas operações:
leite adulterado I, II e III, está que teve a denúncia oferecida na data de
04/11/2014. Ao leite bovino cru eram adicionadas substâncias
químicas para mascarar a qualidade do produto distribuído, reduzir ou
eliminar perdas, causando a diminuição do valor nutricional e tornando
o produto nocivo a saúde humana. Os produtos adicionados eram: água
oxigenada, soda cáustica, água e soro do leite (adicionados para
aumentar o volume) e etanol (para reconstituir a densidade). Produtores
participavam da adulteração, transportadoras, e algumas empresas,
que tinham ciência e acabavam adquirindo o produto e distribuindo-o.
Drª Greice falou que, segundo o Dr. Fabiano Baldisarelli, coordenador
do GAECO de Chapecó, a maior dificuldade está no exame laboratorial,
pois essas adições químicas somem muito rapidamente, e a
metodologia que se tem hoje não permite identificar essa adulteração.
Nas operações I,II e III, a fraude foi identificada, na maioria das vezes,
pelas interceptações telefônicas. A Drª. Greice relatou que, segundo
informação do Ministério da Agricultura, a composição química feita
para adulterar o leite, desaparece em 40 minutos, logo, não tem como
tão rapidamente conseguir fazer o exame para detectar a fraude. Outra
dificuldade apontada pela promotora é a falta de laboratórios para que
essa análise seja feita. Segundo a promotora são necessárias
alterações legislativas, pesquisas cientificas para aprimorar a
metodologia, bem como, transformar esse crime em crime hediondo,
assim como é com a adulteração da água. Outras medidas importantes
a serem tomadas são: a educação dos produtores, pois além da
fraude, foi identificada muita falta de higiene na produção do leite,
melhorar a estrutura de órgãos técnicos, como Cidasc e Epagri, os
quais possuem atualmente uma estrutura bem defasada, assim como,
a estrutura do Ministério da Agricultura. Para a promotora os três
órgãos trabalham de forma excelente, mas por esforço dos servidores,
não porque eles têm uma estrutura adequada para realizar o serviço.
Outra dificuldade encontrada foi a identificação dos produtos que foram
adicionados ao leite e, se o valor nutricional continua sendo o mesmo
apesar de toda essa adulteração química. E, ressaltou que um
incremento na pesquisa é essencial para combater toda essa fraude
que vem acontecendo. “É hora de todos os órgãos se unirem e
somarem os esforços para garantir o equilíbrio econômico do estado e
a saúde de toda a população, que é o mais importante”, Finalizou as
ponderações e falou que o Ministério da Agricultura pode esclarecer
melhor o que precisa ser melhorado na legislação. O Presidente da
Comissão, Carlos Chiodini, fez uma pergunta à promotora sobre a

estimativa do percentual do leite que sofreu adulteração, como
resposta a promotora disse que pela estimativa do Gaeco, 5% da
produção leiteira do estado de Santa Catarina sofreu adulteração. O
Presidente também questionou por quais crimes estão sendo
denunciados os membros da organização criminosa, e a promotora
esclareceu que os crimes são: organização criminosa, falsidade
ideológica, crimes contra a relação de consumo. O Presidente Carlos
Chiodini passou a palavra a Fernando Freiberger, representante do
Ministério da Agricultura, que iniciou sua exposição falando que o
estado de Santa Catarina é reconhecido pela excelência no trabalho em
inspeção sanitária, e que a produção de leite cresce o dobro da
produção nacional, com um modelo que se adapta à pequena
propriedade e à mão-de-obra familiar. O Mapa faz análise no leite
periodicamente e também todas as vezes que o leite chega na
plataforma.Todo o leite que chega na plataforma da indústria tem uma
série de análises que devem ser realizadas para verificar se está em
condições de prosseguir na sua produção normal. Esse trabalho de
análise na plataforma é feito pela própria empresa, o chamado
autocontrole. O Mapa fiscaliza para verificar se esse trabalho da
empresa esta sendo feito e, se o resultado está sendo de acordo.
Fernando relatou que os objetivos da fraude do leite eram: de aumentar
o volume, agregando água ou soro ao leite e, de inibir as análises que
são feitas na plataforma, já que o leite não estava em boa qualidade.
Todas as vezes que o Mapa verificou anormalidade no leite, o mesmo
foi descartado na plataforma. O serviço de inspeção trabalha nas
indústrias e nos produtores, auxiliando o produtor (orientando) e, nas
indústrias fazendo a fiscalização. O Mapa, através de algumas análises
cruzadas e de algumas informações coletadas em alguns laticínios
percebeu a necessidade de ampliar a fiscalização, foi aí que entrou a
parceria com o MP, já que era necessário inteligência policial e
investigação criminal. Foi feito acompanhamento e foram cruzadas as
informações para saber quais empresas estariam comprando e quais
os tipos de produtos utilizados. Muitas adulterações eram feitas em
galpões, oficinas mecânicas, postos de combustíveis, fora do ambiente
de fiscalização, o que dificultava o trabalho de fiscalização, pois não
competia ao Mapa ir procurar em galpões e nas casas das pessoas os
possíveis ingredientes que não poderiam ser utilizados. Motivo esse,
que levou a parceira com o MP, em que foram identificadas algumas
empresas e algumas pessoas que estavam envolvidas nessa situação.
Fernando também falou da preocupação com os produtores, já que a
grande maioria não está envolvida com a adulteração, a maioria das
adulterações era feita no momento do transporte. Fernando também
disse que essa é uma oportunidade para melhorar todo o processo,
para agregar valor ao leite “e não simplesmente, entregarmos a matéria
prima pura e simples para o estado de São Paulo poder transformar. O
leite a partir do momento que sai do úbere da vaca tem um período
para que ele possa ser utilizado, como se fosse um prazo de validade,
a partir daí ele começa a perder suas características nutricionais e
microbiológicas e aí torna-se difícil de ser utilizado, então, para que
esse leite chegue à distâncias maiores, como era o caso de São Paulo,
essas pessoas, ilegalmente, usavam alguns produtos químicos para
mascarar a análise que era feita lá no destino. Tem- se buscado mais
informações com relação aos produtos que eram utilizados, para
identificar quais foram os lotes que estavam com problemas e poder
fazer o recall.” Fernando, ainda salientou que “precisamos melhorar o
leite para fazermos um produto de melhor qualidade, e agregar mais
valor, para que se saia da produção do queijo mussarela e do queijo
prato e se consiga fazer produtos de melhor qualidade, mas para isso
precisamos de um leite de melhor qualidade.” Para Fernando o leite
deve ser recolhido em 48 horas e entrar na fase industrial, já que
quanto mais rápido o leite chegar no laticínio e em condições
adequadas, muito melhor será a qualidade desse leite. O Deputado
Carlos Chiodini perguntou se não era a questão de ter uma tecnologia
para proporcionar a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Fernando falou que é necessário o aprimoramento das análises e
mudar o escopo de algumas análises em busca de possíveis
irregularidades, pois o produto químico estava sendo colocado para
burlar a análise que estava sendo feita e, que não será mais fácil o
leite sair cru de Santa Catarina, as empresas que recebiam esse leite
em São Paulo estão sendo mais rigorosas, e, esse mercado diminui
muito. Segundo Fernando, Santa Catarina tem capacidade produtiva
para absorver todo o leite produzido no estado, e que as indústrias
catarinenses, atualmente, possuem uma capacidade ociosa. O
Deputado Sopelsa pediu um esclarecimento: passado um tempo não se
sabe qual produto usado para melhorar, por exemplo, a acidez do leite,
quando chega na plataforma não tem mais condição de fazer esse
diagnóstico e, pergunta se a portaria 51, que regulamenta o leite, está
em vigor . Fernando falou que a IN 51 se transformou na IN 62 e
disciplina toda a questão do leite no país. Fernando falou que o Mapa
faz uma analise de leite mensal por propriedade, tendo condições de
saber a qualidade do leite de cada produtor de Santa Catarina que
entrega para o serviço de inspeção federal. Fernando disse que é uma
obrigatoriedade da indústria, ao identificar que algum produtor esta
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com o leite inadequado, que atue de forma técnica, que encaminhe
seus técnicos aquele estabelecimento para verificar se o problema foi
na ordenha, sanidade ou alimentação animal. O Deputado Carlos
Chiodini passou a palavra ao Secretário de Estado a Agricultura Airton
Spies. Airton Spies agradeceu ao Presidente da Comissão Carlos
Chiodini o convite para participar da reunião e falou que tudo o está
sendo feito é um passo importante para consolidar a cadeia produtiva
do leite em Santa Catarina, e parabenizou o Ministério Público, o Gaeco
e o Mapa pelo brilhante trabalho realizado. Para Spies Santa Catarina
possui produtores sérios, e o que aconteceu foi uma exceção e não
regra. Spies esclareceu que temos quatro sistemas de inspeção: o sif
(sistema de inspeção federal), executado pelo Mapa, o sie (sistema de
inspeção estadual), executado pela Cidasc, o serviço de inspeção
municipal, e o sisb, equivalente ao sif, que permite vender o produto
em todo o país, feito em parceira do Mapa e a Cidasc. Segundo Spies o
leite é a atividade que mais cresce em Santa Catarina, cresce 8,8% ao
ano, com produção de 3 bilhões de litros em 2014, e ocupando, assim,
a quinta posição na produção nacional. “Vamos ter que nos preparar
para exportar, e devemos ter leite de qualidade para exportar. O leite é
o produto que mais tem ganhos marginais a incorporar. Já ocorreu
retração no consumo e queda de preço. O crime vai muito além da
saúde pública e fraude econômica, está fraudando a renda de
produtores honestos, que hoje tem que vender leite a 0,70 centavos
quando a dois meses atrás vendia a 0,95 centavos. O leite continua a
ser candidato a estrela no agronegócio brasileiro.” Segundo Spies,
vivemos numa região do mundo onde tem abundância de luz solar e de
chuva, o que favorece a fotossíntese e logo, a conversão de biomassa.
Segundo Spies, o leite é um produto de grande impacto
socioeconômico, e estas reflexões que estão sendo feitas são neces-
sárias para assegurar aos consumidores de Santa Catarina que o leite
continua a ser um produto com credibilidade. “Isso não quer dizer que
sejamos tolerantes com fraudes, vamos ter que fazer um esforço muito
grande para recuperar a imagem e, revelar a verdade sobre o que
aconteceu e mostrar as atitudes que foram feitas para que isso não se
repita. O rigor da punição tem que ser severo. O leite no Brasil está se
deslocando para o sul, o grande epicentro da produção do leite do país
está vindo para o noroeste do Rio Grande do Sul, todo o estado de
Santa Catarina, mas principalmente o oeste, e o sudoeste do Paraná.”
Para Spies é necessário educar o produtor e formalizar a cadeia
produtiva do leite. Spies relatou que os três estados do sul fizeram a
aliança láctea sul brasileira: uma iniciativa assinada pelos três
governadores, que foi lançada durante a Expointer, em setembro, no
RS. Os três secretários de estado da agricultura coordenam e buscam
resolver os problemas comuns e aproveitar as oportunidades comuns
para tornar essa região, numa região apta a enfrentar o mercado global
e exportar leite para o mundo. O Secretário salientou que é tecnica-
mente impossível o leite chegar em São Paulo cru: ou o leite está sob
um rigoroso controle de frio ou tem adição de alguma substância
química. Para Spies falta frio na cadeia produtiva do leite e, é neces-
sário investir em energia elétrica no meio rural para esfriar o leite, e
ressalvou que a imagem prejudicada vai ser reconstruída. O Presidente
Carlos Chiodini passou a palavra ao presidente da Cidasc Enori Barbieri
que começou a falar cumprimentando a todos os presentes. Enori disse
estar assustado com a irracionalidade das pessoas, e que, mesmo o
número sendo pequeno, esse fato o assustou. Enori relatou que a
Cidasc é executora de políticas públicas do Governo e do Mapa, e que
consome do estado 200 milhões de reais por ano, dos quais 150 são
de pagamento de folha de pessoal. A Cidasc atende 295 municípios, e
nesses últimos quatro anos de gestão, a atividade mais focada, foi a
inspeção de produtos de origem animal. Enori relatou que a Cidasc
realiza a inspeção de 800 estabelecimentos, mas que para realizar
essa atividade possui apenas 40 profissionais concursados. A Cidasc
tem uma ação civil pública que não permite abertura de concurso
público para médicos veterinários, a justiça determinou a contratação
dos profissionais do concurso de 2006, onde, segundo Enori, foram
chamados até o 680º e, entraram na Cidasc em torno de 200
servidores. A Cidasc precisa repor seus profissionais, faltam 147
médicos veterinários no seu quadro. O presidente da Cidasc disse que
Santa Catarina possui as melhores empresas do país e os melhores
produtores do país. Enori encerrou suas colocações e o Presidente
passou a palavra à secretaria executiva do Sindileite, Amábili. Segundo
Amábili, o Sindileite defende a punição dos culpados e que, as
indústriais precisam de apoio para melhorar a qualidade do produto,
precisam do apoio do governo. A posição do Sindileite com relação aos
acontecimentos é a punição dos culpados. Para Amábili, poucas
indústrias (que adulteram) prejudicam toda a cadeia produtiva. Amábili
encerrou sua participação. O Deputado Sopelsa disse que o primeiro
que paga a conta é o produtor, seguido da indústria e, deixa registrado
que não se deve deixar que o leite fique como excedente, prejudicando
o produtor. “Teremos mais oferta e precisamos arrumar mercado para
isso.” Carlos Chiodini passou a palavra ao Deputado José Milton
Scheffer que fez suas considerações finais dizendo que tudo isso não
pode ser em vão, que não se pode ficar apenas na punição, que

precisamos nos preparar para evitar que tudo isso aconteça
novamente. O Deputado falou que o custo anual da Cidasc (200
milhões de reais) é muito pouco, que se o custo fosse de 1 bilhão por
ano, ainda seria pouco, perto do grande trabalho que a Cidasc prestou
para Santa Catarina. O Deputado falou, também, que é necessário
desenvolver laboratórios, contratar funcionários especializados,
desenvolver novas tecnologias, que as universidades devem pesquisar
meios de evitar fraudes, a secretaria de agricultura poderia investir em
pesquisas nesse sentido, fazer investimento, em parceria com o mapa,
na construção de laboratórios. “Estamos falando de uma cadeia
produtiva de 7 bilhões de reais por ano, de mais de 70.000 famílias
que vivem disso”. Para o Deputado faltam técnicos, há muita
terceirização no setor, há falta de concurso público e, que na
reestruturação do governo seja dada a devida importância que a Cidasc
tem no agronegócio catarinense. O Deputado pediu maiores
investimentos na área da inspeção, da vigilância, de acompanhamento
da sanidade animal e também dos produtos de origem vegetal em SC.
Deputado José Milton Scheffer disse que ficou preocupado com a
notícia da fusão da Epagri com a Cidasc, pois são duas empresas com
papéis diferentes no estado, e são duas empresas estratégicas para o
desenvolvimento do estado, sendo necessário fazer mais investimentos
nelas. Reassumindo a palavra, o Deputado Carlos Chiodini partiu para o
encaminhamento final: que seja encaminhada Moção de apelo ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Governador do
Estado de Santa Catarina, ao Ministério Público Estadual e ao
Secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, no sentido de
adotar medidas firmes e urgentes visando coibir a ação criminosa de
fraudadores do leite no Estado de Santa Catarina, bem como, viabilizar
medidas urgentes para atendimento da bovinocultura de leite visando à
proteção, fortalecimento e incentivo dessa atividade produtiva,
vitimada, nos últimos meses, por esta prática criminosa. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, o
Deputado Carlos Chiodini agradeceu o comparecimento de todos os
convidados e se colocou à disposição, como Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, para levar adiante esse tema e sempre
que preciso dar uma atenção especial à cadeia produtiva do leite. Nada
mais havendo a tratar o Presidente, Carlos Chiodini, deu por encerrada
a reunião, da qual eu, Denise a Silva, Chefe de Secretaria, lavrei a
presente ata, que, após ser lida e aprovada por todos os membros,
será assinada pelo senhor Presidente e posteriormente publicada no
Diário da Assembleia Legislativa. Sala de Reunião 01, em 05 de
novembro de 2014.

Deputado Carlos Chiodini
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA, REALIZADA NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2014, ÀS
15HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES 1.
Ás quinze horas e trinta minutos, do dia vinte e nova de abril do ano de
dois mil e quatorze, reuniram-se, sob a Presidência da Deputada
Luciane Carminatti, os Deputados: Angela Albino, Antonio Aguiar, Dirce
Heiderscheidt e Ciro Roza. Dando prosseguimento a Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, Deputada Luciane Carminatti efetuou a
leitura dos seguintes pareceres: 01. OF./0010.0/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Blumenau (ASAPREV-BLU), referente ao exercício de 2013; 02.
PL./0267.4/2013, Instituí a garantia e o direito de as mães de
amamentarem seus filhos nos recintos coletivos de acesso público dos
estabelecimentos comerciais situados no Estados de Santa Catarina;
03. PL./0092.0/2013, Instituí a Política Estadual de Qualificação
Técnica e Profissional às mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar, no Estado de Santa Catariana; 04. PL./0071.5/2013,
Assegura ao consumidor o direito a informação sobre a inexistência de
assistência técnica no município; 5. PL./0472.7/2011 Instituí o Dia
Estadual de Conscientização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), no
Estado de Santa Catarina; 06. PL./0337.1/2012, Dispõe sobre a
apresentação prévia do Selo GNV no abastecimento de Gás Natural
Veicular pelos postos de abastecimento de combustível; 07.
PL./0259.4/2012, Instituí o mês estadual, intitulado Agosto Azul, de
dedicação ao desenvolvimento de ações e conscientização à saúde do
homem, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Todos aprovados por
unanimidade. Como deliberação aprovou-se: Solicitação de Audiência
Pública sobre "Desaparecimento de Pessoas e seus Desdobramentos"
na Cidades de Joinville, BaIneário Comburiu, Itajaí, Criciúma e Chapecó.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual
eu, Ricardo Almeida, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada, será assinada pela Presidente e publicada no
Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Direitos Humanos

*** X X X ***
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA, REALIZADA NA DATA DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,
ÀS 17 HORAS, NA SALA DE IMPRENSA.

reconhecimento de utilidade pública da Associação
Beneficente da Assembleia de Deus, de Criciúma, referente ao
exercício de 2013; 20. OF./0336.7/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Casa da Amizade das Famílias
Rotarianas, de Joinville, referente ao exercício de 2013; 21.
OF./0469.8/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação dos Aposentados e Pensionistas, de Sombrio,
referente ao exercício de 2013; 22. OF./0259.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Feminina
de Assistência Social de Criciúma (AFASC), de Criciúma,
referente ao exercício de 2013; 23. OF./0305.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de
Famílias para Assistência ao Indivíduo Carente (AFASSIC), de
Içara, referente ao exercício de 2013; Todos aprovados por
unanimidade. O Deputado José Milton Scheffer solicitou vista
do seguinte processo: PL./0570.8/2013, Dispõe sobre a
informação que deve ser fornecida ao consumidor nos
restaurantes, bufês, bares, lanchonetes, cantinas, similares e
quaisquer estabelecimentos que comercializam e entregam
em domicílio pescados para pronto-consumidor; Como
Deliberações foram aprovadas: 1. Apoio a Moção de Repúdio
dos Delegados da IX Conferência Estadual de Assistência
Social de Santa Catarina; 2. Moção de Apelo nº 145/2013 de
autoria das Vereadoras Zeli da Silva, Janara Mafra e Maria
Helena Zimmermann e demais vereadores para a instalação
de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima
de Violência, no Município de Rio do Sul; 3. Requerimento do
Vereador Vânio Cesar Vieira de Itapema, solicitando que seja
encaminhado por essa Comissão, expediente à Polícia Civil,
Militar e Ministério Público para informar quais os procedi-
mentos adotados para apuração dos fatos sobre as agressão
sofridas por um corretor de imóveis e outras pessoas efetuada
por policiais militares da cidade de Itajaí-SC; 4. Requerimento
da Secretária do Conselho Tutelar do Centro, Senhora Amanda
Gomes, solicitando providências urgentes referentes a
agressão e prisão do Conselheiro Tutelar LUÍS ANTÔNIO
RODRIGUES. O conselheiro foi preso, algemado, agredido e
ameaçado pelo Tenente do PPT do 16º Batalhão da Palhoça,
Daniel de Carvalho Dumith e toda a situação teve o aval e
ordem do Capitão Maurício Gonçalves Verissimo do 21º
Batalhão do Norte da Ilha; 5. Moção de Apelo ao Instituto
Nacional do Seguro Social para que garanta prioridade no
atendimento presencial ao Idoso em todas as agências da
Autarquia e no agendamento não presencial pelo nº 135; Por
último decidiu-se encaminhar, o Requerimento 0321/2013 da
Câmara de Vereadores de BaIneário Camburiú, agradecendo a
reabertura das investigações acerca da morte do primeiro
prefeito de BaIneário Camburiú, Sr. Higino João Pio, para a
Comissão da Estadual da Verdade. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Ricardo
Almeida, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada, será assinada pela Presidente e publicada no
Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

1. Ás dezessete horas, do dia vinte e nove de outubro do ano de
dois mil e quatorze, reuniram-se, sob a Presidência da
Deputada Luciane Carminatti, os Deputados: Angela Albino,
Antonio Aguiar, Ismael dos Santos e José Milton Scheffer. A
Presidente agradeceu a presença dos Deputados e colocou
em votação a Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão,
de vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, que foi apro-
vada por unanimidade. Dando prosseguimento, os Deputados
Membros da Comissão de Direitos Humanos efetuaram a
leitura dos seguintes pareceres: 1. PL./0019.1/2014, Institui
o dia 6 de dezembro o Dia de Mobilização Estadual dos
Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres; 2.
PL./0287.8/2013, Altera a Lei nº 13.325, de 2005, que
dispõe sobre a comercialização de produtos combustíveis ao
consumidor final; 3. PL./0076.0/2013, Veda a formalização
de contratos públicos entre órgãos e entidades que compõem
a administração pública estadual com empresas que utilizem
trabalho análogo ao de escravo na produção de bens e
serviços; 4. PL./0238.0/2012, Dispõe sobre normas de
segurança, fiscalização e a manutenção de equipamentos de
lazer em parques de diversões, "playgrounds", parques
infantis e praças, instalados em espaços públicos e em
"buffets" infantis e estabelecimentos particulares similares
que explorem atividades recreativas, no âmbitos do Estado de
Santa Catarina, e adota outras providências; 5.
OF./0056.2/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Casa da Provisão Assistencial de Santa Catarina (CPA/SC),
de Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 6.
OF./0217.1/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Ação Social Paroquial dos Ingleses (ASPI/SC), de
Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 7.
OF./0424.6/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Casa da Amizade, de Penha, referente ao exercício de
2013; 8. OF./0245.5/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
do Centro Holístico Luzes da Esperança, de Florianópolis,
referente ao exercício de 2013; 9. OF./0542.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação
Beneficente Bom Samaritano (ABBS), de Joaçaba, referente ao
exercício de 2013; 10. OF./0255.7/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Ação Arquidiocesana da Arquidiocese
de Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 11.
OF./0399.0/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Instituição de Caridade e Apoio ao Desamparado (ICAD) de
Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 12.
OF./0530.7/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
das Obras Sociais e Culturais da Paróquia de Itajaí, referente
ao exercício de 2013; 13. OF./0602.6/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social na Grande Florianópolis,
em Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 14.
OF./0639.8/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
do Instituto Consulado da Mulher, de Joinville, referente ao
exercício de 2013. 15. OF./0342.5/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação Diocesana de Promoção
Social (ADIPROS), de Joinville, referente ao exercício de 2013;
16. OF./0470.1/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação da Terceira Idade (ÁTICA), de Canoinhas,
referente ao exercício de 2013; 17. OF./0265.9/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Maria da
Rosa (AMAR), de Caçador, referente ao exercício de 2013; 18.
OF./0140.8/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação de Senhoras de Rotarianos, de Xanxerê,
referente ao exercício de 2013; 19. OF./0104.4/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de

Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Direitos Humanos

*** X X X ***
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA, REALIZADA NA DATA DE 03 DE DEZEMBRO 2014, ÀS
16 HORAS, NA SALA DE IMPRENSA.

1. Ás dezesseis horas, do dia três de dezembro do ano de dois
mil e quatorze, reuniram-se, sob a Presidência da Deputada
Luciane Carminatti, os Deputados: Angela Albino, Dirce
Heiderscheidt e José Milton Scheffer. A Presidente agradeceu
a presença dos Deputados e colocou em votação a Ata da 4ª
Reunião Extraordinária da Comissão, de vinte e nove de
outubro de dois mil e quatorze, que foi aprovada por
unanimidade. Dando prosseguimento, os Deputados Membros
da Comissão de Direitos Humanos efetuaram a leitura dos
seguintes pareceres: 1. Apreciação e votação do parecer do
Deputado Antonio Aguiar, OF./0623.0/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública do Lar O Bom Samaritano, de Videira,
referente ao exercício de 2013; 2. Apreciação e votação do
parecer da Deputada Angela Albino, OF./0240.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Espírita
Obreiros da Vida Eterna, de Florianópolis, referente ao
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exercício de 2013; 3. Apreciação e votação do parecer da
Deputada Angela Albino, OF./0616.1/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação Beneficente São Dimas
(ASBEDIM), de Florianópolis, referente ao exercício de 2013;
4. Apreciação e votação do parecer da Deputada Angela
Albino, OF./0631.0/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Sociedade Alfa Gente, de Florianópolis, referente ao
exercício de 2013; 5. Apreciação e votação do parecer da
Deputada Angela Albino, OF./0568.0/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Sociedade Lar Fabiano de Cristo, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 6. Apreciação e
votação do parecer da Deputada Dirce Heiderscheidt,
OF./0687.5/2014, Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Comunidade Evangélica de Joinville, referente ao exercício
de 2013; 7. Apreciação e votação do parecer da Deputada
Dirce Heiderscheidt, OF./0497.1/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Comunidade Cristã do Templo de
Jurerê, de Florianópolis, referente ao exercício de 2013; 8.
Apreciação e votação do parecer da Deputada Dirce
Heiderscheidt, OF./0447.2/2014, Encaminha documentação
para manutenção do título de reconhecimento de utilidade
pública da Ação Social São Francisco de Assis, de São José,
referente ao exercício de 2013; 9. Apreciação e votação do
parecer da Deputada Dirce Heiderscheidt,
OF./0116.8/2014, Encaminha documentação para
manutenção de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Du Projetus, de Florianópolis, referente ao
exercício de 2013; 10. Apreciação e votação do parecer da
Deputada Dirce Heiderscheidt, OF./0538.4/2014,
Encaminha documentação para manutenção de reconheci-
mento de utilidade pública da Fundação Angelino Rosa, de
Governador Celso Ramos, referente ao exercício de 2013; 11.
Apreciação e votação do parecer da Deputada Dirce
Heiderscheidt, OF./0566.8/2014, Encaminha documentação
para manutenção de reconhecimento de utilidade pública da
Instituição Cidade da Esperança, de Rancho Queimado,
referente ao exercício de 2013; 12. Apreciação e votação do
parecer da Deputada Dirce Heiderscheidt,
OF./0540.9/2014, Encaminha documentação para
manutenção de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social de
Santa Catarina, de Florianópolis, referente ao exercício de
2013; 13. Apreciação e votação do parecer da Deputada
Dirce Heiderscheidt, OF./0634.3/2014, Encaminha
documentação para manutenção de reconhecimento de
utilidade pública da Assistência Social e Cultural Boa
Semente, de São José, referente ao exercício de 2013; 14.
Apreciação e votação do parecer da Deputada Dirce
Heiderscheidt, OF./0490.5/2014, Encaminha documentação
para manutenção de reconhecimento de utilidade pública da
Associação das Irmãs Franciscanas, de São José, referente ao
exercício de 2013; 15. Apreciação e votação do parecer da
Deputada Dirce Heiderscheidt, OF./0149.6/2014,
Encaminha documentação para manutenção de reconheci-
mento de utilidade pública da Comunhão Martim Lutero, de
Blumenau, referente ao exercício de 2013; 16. Apreciação e
votação do parecer da Deputada Dirce Heiderscheidt,
OF./0627.4/2014, Encaminha documentação para
manutenção de reconhecimento de utilidade pública da
Sociedade Evangélica Desafio Jovem Rosa de Sarom, de
Joinville, referente ao exercício de 2013; 17. Apreciação e
votação do parecer do Deputado Ciro Roza,
OF./0059.5/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação Beneficente Renascer, de Joinville, referente ao
exercício de 2013; 18. Apreciação e votação do parecer do
Deputado Gilmar Knaesel, OF./0557.7/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação Blumenauense de Amparo
aos Menores, de Blumenau, referente ao exercício de 2013;
19. Apreciação e votação do parecer do Deputado Gilmar
Knaesel, OF./0073.3/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação Beneficente Nova Vida (ABENOVI), de Caçador,
referente ao exercício de 2013; 20. Apreciação e votação do
parecer do Deputado Gilmar Knaesel, OF./0186.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação
Migueloestina de Apoio as Pessoas Carentes, de São Miguel
do Oeste, referente ao exercício de 2013; 21. Apreciação e
votação do parecer do Deputado Gilmar Knaesel,
OF./0325.4/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
do Instituto de utilidade pública Beto Carrero, de Penha,
referente ao exercício de 2013; 22. Apreciação e votação do
parecer do Deputado Gilmar Knaesel, OF./0119.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação 12 de
Outubro, de Joinville, referente ao exercício de 2013; 23.
Apreciação e votação do Parecer do Deputado Gilmar Knaesel,
OF./0545.3/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação Abrigo Mão Amiga (AMA), de Ituporanga,
referente ao exercício de 2013; 24. Apreciação e votação do
Parecer do Deputado Gilmar Knaesel, OF./0313.0/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação
Beneficente Razão de Viver, de Camburiú, referente ao
exercício de 2013; 25. Apreciação e votação do Parecer do
Deputado Gilmar Knaesel, OF./0601.5/2014, Encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação de Proprietários,
Possuidores e Interessados em Imóveis nos Municípios de
Araquari e Região Norte/Nordeste de Santa Catarina,
Prentendidos para Assentamento Indígena (ASPI), em Araquari,
referente ao exercício de 2013; 26. Apreciação e votação do
Parecer do Deputado Gilmar Knaesel, OF./0527.1/2014,
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Casa São Simeão, de
Bluemanau, referente ao exercício de 2012 e 2013; 27.
Apreciação e votação do Parecer do Deputado Gilmar Knaesel,
OF./0523.8/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
do Instituto de Pesquisa, Atendimento, Defesa e Assessoria
Estrela de Isabel, de Itajaí, referente ao exercício de 2013;
28. Apreciação e votação do Parecer do Deputado Gilmar
Knaesel, OF./0176.9/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação de Assistência e Promoção Social Ari Milis, de
Porto União, referente ao exercício de 2013; 29. Apreciação e
votação do Parecer do Deputado José Milton Scheffer,
OF./0688.6/2014, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
do Lar da Menina de Tubarão, referente aos exercícios de
2011, 2012 e 2013. Todos aprovados por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da
qual eu, Ricardo Almeida, Chefe de Secretaria, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pela
Presidente e publicada no Diário da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Direitos Humanos

*** X X X ***
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA, REALIZADA NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO 2014, ÀS
16 HORAS, NA SALA DE IMPRENSA.

1. Ás dezesseis horas, do dia dezesseis de dezembro do ano de
dois mil e quatorze, reuniram-se, sob a Presidência da
Deputada Luciane Carminatti, os Deputados: Angela Albino,
Antonio Aguiar, Dirce Heiderscheidt e Ismael dos Santos. A
Presidente agradeceu a presença dos Deputados e colocou
em votação a Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão,
de três de dezembro de dois mil e quatorze, que foi aprovada
por unanimidade. Dando prosseguimento, os Deputados
Membros da Comissão de Direitos Humanos efetuaram a
leitura dos seguintes pareceres: 1. Apreciação e votação do
Parecer da Deputada Angela Albino, PL./0245.9/2014,
Institui o Dia Estadual do Direito à Verdade e à Memória, no
Estado de Santa Catarina; 2. Apreciação e votação do Parecer
da Deputada Angela Albino, PL./0266.3/2012, Institui o
Programa de Apoio Psicológico e de Orientação para Pais
Biológicos ou Adotivos de Crianças Especiais e, na ausência
destes, para o familiar responsável e adota outras
providências; 3. Apreciação e votação do Parecer da Deputada
Angela Albino, PL./0242.6/2009, Institui o pagamento do
valor de meia-entrada ao músico catarinense inscrito na
Ordem dos Músicos do Brasil - OMB; 4. Apreciação e votação
do Parecer da Deputada Angela Albino, PL./0122.0/2013,
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Institui a Política Estadual para o Sistema Integrado de
Informações de Violência Contra a Mulher no Estado de Santa
Catarina, denominado Observatório da Violência contra a
Mulher-SC; 5. Apreciação e votação do Parecer da Deputada
Angela Albino, PL./0296.9/2014, Institui o dia Estadual da
Conscientização sobre a Igualdade de Gênero no Estado de
Santa Catarina; 6. Apreciação e votação do Parecer do
Deputado Antonio Aguiar, PL./0151.4/2013, Dispõe sobre a
obrigatoriedade da publicação dos nomes completos, cidade
de origem, linha, horário de embarque e destino dos
passageiros com direito a gratuidade ou isentos em 50% do
valor da passagem do transporte coletivo; 7. Apreciação e
votação do Parecer do Deputado Antonio Aguiar,
PL./0185.3/2011, Dispõe sobre o currículo escolar da rede
estadual de ensino quanto ao ensino relativo ao estatuto do
negro na formação socioeconômica e cultural brasileira e do
Estado de Santa Catarina e adota outras providências; 8.
Apreciação e votação do Parecer do Deputada Antonio Aguiar,
PL./0113.9/2013, Altera o art. 1º da Lei nº 14.218, de
2007, que dispõe sobre a inclusão de informações e procedi-
mentos nos boletins de ocorrência de acidentes de trânsito
com vítimas, para o recebimento de indenização, prevista em
lei, paga pelo seguro obrigatório; 9. Apreciação e votação do
Parecer do Deputada Antonio Aguiar, PL./0274.3/2011,
Altera a Lei nº 12.870, de 2004, que dispõe sobre a Política
Estadual para Promoção e Integração Social da Pessoa
Portadora de Necessidades Especiais; 10. Apreciação e
votação do Parecer da Deputada Dirce Heiderscheidt,
PL./0317.8/2013, Dispõe sobre a isenção ao hipossuficiente
do pagamento de exame toxicológico em concursos públicos,
realizados no Estado de Santa Catarina, que o exigem; 11.
Apreciação e votação do Parecer da Deputada Dirce
Heiderscheidt, PL./0508.2/2013, Dispõe sobre a comer-
cialização de imóveis populares pelo Estado, reservando
porcentagem para as pessoas portadoras do vírus HIV/AIDS
ou para as famílias por elas responsáveis; 12. Apreciação e
votação do Parecer do Deputado Gilmar Knaesel,
PL./0107.0/2014, Torna obrigatória a divulgação dos
números dos telefones e respectivos endereços do PROCON
nos estabelecimentos comerciais e de protestos de serviços,
inclusive os oficiais, no âmbito do Estado de Santa Catarina;
13. Apreciação e votação do Parecer da Deputado Gilmar
Knaesel, PL./0174.0/2012, Determina que o Poder Público
estadual afixe cartazes com os deveres e proibições dos
funcionários públicos, ao lado dos cartazes que contêm os
seus direitos; 14. Apreciação e votação do Parecer do
Deputado José Milton Scheffer, PL./0592.3/2013, Obriga a
utilização de identificação biométrica nas entradas e de
sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso
comum de estádios com capacidade superior a 10.000 (dez
mil) pessoas, nos dias de jogos de futebol, e adota outras
providências; 15. Apreciação e votação do Parecer do
Deputado José Milton Scheffer, PL./0289.0/2013, Proíbe o
uso, a comercialização, a produção, a importação e a
publicidade de andadores infantis no Estado de Santa
Catariana; 16. Apreciação e votação do Parecer da Deputada
Luciane Carminatti, PL./0283.4/2013, Institui o Conselho
Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina (CEDH-SC) e
estabelece outras providências; 17. Apreciação e votação do
Parecer da Deputada Luciane Carminatti, PL./0093.0/2011,
Assegura aos portadores de deficiência visual o direito de
receber as faturas de pagamento de consumo mensal dos
serviços públicos de telefone, energia elétrica e água
confeccionadas no sistema "Braille"; 18. Apreciação e votação
do Parecer da Deputada Luciane Carminatti,
PL./0299.1/2013, Altera a Lei nº 15.171, de 2010, que
impõe sanções às seguradoras que praticarem condutas
lesivas aos segurados ou a terceiros; 19. Apreciação e
votação do Parecer da Deputada Luciane Carminatti,
PL./0275.4/2011, Altera a Lei nº 11.436, de 2000, que
dispõe sobre a Política Estadual do Idoso; 20. Apreciação e
votação do Parecer da Deputada Luciane Carminatti,
PL./0216.4/2014, Institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre os Direitos das Gestantes, no Estado
de Santa Catarina; 21. Apreciação e votação do Parecer da
Deputada Luciane Carminatti, PL./0572.0/2013, Dispõe
sobre a inclusão de afrodescendentes nas campanhas
publicitárias oficiais do Estado de Santa Catarina; 22.
Apreciação e votação do Parecer da Deputada Luciane
Carminatti, PL./0095.2/2010, Dispõe sobre o prazo de
postagem dos boletos bancários, documentos de cobrança ou
similares, por parte das empresas do setor público e privado,

para clientes residentes no Estado de Santa Catarina; 23.
Apreciação e votação do Parecer da Deputada Luciane
Carminatti, PL./0087.2/2011, Institui o "Programa de Apoio
aos alunos Portadores de Necessidade Especiais" nas escolas
da rede de ensino público no Estado de Santa Catarina, e
adota outras providências; 24. Apreciação e votação do
Parecer da Deputada Luciane Caminatti, PL./0233.5/2013,
Dispõe sobre a prioridade de vagas nas escolas para crianças
e adolescentes cujas mães foram vítimas de violência
doméstica, no Estado de Santa Catarina; 25. Apreciação e
votação do Parecer do Deputado Ismael dos Santos,
OF./0696.6/2014, Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação Beneficente Vida Nova, de Jaraguá do Sul,
referente ao exercício de 2013. Todos aprovados por
unanimidade. Como deliberação foi aprovado o Requerimento
da Deputada Ana Paula Lima Solicitando a análise dos
problemas elencados pelo Senhor Marcos Antônio, colocando
em risco sua vida e de sua família. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Ricardo
Almeida, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada, será assinada pela Presidente e publicada no
Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Direitos Humanos

*** X X X ***
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA, REALIZADA NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO 2014, ÀS
14 HORAS, NA SALA DE IMPRENSA.

1. Ás quatorze horas, do dia dezessete de dezembro do ano de
dois mil e quatorze, reuniram-se, sob a Presidência da
Deputada Luciane Carminatti, os Deputados: Angela Albino,
Dirce Heiderscheidt e Ismael dos Santos. A Presidente
agradeceu a presença dos Deputados e colocou em votação
a Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Comissão, de
dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, que foi apro-
vada por unanimidade. Dando prosseguimento, os Deputados
Membros da Comissão de Direitos Humanos efetuaram a
leitura dos seguintes pareceres: 1. Apreciação e votação do
Parecer da Deputada Luciane Carminatti, PL./0313.4/2014
Institui o mês Dezembro Laranja, dedicado a ações
preventivas e diagnósticos precoce do câncer de pele, no
Estado de Santa Catarina; 2. Apreciação e votação do
Parecer do Deputado José Milton Scheffer,
PL./0386.0/2013, Estabelece o período máximo de
tolerância para o inicio de espetáculos musicais, "shows" e
peças teatrais no Estado de Santa Catarina e adota outras
providências; 3. Relato e Parecer do Deputado José Milton
Scheffer, PL./0128.5/2013, Assegura aos usuários dos
estabelecimentos de saúde informação sobre os
profissionais escalados para prestação de serviço. 4. Relato
e Parecer da Deputada Luciane Carminatti,
PL./0570.8/2013, Dispõe sobre a informação que deve ser
fornecida ao consumidor nos restaurantes, bufês, bares,
lanchonetes, cantinas, similares e quaisquer estabeleci-
mentos que comercializam e entregam em domicílio
pescados para pronto consumo. 5. Apreciação e votação do
Parecer da Deputado Ismael dos Santos, PL./0295.8/2012,
Dispõe sobre medidas protetivas para as pessoas portadoras
de dependência químicas; 6. Apreciação e votação do
Parecer do Deputado José Milton Scheffer,
OF./0547.5/2013, Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Cultural, Social e Terapêutica da Região da Amurel, de
Laguna, referente ao exercício de 2012. Todos aprovados por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou
a reunião, da qual eu, Ricardo Almeida, Chefe de Secretaria, lavrei
a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pela
Presidente e publicada no Diário da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Direitos Humanos

*** X X X ***
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA.

Às onze horas do dia nove de dezembro do ano de dois mil e
quatorze, a Comissão de Educação Cultura e Desporto, sob a
Presidência do Deputado Antonio Aguiar, amparado no artigo 123,
parágrafo 1º do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 10ª
Reunião Ordinária. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados:
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Luciane Carminatti, Silvio Dreveck, Ismael dos Santos, Sargento
Amauri Soares, Deputado Carlos Chiodini, Deputado Serafim Venzon.
Em seguida o Presidente passou a palavra ao Deputado Ismael dos
Santos que relatou o Projeto de Lei de nº 0386.0/2013, exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. A Deputada Luciane Carminatti relatou o Ofício de nº
0308.3/2014, exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade e o Ofício de nº 0695.5/2014,
exarou parecer pela diligência, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Carlos Chiodini relatou o Ofício
de nº 0647.8/2014, exarou parecer favorável, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade.O Deputado Silvio Dreveck
relatou o Projeto de Lei Complementar de nº 0026.6/2014, exarou
parecer favorável com emenda modificativa, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença dos Deputados e encerrou a reunião,
da qual, eu, Mabel Santos da Silva lavrei a presente ata, que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada
no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às
onze horas, na sala de imprensa reuniram-se sob a Presidência do
Deputado VoInei Morastoni, os Deputados membros da Comissão de
Saúde: Deputado Antonio Aguiar, Vice-Presidente; Deputado Sargento
Amauri Soares e o Deputado Mauro de Nadal; O senhor Presidente leu
a Ata da quinta reunião ordinária da Comissão de Saúde e colocou em
votação, aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente passou
a palavra aos deputados para relatarem seus projetos e ofícios. Com a
palavra o Deputado Antonio Aguiar relatou o PL./0014.7/2011; voto
favorável pelo arquivamento, aprovado por unanimidade; relatou
PL./0283.4/2014; voto favorável a aprovação com emenda
substitutiva global e subemenda modificativa, aprovado por
unanimidade; relatou PL./0494.2.7/2011; voto favorável a aprovação
com emenda substitutiva global, aprovado por unanimidade; relatou
OF./0091.5/2014; voto favorável pelo arquivamento, aprovado por
unanimidade; Com a palavra o Deputado Mauro de Nadal relatou
OF./0148.5/2014; voto favorável ao diligenciamento, aprovado por
unanimidade; OF./0636.5/2014; voto favorável pelo arquivamento,
aprovado por unanimidade; Com a palavra o Deputado Sargento Soares
relatou PL./0180.9/2011; voto favorável ao arquivamento, aprovado
por unanimidade OF./0692.2/2014; voto favorável pelo arquivamento,
aprovado por unanimidade; Ato contínuo; Com a palavra o Deputado
VoInei Morastoni relatou PL./0704.0/2014; voto favorável ao
arquivamento, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o
senhor Presidente encerrou a reunião, a Ata será assinada pelo
Presidente e posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.
Sala de Imprensa, ao décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois
mil e quatorze, às onze horas.

Sala das Comissões, em 09 de dezembro de 2014.
Deputado Antonio Aguiar

Presidente
*** X X X ***

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA.
Ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às onze
horas, na sala de imprensa reuniram-se sob a Presidência do Deputado
VoInei Morastoni, os Deputados membros da Comissão de Saúde:
Deputado Antonio Aguiar, Vice-Presidente; Deputado Sargento Amauri
Soares; Deputado Mauro de Nadal; Deputado Darci de Matos e
Deputado José Milton Scheffer, representado pelo Deputado Valmir
Comin. O senhor Presidente, abriu os trabalhos agradecendo a
presença do presidente da Federação Catarinense da Síndrome de
Down, Sr. Darci Cattani Junior; na sequência apresentou ofício de
justificativa de ausência do Deputado José Milton Sheffer; em seguida
leu a Ata da quarta reunião ordinária da Comissão de Saúde e colocou
em votação, aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente
passou a palavra aos deputados para relatarem seus projetos e ofícios.
Com a palavra o Deputado Antonio Aguiar relatou o PL./541.3/2013;
voto favorável a aprovação com emenda substitutiva global, aprovado
por unanimidade; relatou PL./0128.5/2013; voto favorável a
aprovação com emenda substitutiva global, aprovado por unanimidade;
relatou PL./0286.7/2014; voto favorável pelo arquivamento, aprovado
por unanimidade; relatou PL./0295.8/2012; voto favorável ao
arquivamento, aprovado por unanimidade; relatou OF./0618.3/2013;
voto favorável pelo arquivamento, aprovado por unanimidade; relatou
OF./187/2014; voto favorável ao diligenciamento, aprovado por
unanimidade; relatou OF./535.1/2014, voto favorável pelo
arquivamento, aprovado por unanimidade; Com a palavra o Deputado
Darci de Matos relatou PL./0591.8/2013; voto favorável pelo
arquivamento, aprovado por unanimidade; PL.015.8/2013; voto
favorável a aprovação com emenda modificativa, aprovado por
unanimidade; PL./0153.6/2014; voto favorável pelo arquivamento,
aprovado por unanimidade; PL./0208.4/2013; voto favorável ao
diligenciamento, aprovado por unanimidade; PL./0254.0/2007; voto
favorável a aprovação com emenda substitutiva global, aprovado por
unanimidade; PL./0243.7/2013; voto favorável a aprovação com
emenda substitutiva global, aprovado por unanimidade; relatou
OF./0705.1/2014; voto favorável ao diligenciamento, aprovado por
unanimidade OF./0077.7/2014; Voto favorável pelo arquivamento,
aprovado por unanimidade; Relatou OF./0196.2/2014; voto favorável
pelo arquivamento aprovado por unanimidade; Relatou
OF./0231.0/2014; voto favorável pelo arquivamento, aprovado por
unanimidade. Com a palavra o Deputado Mauro de Nadal relatou
PL./012.5/2012; voto favorável a aprovação com emenda supressiva,
aprovado por unanimidade; PL./0131.0/2009; voto favorável ao
requerimento de encaminhamento, aprovado por unanimidade;
OF./0188.2/2014; voto favorável pelo arquivamento, aprovado por
unanimidade; OF./0210.5/2014; voto favorável ao arquivamento, apro-
vado por unanimidade; OF./297.6/2014; voto favorável ao
arquivamento, aprovado por unanimidade. Ato contínuo, com a palavra
o Deputado Valmir Comim relatou PL./0153.6/2014; voto favorável ao
arquivamento, aprovado por unanimidade Ato contínuo, com a palavra o
Deputado Sargento Soares relatou PL./0253.3/2014; voto favorável
ao arquivamento, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar o senhor Presidente encerrou a reunião, a Ata será assinada pelo
Presidente e posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.
Sala de Imprensa, ao décimo segundo dia do mês de novembro de dois
mil e quatorze, às onze horas.

Deputado VoInei Morastoni
Presidente da Comissão de Saúde

*** X X X ***
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DECIMA SETIMA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE, TERÇA FEIRA,
ÀS TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA 01 DE REUNIÕES DAS
COMISSÕES.
Ás treze horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de dezembro
do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se os Senhores Deputados da
comissão acima em epígrafe: Ismael dos Santos, Dirce Heiderscheidt,
Narcizo Parisotto e Reno Caramori, com a finalidade de deliberar sobre
assuntos pertinentes a essa Comissão. Assim sendo, o Senhor
Deputado Ismael dos Santos na qualidade de Presidente da Comissão,
iniciou a presente reunião apresentando o projeto de lei numero
PL./0158.0/2013, que torna obrigatória a divulgação do serviço Viva
voz 132, do Governo Federal, que orienta e informa sobre a prevenção,
o uso de drogas e seus efeitos no organismo, que foi analisado, apro-
vado e assinado pelos membros presentes. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e em
seguida encerrou a presente reunião, a qual, eu Alexandre Luís Soares,
Chefe de Secretaria da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas,
digitei a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.

Deputado Ismael dos Santos
Presidente

*** X X X ***

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 707/14
Ofício nº 06/14 - IN Florianópolis, 11 de março de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Instituto Noah, de Florianópolis, referente
ao exercício de 2013.

André Luiz Guimarães
Diretor - Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 16/12/14

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 708/14

Florianópolis, 08 de dezembro de 2014
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Militares da Reserva e
Pensionistas da Marinha, de Florianópolis, referente ao exercício de
2013.

Manoel Senécio Mendes Brião
Presidente

Deputado VoInei Morastoni Lido no Expediente
Presidente da Comissão de Saúde Sessão de 16/12/14

*** X X X *** *** X X X ***
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EXTRATOS
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,62
VALOR TOTAL: R$ 39.270,00
VIGÊNCIA: 01/01/2015 a 31/12/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/6/1993, 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 e Autorização para Processo Licitatório nº 60, de
30/9/2014 e Edital de Pregão Presencial nº 35, de 11/11/2014.

EXTRATO Nº 174/2014
REFERENTE: Contrato CL nº 036/2014, celebrado em 04/12/2014.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: JJ Matos Indústria e Comércio de Café Ltda.
OBJETO: Fornecimento de café, marca Jurere Gourmet. Florianópolis, 17 de dezembro de 2014.
VALOR UNITÁRIO: R$ 28,40 Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC
VALOR TOTAL: R$ 90.880,00 Noberto da Costa Baracuhy Júnior- Sócio Administrador
VIGÊNCIA: 01/01/2015 a 31/12/2015.

*** X X X ***FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/6/1993, 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 e Autorização para Processo Licitatório nº 60, de
30/9/2014 e Edital de Pregão Presencial nº 35, de 11/11/2014.

EXTRATO 176/2014
REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 024/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 039/2014.
OBJETO: Aquisição de materiais a serem utilizados nos setores de
atendimento á saúde.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2014. VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (11 de
dezembro de 2014).Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC

Michele Poli Silva Gelsleichter- Sócia Administradora FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas da referida Lei com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/02, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 8.250 de 23/5/2014, além
das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do
Pregão Presencial nº 39 de 11/11/2014.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 175/2014

REFERENTE: Contrato CL nº 035/2014, celebrado em 04/12/2014.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Jan Comércio de Bebidas Ltda.
OBJETO: Fornecimento de água mineral, sem gás, envasada em
garrafões de 20 litors, marca Imperatriz.

LOTE 1 Valor (R$)
Ite

m
Qtd Un Produtos Unitário Subtotal

1 15 Frasco Álcool líquido 70% (frasco de 1 litro)  6,70 100,48
2 40 Pacote Gaze hidrófila em compressa com 7,5 cm - comp. de 9 fios e 5 dobras 17,66 706,30
3 30 Pote Creme de massagem corporal neutro - Pote de 650 g 36,38 1.091,50
4 50 Caixa Envelopes auto-selantes p/ esterilização 150 mm p/ 250 mm - caixa c/ 100

envelopes
51,65 2.582,50

5 50 Caixa Envelopes auto-selantes p/ esterilização 90 mm p/ 250 mm - caixa c/ 100
envelopes

32,00 1.600,00

6 10 Rolo Gaze hidrófila em rolo c/ cinco dobras - rolo c/ 42,76 427,62
7 50 Caixa Luva de látex p/ procedimentos cirúrgicos estéril - tamanho EP (cx. c/ 100 luvas) 18,90 945,00
8 30 Caixa Luva de látex p/ procedimentos tamanho P (cx. c/ 100 luvas) 19,26 577,80
9 50 Caixa Luva de látex p/ procedimentos tamanho M (cx. c/ 100 luvas) 19,26 963,00

10 8 Caixa Luva de vinil p/ procedimentos tamanho M (cx. c/ 100 luvas) 18,18 145,47
11 35 Caixa Agulha DBC 20x30 cabo espiral inox (cx. c/ 1000 agulhas) 155,00 5.425,00
12 35 Caixa Agulha DBC 20x40 cabo espiral inox (cx. c/ 1000 agulhas) 155,00 5.425,00
13 30 Frasco Soro fisiológico 0,9% (frasco c/ 100 ml) 4,80 144,00
14 5 Pacote Abaixador de língua em madeira (pacote c/ 100 abaixadores) 5,19 25,93
15 8 Caixa Curativo bandagem - caixa c/ 40 unidades 14,00 112,00
16 10 Rolo Algodão hidrófilo (rolo de 500 g) 16,28 162,80
17 25 Galão Água deionizada para autoclave (galão de 5 litros) 10,04 250,94
18 15 Pacote Lençol de papel descartável para maca de 50 cm x 50 m 8,37 125,50
19 10 Caixa Máscara antialérgica descartável com elástico - cx. c/ 100 máscaras 7,55 75,50
20 30 Pote Argila verde em pó (pote de 1 kg) 26,00 780,00
21 30 Carretel Fita adesiva hipoalérgica microporosa - cor pele - carretel de 50 mm x 10 m 11,68 350,25
22 20 Carretel Fita adesiva hipoalérgica microporosa - cor branca - carretel de 50 mm x 10 m 8,13 162,67
23 40 Caixa Embalagem coletora de perfurocortante de 7 litros (cx c/ 10) 55,00 2.200,00

TOTAL GERAL R$: 24.379,25
1ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda. Fone/fax (48) 3024-7685/ 3028-7685

e-mail: vitalhosp@brturbo.com.brEndereço: Rua Marechal Câmara, nº 127, Estreito, Florianópolis, SC.
CNPJ/MF nº 06.993.347/0001-69CEP: 88070-240

LOTE 3 Valor (R$)
Ite

m
Qtd Un Produtos Unitário Subtotal

1 6 Un Óleo essencial de Alecrim - 10 ml 19,43 116,60
2 8 Un Óleo essencial de Bergamota - 10 ml 59,03 472,27
3 4 Un Óleo essencial de Cedro - 10 ml 24,65 98,60
4 4 Un Óleo essencial de Cipreste - 10 ml 37,20 148,80
5 6 Un Óleo essencial de Gengibre - 10 ml 33,07 198,40
6 4 Un Óleo essencial de Grapefruit - 10 ml 30,60 122,40
7 8 Un Óleo essencial de Hortelã pimenta - 10 ml 44,70 357,60
8 4 Un Óleo essencial de Junípero - 5 ml 48,67 194,67
9 12 Un Óleo essencial de Laranja - 10 ml 13,17 158,00

10 16 Un Óleo essencial de Lavanda - 10 ml 35,67 570,67
11 10 Un Óleo essencial de Limão - 10 ml 18,87 188,67
12 4 Un Óleo essencial de Manjericão - 10 ml 27,60 110,40
13 4 Un Óleo essencial de Manjerona - 10 ml 45,13 180,53
14 2 Un Óleo essencial de Olíbano - 10 ml 85,73 171,47
15 2 Un Óleo essencial de Patchouli - 10 ml 33,43 66,87
16 2 Un Óleo essencial de Petitgrain - 10 ml 30,60 61,20
17 4 Un Óleo essencial de Pinho - 10 ml 33,33 133,33

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



16 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.771 17/12/201 4

18 12 Un Óleo essencial de Tea Tree - 10 ml 34,00 408,00
19 4 Un Óleo essencial de Tomilho - 10 ml 35,33 141,33
20 2 Un Óleo essencial de Vetiver - 10 ml 49,80 99,60
21 4 Un Óleo essencial Ylang Ylang - 10 ml 41,27 165,07
22 30 Caixa Agulha Auricular 1.0 mm 6,60 198,00
23 30 Caixa Agulha Auricular 1.5 mm 6,60 198,00
24 4 Caixa Moxa bastão de Artemísia e carvão vegetal (sem cheiro e fumaça) (5 unº p/ cx.) 28,25 113,00
25 8 Un Floral de Bach - rescue remedy - 10 ml 69,33 554,67
26 2 Un Floral de Bach - beech - 10 ml 71,67 143,33
27 2 Un Floral de Bach - chicory - 10 ml 71,67 143,33
28 4 Un Floral de Bach - cerato - 10 ml 71,67 286,67
29 4 Un Floral de Bach - centaury - 10 ml 71,67 286,67
30 4 Un Floral de Bach - chestnut bud - 10 ml 71,67 286,67
31 4 Un Floral de Bach - elm - 10 ml 71,67 286,67
32 2 Un Floral de Bach - gorse - 10 ml 71,67 143,33
33 4 Un Floral de Bach - impatiens - 10 ml 71,67 286,67
34 4 Un Floral de Bach - holly - 10 ml 71,67 286,67
35 4 Un Floral de Bach - larch - 10 ml 71,67 286,67
36 4 Un Floral de Bach - olive - 10 ml 71,67 286,67
37 2 Un Floral de Bach - heather - 10 ml 71,67 143,33
38 2 Un Floral de Bach - oak - 10 ml 71,67 143,33
39 2 Un Floral de Bach - red chestnut - 10ml 71,67 143,33
40 4 Un Floral de Bach - rock water - 10ml 71,67 286,67
41 2 Un Floral de Bach - sweet chestnut - 10 ml 71,67 143,33
42 4 Un Floral de Bach - star of bethlehem - 10 ml 71,67 286,67
43 2 Un Floral de Bach - pine - 10 ml 71,67 143,33
44 4 Un Floral de Bach - white chestnut - 10ml 71,67 286,67
45 6 Un Floral de Bach - walnut - 10 ml 71,67 430,00
46 4 Un Floral de Bach - willow - 10 ml 65,00 260,00
47 80 Vidro Vidros âmbar com conta gotas 30ml 2,25 180,00
48 60 Vidro Vidros âmbar com conta gotas 50ml 2,75 165,00

TOTAL GERAL R$: 10.563,13
1ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda. Fone/fax (48) 3024-7685/ 3028-7685

e-mail: vitalhosp@brturbo.com.brEndereço: Rua Marechal Câmara, nº 127, Estreito, Florianópolis, SC.
CNPJ/MF nº 06.993.347/0001-69CEP: 88070-240

LOTE 4 Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Subtotal

1 4 Pacote Atadura de crepe de 6 cm 8,10 32,40
2 4 Pacote Atadura de crepe de 10 cm 11,02 44,10
3 4 Pacote Atadura de crepe de 12 cm 14,58 58,30
4 4 Caixa Agulha hipodérmica 0,80 x 30 mm 9,60 38,40
5 4 Caixa Agulha hipodérmica 0,70 x 25 mm 12,00 48,00
6 20 Caixa Band-Aid transparente com 40 un. 8,95 179,00
7 12 Caixa Cotonetes (cx. c/ 100) 8,90 106,80

TOTAL GERAL R$: 507,00
1ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda. Fone/fax (48) 3024-7685/ 3028-7685

e-mail: vitalhosp@brturbo.com.brEndereço: Rua Marechal Câmara, nº 127, Estreito, Florianópolis, SC.
CNPJ/MF nº 06.993.347/0001-69CEP: 88070-240

LOTE 5 Valor (R$)
Item Qtd Un Produtos Unitário Subtotal

1 120 Pacote Eletrodo adesivo 5 x 5 cm - 2 pares p/ pacote 30,40 3.648,00

2 80 Pacote Eletrodo adesivo 3 cm - 2 pares p/ pacote 29,74 2.378,80

3 80 Pacote Eletrodo adesivo 5 x 9 cm - 2 pares p/ pacote 43,60 3.488,00

4 40 Caixa Apong c/ adesivo (cx. c/ 100) 39,50 1.580,00

5 8 Un Gel condutor inodoro de fácil remoção - 5 kg 38,00 304,00

6 200 Caixa Bandagem elástica adesiva (kt-tape) 5m x 5cm 47,76 9.552,67
TOTAL GERAL R$: 20.951,47

1ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda. EXTRATO 177/2014
REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 025/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 039/2014.

Endereço: Rua Marechal Câmara, nº 127, Estreito, Florianópolis, SC.
CEP: 88070-240

OBJETO: Aquisição de materiais a serem utilizados nos setores de
atendimento á saúde.Fone/fax (48) 3024-7685/ 3028-7685

e-mail: vitalhosp@brturbo.com.br VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (11 de
dezembro de 2014).CNPJ/MF nº 06.993.347/0001-69

Florianópolis, 17 de dezembro de 2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas da referida Lei com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/02, do Ato da Mesa nº 214 de 5/11/2007 e,
subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 8.250 de 23/5/2014, além
das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do
Pregão Presencial nº 39 de 11/11/2014.

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC
Neiva Finkler- Procuradora

*** X X X ***

Lote 6
Item Qtd Un Produtos Marca Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

1 6 caixa Tubo vacutainer para glicemia (tampa cinza) (cx. c/ 100
tubos)

Laborimport 37,91 227,45

2 6 caixa Tubo vacutainer para imunologia 10 ml (tampa marrom)
siliconizado (cx. c/ 100 tubos)

Laborimport 54,92 329,51
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3 6 caixa Tubo vacutainer para provas hematológicas (tampa
roxa) c/ edta (cx. c/ 100 tubos)

Laborinmport 37,91 227,45

4 10 caixa Lâminas de vidro c/ borda jateada (cx. c/ 50) Precision 2,70 27,00
5 6 caixa Fita de teste p/ urina (com 10 testes/ 100 tiras) Wama 21,60 129,60
6 6 caixa Agulhas multi sample needle 0,80 x 25 mm p/

vacutainer (cx. c/ 100 unid)
Vacuplast 29,25 175,50

7 2 conj. Instant - prov conj. de corantes para hematologia Newprov 40,18 80,35
8 2 caixa Agulha scalp p/ coleta de sangue - 23 g (caixa c/ 50) Vacuplast 22,82 45,65
9 2 caixa Agulha scalp p/ coleta de sangue - 25 g (caixa c/ 50) Vacuplast 19,31 38,63

10 2 pacote Ponteira tipo universal vol. 200-1000 vl. novo modelo Kasvi 23,38 46,76
11 4 pacote Ponteira plástica descartável para pipeta automática, na cor

amarela, tamanho pequeno (pacote com 1000 unid.)
Kasvi 9,20 36,79

12 4 pacote Ponteira plastica para pipeta automatica de 1 ml-5 ml
azul clara (caixa com 300 unidades)

Cral 73,08 292,32

13 8 kit Ácido úrico PP Analisa 37,80 302,40
14 4 kit Alt - PP (método cinético) Analisa 55,44 221,76
15 4 kit Antígeno RPR - brás (pronto p/ vdrl) 3 ml Laborclin 33,88 135,50
16 4 kit Ast - PP (método cinético) Analisa 55,44 221,76
17 9 kit Colesterol - HDL (método enzimático) Analisa 12,42 111,78
18 9 kit Colesterol total - PP (método enzimático) Analisa 55,44 498,96
19 6 kit Gama GT - PP Analisa 53,46 320,76
20 6 kit Glicose PP (método colorimétrico enzimático) Analisa 44,64 267,84
21 5 kit Teste para detecção de gonadotrofina coriônica humana

HCG (c/ 50 tiras soro/urina)
Biocon 57,42 287,10

22 4 kit Triglicerídeos PP Analisa 122,76 491,04
23 3 caixa Tubo vacutainer para coagulograma (tampa azul) (cx. c/

100 tubos)
Laborimport 37,91 113,72

24 3 un Micropipeta mono canal vol. - 250 ml Kasvi 90,00 270,00
Valor Total                                                                              R$ 4.899,64

1ª REGISTRADA: Diagnóstica Catarinense Comércio de Produtos
Laboratoriais Ltda.

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

IV - balancete contábil.Endereço: Rua 25 de dezembro, nº 34, Flor de Nápolis, São José,SC.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

(NR)
CEP: 88106-020
Fone/fax (48) 3259-2882 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
e-mail: sac@diagnosticacatarinense.com.br SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 25 de Novembro de 2014.
CNPJ/MF nº 14.248.265/0001-18 Deputada ANA PAULA LIMA
Florianópolis, 17 de dezembro de 2014 Lido no Expediente
Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC Sessão de 16/12/14
Jurandir Ferreira Monteiro- Sócio *** X X X ***

*** X X X *** PROJETO DE LEI Nº 323.6/2014
“Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a
assistência aos policiais e bombeiros
militares, policiais civis, agentes
penitenciários e peritos oficiais do Estado
de Santa Catarina.”

EXTRATO Nº 178/2014
01º Termo Aditivo de 28/11/2014, referente ao Contrato CL nº
123/2013, celebrado em 27/11/2013.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: VH Informática Ltda. Art. 1º O Estado oferecerá proteção, auxílio e assistência aos

policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e
peritos oficiais, cuja vida esteja em situação de risco ou cuja
integridade física esteja sendo ameaçada em razão da natureza de
suas atividades ou em função do local onde residem.

OBJETO: Termo aditivo que tem como finalidade prorrogar a vigencia do
contrato original por mais 12 meses, com efeito a contar de 1º de
dezembro de 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 1.421.887,43
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93; Art. 65, II,
"b" da Lei 8.666/93; Cláusula Terceira, itens 3.9, subitens 42 e 43;
Cláusula Terceira, item 3.12, subitem 23; Cláusula Terceira, item 3.14,
subitens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20; Autorização Administrativa.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se em situação derisco
ou com a integridade física ameaçada o policial e o bombeiro militar, o
policial civil, o agente penitenciário e o perito oficial que:

I - seja vítima de ameaça comprovada em procedimento
administrativo, policial ou judicial em decorrência do exercício regular
de sua função;

Florianópolis, 17 de dezembro de 2014.
Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC

II - seja vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado como
testemunha em procedimento policial ou judicial, originado de fato em
que não tenha atuado como autor, coautor ou partícipe.

Valdir Antônio Haubert- Sócio Administrador
*** X X X ***

PROJETOS DE LEI § 2º São incluídos ao caput todos os servidores das carreiras
da Polícia Militar, Corpo de bombeiros Militar, Polícia Civil e Instituto
Geral de Perícias - IGP, do Estado de Santa Catarina.

§ 3º A proteção, o auxílio e a assistência de que trata esta lei
estende-se aos familiares que, em razão da natureza das
atividades exercidas por policial ou bombeiro militar, policial civil,
agente penitenciário e perito oficial, ou do local onde residam, estejam
em situação de risco ou com a integridade física ameaçada.

PROJETO DE LEI Nº 0322.5/2014
Altera a Lei nº 16.002, de 2013, que
declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Vida Nova, de Jaraguá do Sul.

Art. 1º A Lei nº 16.002, de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação: Art. 2º As medidas previstas nesta lei serão prestadas por

meio da instituição de programa estadual de proteção, auxílio e
assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes
penitenciários e peritos oficiais com o objetivo de:

“Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Vida
Nova de, Guaramirim.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Vida Nova, com sede no Município de Guaramirim. I - recuperar e manter a capacidade produtiva dos policiais e

bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e peritos
oficiais;Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. II - assegurar a adoção das medidas que visem reparar os
danos físicos e materiais sofridos pela vítima;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:

III - elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção
econômica para as vítimas, testemunhas e seus familiares que
estiverem sofrendo ameaças e necessitem de transferência temporária
de residência.I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente; Art. 3º O poder público oferecerá aos policiais e bombeiros

militares, policiais civis, agentes penitenciários e peritos oficiais em
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situação de risco, no âmbito do programa de que trata o art. 2º, as
seguintes medidas:

JUSTIFICATIVA
Os servidores de segurança pública são, dentre todos os

servidores, aqueles mais propensos a sofrer ameaças dos indivíduos e
organizações criminosas que vivem em conflito com a lei e a ordem.

I - transferência de residência com locação de imóvel por um
período de até dois anos, podendo ser prorrogado até cessarem os
motivos da inclusão no programa; Suas famílias sofrem conjuntamente com os servidores da

segurança pública, ameaças decorrentes da própria atividade laboral.
Existem casos de muitos servidores de segurança que vivem
constrangidos nos locais onde moram, pois a segurança de suas
famílias conflita com a necessidade de agir como agente da segurança,
uma vez que a marginalidade usa de todas as formas de pressão
psicológica e mesmo física para alcançar seus objetivos ilícitos e de
desagregação da sociedade.

II - escolta e segurança nos deslocamentos a residência,
inclusive para fins de trabalho  ou para a prestação de depoimentos;

III - segurança na residência, incluindo o controle de
telecomunicações;

IV - preservação da identidade, da imagem e dos dados
pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover às despesas necessárias
à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida ser
familiar e estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular;

Nos últimos meses diversas casas de servidores da
segurança, sempre aquelas situadas em bairros populares, foram
alvejadas por disparos de arma de fogo, o que, naturalmente, foi uma
demonstração de ousadia (e de força) da marginalidade. A família
destes servidores passa a ser aterrorizada no recesso do próprio lar,
não bastasse a angústia constante durante os turnos de serviço do seu
ente querido.

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem
prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;
VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da

proteção concedida;
IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento

de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento
pessoal.

O Estado deve ficar responsável pela vida, pela integridade
física e pela estabilidade social e psicológica de todos os seus
servidores, incluindo, neste caso, também dos familiares dos
servidores públicos, pois as ameaças aos filhos e filhas, ao cônjuge,
aos pais, aos irmãos e irmãs menores do (a) servidor (a) de segurança,
ocorrem precisamente derivada da profissão.

Art. 4º O programa a que se refere o art. 2º contará com um
Conselho com a atribuição de acompanhar a implementação desta lei.

§ 1º As decisões do Conselho serão tomadas por maioria
absoluta de seus membros. Faz-se necessário que o Estado assegure a integridade dos que

agem em nome da população para garantir a persecução penal, motivo pelo
qual apresentamos aos nossos pares o presente projeto de lei.

§ 2º Decreto do Governador do Estado disporá sobre o regimento
interno do Conselho, em especial sobre o seu funcionamento.

Art. 5ºO Conselho Deliberativo será composto pelos seguintes
membros, nomeados pelo Governador do Estado:

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2014.
Deputado Sargento Amauri Soares

I - um Diretor de Recursos Humanos, que o presidirá; Líder da Bancada do PSOL
II - um psicólogo; *** X X X ***
III - dois representantes de cada uma das categorias incluídas

no programa; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
IV - um assistente social;
V - um representante do Conselho Estadual dos Direitos

Humanos de Santa Catarina (CEDH-SC); PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0032.4/2014
Dispõe sobre a redução da carga horária da
categoria funcional de Assistente Social.

VI - um representante da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina;

Art. 1º A carga horária da categoria funcional de Assistente
Social passa a ser de trinta horas semanais, vedada a redução do seu
vencimento.

VII - um representante dos serviços de inteligência do Estado;
VIII - um integrante de cada uma das Corregedorias

correspondentes;
Art. 2º A distribuição da carga horária será regulamentada

pelo Poder Executivo.
IX - um representante do Centro de Apoio do Ministério

Público de Santa Catarina, relacionados à Defesa dos Direitos
Humanos e Informações Técnicas e Pesquisas. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lido no ExpedienteX - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seccional de Santa Catarina. Sessão de 16/12/14

JUSTIFICATIVAArt. 6º São atribuições do Conselho:
Senhores e Senhoras Deputadas apresento o presente

projeto de lei com objetivo de adequar a carga horária da categoria
funcional de Assistente Social no âmbito do estado de Santa Catarina à
estabelecida na Lei Federal nº 12.317, de 27 de agosto de 2010.

I - referendar os pedidos de inclusão no programa, segundo
os critérios indicados nesta lei e no artigo 5º da Lei Federal nº 9.807,
de 13 de julho de 1999;

II - apreciar a exclusão do programa dos beneficiários que não
se tenham adaptado às regras necessárias à proteção oferecida ou que
tenham, por qualquer outro motivo, manifestado conduta incompatível
com ele;

É importante ressaltar também que a conquista das 30 horas
semanais, frisa-se e é importante frisar, sem redução de salário para
assistentes sociais deve ser compreendida no conjunto das lutas da
classe trabalhadora, porque contribui para a garantia de melhores
condições de trabalho e se insere na luta pelo direito ao trabalho com
qualidade para todos/as.  

III - especificar o tipo de proteção e auxílio necessário nos
casos admitidos pelo programa;

IV - buscar unificar as ações necessárias à proteção e ao
auxílio dos beneficiários; Estes profissionais desempenham relevante funções ao

pautarem ações na defesa de direitos e efetivação/consolidação das
políticas sociais. Atuam diretamente na política da Assistência Social,
tanto na gestão, como no planejamento e execução dessa política,
além da inserção em outras políticas sociais como saúde, previdência,
educação, trabalho, nos segmentos da criança e adolescente, idosos,
grupos étnicos, etc. Atua ainda nas empresas, ONGs, entidades
assistenciais, entre outros espaços de enfrentamento às expressões
da "questão social".

V - propor a realização de convênio com entidade pública ou
privada para a execução das medidas de proteção e auxílio;

VI - organizar e coordenar rede de proteção social entre
entidades civis, militares e religiosas para atender as finalidades do
programa;

VII - divulgar os objetivos do programa entre os servidores
interessados;

VIII - assegurar o sigilo das providências tomadas e dos
dados referentes aos casos examinados; No que tange a constitucionalidade da matéria, ressalta-se

que a Constituição Federal, no seu art. 24 autorizou aos Estados a
legislar de forma concorrente, sendo que, neste caso, a União
estabelece normas gerais, não excluindo a competência suplementar
dos Estados. (art. 24, § 1º e § 2º, CF)

IX - definir plano para adoção dos mecanismos de proteção
às vítimas de ameaça nos casos de transferência de residência;

X - fixar o valor da ajuda financeira mensal a que se refere o
inciso V, do “caput”, do art. 3º, no início de cada exercício finan ceiro;

Neste sentido, colaciona-se o magistério do Ministro Gilmar
Mendes:

XI - apresentar ao Governador do Estado proposta
orçamentária para o custeio das despesas com as medidas de
proteção de testemunhas ameaçadas. "A Constituição Federal prevê, além de competências

privativas, um condomínio legislativo, de que resultarão
normas gerais a serem editadas pela União e normas
específicas, a serem editadas pelos Estados-membros. O art.
24 da Lei Maior enumera as matérias submetidas a essa
competência concorrente, incluindo uma boa variedade de
matérias, como o direito tributário e financeiro, previdenciário
e urbanístico, conservação da natureza e proteção do meio
ambiente, educação, proteção e integração social da pessoa
portadora de deficiência, proteção à infância e à juventude,
do patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico,
assistência jurídica, defensoria pública, etc.

Art. 7ºO Estado, por meio dos órgãos competentes, atuará
para apurar as ameaças sofridas por policiais e bombeiros militares,
policiais civis, agentes penitenciários e peritos oficiais, identificar os
autores e adotar as medidas judiciais e administrativas cabíveis.

Art. 8º Os servidores contemplados pelo programa terão
prioridade na aquisição de moradia fora da área de risco das ameaças,
caso a situação se prolongue por mais de quatro anos.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução do programa de
que trata esta Lei correrão à conta de dotação orçamentária do órgão a
que pertencer o servidor beneficiado pelo programa.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
A divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do art.
24, de onde se extrai que cabe à União editar normas gerais -
i. é, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios amplos,
que traçam um plano, sem descer a pormenores. Os Estados-
membros e o Distrito Federal podem exercer, com relação às

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2014.
Deputado Sargento Amauri Soares

Líder da Bancada do PSOL
Lido no Expediente
Sessão de 16/12/14
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normas gerais, competência suplementar (art. 24, § 2º), o
que significa preencher claros, suprir lacunas. Não há falar
em preenchimento de lacuna, quando o que os Estados ou o
Distrito Federal fazem é transgredir lei federal já existente.

deveres e direitos dos servidores; a promoção e respectivos
critérios; o sistema remuneratório (subsídio ou remuneração,
envolvendo os vencimentos, com as especificações das
vantagens de ordem pecuniária, os salários e as reposições
pecuniárias); as penalidades e sua aplicação; o processo
administrativo e a aposentadoria. (Direito Administrativo
Brasileiro, 33º edição, fl. 416, ed. Malheiros, São Paulo)
(destacou-se)

Na falta completa da lei, com normas gerais, o Estado pode
legislar amplamente, suprindo a inexistência do diploma
federal. Se a União vier a editar a norma geral faltante, fica
suspensa a eficácia da lei estadual, no que contrariar o
alvitre federal. Opera-se, então, um bloqueio e competência,
uma vez que o Estado não mais poderá legislar sobre normas
gerais, como lhe era dado até ali. Caberá ao Estado, depois
disso, minudenciar a legislação expedida pelo Congresso
Nacional. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito
Constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet
Branco - 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. Págs.
884/885)."

Dito isto, considerando a relevância e mérito da matéria, bem
como a sintonia formal e material com os ditames das normas
superiores do ordenamento jurídico nacional e estadual, solicitamos
aos nobres Deputados e Deputadas desta Casa a rápida tramitação e
aprovação da presente matéria em tela.

Sala das sessões, em
Deputada Angela Albino

*** X X X ***
Em que pese que no âmbito da União tenha sido estabelecido

lei ordinária para regrar a matéria, ressalta-se, que por força do inciso
IV do art. 57, da Constituição Estadual é reclamado a edição de Lei
Complementar para regrar o regime jurídico dos servidores estaduais:

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 258.3/2014Art. 57. As leis complementares serão aprovadas por maioria
absoluta dos votos dos Deputados. Altera a Programação Físico- Financeira do

Plano Plurianual para o quadriênio 2012-
2015, aprovado pela Lei nº 15.722, de
2011.

Parágrafo único. Além de outros casos previstos nesta
Constituição, serão complementares as leis que dispuserem
sobre:
[...] A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,IV - regime jurídico único dos servidores estaduais e
diretrizes para a elaboração de planos de carreira; DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Anexo Único do Plano Plurianual para o
quadriênio 2012-2015, aprovado pela Lei nº 15.722, de 22 de
dezembro de 2011, conforme redação constante do Anexo Único desta
Lei.

[...]
Sobre a locução “regime jurídico dos servidores públicos” o

Supremo Tribunal Federal já decidiu que corresponde ao conjunto das
normas que disciplinam diversos aspectos das relações estatutárias ou
contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. (ADIMC 766, de
3/9/1992).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 11 de dezembro de 2014.

Dito isto, colaciona-se, a lição do renomado administrativista
Hely Lopes Meirelles que esclarece:

Deputado GILMAR KNAESEL
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

O regime jurídico dos servidores civis consubstancia os
preceitos legais sobre a acessibilidade aos cargos públicos, a
investidura em cargo efetivo (por concurso público) e em
comissão, as nomeações para funções de confiança; os

(O Anexo Único do PL258.3/2014 encontra-se disponível no site da
ALESC)

*** X X X ***

RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE
01/12/2014 À 16/12/2014

Código autorização: 01454/2014 Número do processo: 01244/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA ME
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento de alimentação dos 56 (cinquenta e seis) estudantes que participaram da "18º Edição do Programa Parlamento Jovem" nos dias
10,11,12,13 e 14 de outubro de 2014 na cidade de Florianópolis. A pedido da Escola do Legislativo.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27932 1 SV REFEICAO - JANTAR R$ 6.720,00 R$ 6.720,00

Código autorização: 01455/2014 Número do processo: 01246/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: BAIA NORTE PALACE HOTEL LTDA
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento de hospedagem para Rodolfo Marcio Lapa Bontempo que ministrará palestra "Conscientizar é Preciso". No dia 08 de dezembro de 2014
em Florianópolis. (Check IN: 08/12/2014 - Check: 09/12/2014).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27933 1 SV HOTEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM R$ 172,20 R$ 172,20

Código autorização: 01456/2014 Número do processo: 01245/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: MARCELO BAUMGARTNER
Setor: Coordenadoria de Apoio ao Plenário
Objeto:
Conserto da máquina de café da Copa Central, modelo Consercaf, Patrimônio Nº 42134. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Apoio ao
Plenário da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27934 1 SERVIÇO CONSERTO DE CAFETEIRA PATRIMONIO Nº 42134 R$ 460,00 R$ 460,00

Código autorização: 01457/2014 Número do processo: 01247/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: COSME COMERCIO LTDA
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de reparo completo para torneira das cafeteiras, instaladas em diversos setores da Casa. Atendendo solicitação da Coordenadoria de
Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27935 6 UN REPARO CASTELO ALAVANCA ( PARA TORNEIRA DE

CAFETEIRA, ÁGUA QUENTE)
R$ 34,60 R$ 207,60
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Código autorização: 01458/2014 Número do processo: 01248/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: FERNANDES E SOUZA LTDA EPP
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
Aquisição de saco de celofane e fita firal para embalar mimos oferecidos pela Presidência às autoridades de embaixadas e corpos consulares em
visita a esta Assembleia Legislativa. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27936 10 ROLO FITA FIRAL ARAMADA 50MM X 9M R$ 7,23 R$ 72,30
27937 3 PACOTE SACO PARA PRESENTE 80 X 89, GALA INCOLOR COM

25 UN
R$ 21,98 R$ 65,94

Código autorização: 01459/2014 Número do processo: 01249/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: JZRS - OFICINA LTAD- ME
Setor: Coordenadoria de Expediente
Objeto:
Contratação de empresa para realizar conserto de desumidificador patrimônio nº 43387 da Coordenadoria de Expediente da ALESC, a pedido da
mesma

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27938 1 SV CONSERTO DE DESUMIDIFICADOR DE AR R$ 120,00 R$ 120,00

Código autorização: 01460/2014 Número do processo: 01250/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 01/12/2014
Fornecedor: SCORP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA.ME (SCORP-COURO)
Setor: Coordenadoria de Informações
Objeto:
Aquisição de capas para os computadores, impressoras, teclados e monitores localizados no balcão de atendimento da ALESC. Atendendo
solicitação da Coordenadoria de Informações.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27939 7 UN CAPA PLASTICA PARA TECLADO R$ 8,50 R$ 59,50
27940 7 UN CAPA PLASTICA PARA IMPRESSORA R$ 10,00 R$ 70,00
27941 7 UN CAPA PLASTICA PARA MONITOR R$ 13,00 R$ 91,00

Código autorização: 01461/2014 Número do processo: 01252/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 02/12/2014
Fornecedor: DAILHA COMERCIO E COLOCAÇÃO DE PELICULAS LTDA ME.
Setor: Coordenadoria de Transportes
Objeto:
Aplicação de películas no veículo Toyota Corolla de placa MLV4642 que atende o plantão da Coordenadoria de Transportes desta Casa Legislativa.
Atendendo ao pedido da mesma.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27942 1 SV APLICAÇÃO DE PELÍCULAS R$ 120,00 R$ 120,00

Código autorização: 01462/2014 Número do processo: 01253/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 02/12/2014
Fornecedor: DAILHA COMERCIO E COLOCAÇÃO DE PELICULAS LTDA ME.
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição com instalação de 0,73 m² de película jateada em 02 (dois) vidros da Presidência desta Casa Legislativa. Atendendo o pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27943 0,73 M² APLICAÇÃO DE PELÍCULAS R$ 55,00 R$ 40,15

Código autorização: 01463/2014 Número do processo: 01254/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 03/12/2014
Fornecedor: PATRÍCIA MORAES - PIS - 124 36784 59 2
Setor: Coordenadoria de Documentação
Objeto:
Contratação de calígrafa para registrar o Termo de posse do Governador e do Vice Governador do Estado de Santa Catarina, que ocorrerá no dia 1º
de janeiro de 2015 na ALESC. A pedido da Coordenadoria de Documentação da Casa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27944 1 SV SERVIÇO DE CALÍGRAFA - TERMO DE POSSE

"GOVERNADOR DO ESTADO"
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

Código autorização: 01465/2014 Número do processo: 01255/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 03/12/2014
Fornecedor: ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
Setor: Coordenadoria de Licitações e Contratos
Objeto:
Aquisição de marcadores adesivos (tape flags) para anotações. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos desta Casa Legislativa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27946 15 BLOCO TAPE FLAG (COM 20 UN.) R$ 6,12 R$ 91,80

Código autorização: 01466/2014 Número do processo: 01256/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 03/12/2014
Fornecedor: RETROPAR COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
Contratação de empresa para locação, montagem e operação de 02 painéis de led de 6 mm, para utilização na transmissão da Posse do Gover-
nador, no dia 01 de janeiro de 2015 às 19 horas. A pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27947 1 SV LOCAÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED

COM ESTRUTURA DE TRELIÇA
R$ 6.950,00 R$ 6.950,00
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Código autorização: 01467/2014 Número do processo: 01257/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 03/12/2014
Fornecedor: BAIA NORTE PALACE HOTEL LTDA
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento de hospedagem para Marisa de Lourdes dos Santos de Mello que ministrou palestra no "Seminário Repensando e Prática Pedagógica:
Constribuições da Neurociência e Integração Sensorial". Nos dias 24 e 25 de 2014 de novembro. (Check In: 24/11/2014 - Check Out: 25/11/2014).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27948 1 SV HOTEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM R$ 172,20 R$ 172,20

Código autorização: 01468/2014 Número do processo: 01258/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 03/12/2014
Fornecedor: EVIDÊNCIA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento honorários para para Laércio Luiz dos Santos que ministrará palestra no evento "Formação Técnica Para Associação de Câmaras
Municipal do Noroeste de SantaCatarina - ACANOR". Nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2014 em Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme
entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27949 1 SV CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Código autorização: 01469/2014 Número do processo: 01259/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 03/12/2014
Fornecedor: GB DIGITAL LTDA
Setor: Gerência de Comissão Parlamentar de Inquérito
Objeto:
Digitalização de aproximadamente 3600 (três mil e seiscentas) páginas que compõe os autos da CPI do MP. Conforme solicitação da Gerência de
Comissão Parlamentar de Inquérito da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27950 3671 SV DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO R$ 0,27 R$ 991,17

Código autorização: 01471/2014 Número do processo: 01260/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: MAFESSONI & BAPTISTETTI LTDA EPP
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
Contratação de espaço físico para Sessão Solene em homenagem às Entidades e Lideranças Comunitárias de Chapecó, que acontecerá dia 04 de
dezembro do ano corrente, as 20 horas no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27952 1 SV LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS DA ALESC. R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Código autorização: 01472/2014 Número do processo: 01261/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: CAMILA DIVALGA SILVÉRIO - M.E.
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
Contratação de decoração para atender a Sessão Solene em comemoração ao Centenário de nascimento do Ex-Governador Jorge Lacerda, que acontecerá dia
11 de dezembro do ano corrente, as 19 horas no município de Capivari de Baixo. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27953 1 SV DECORAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SESSÃO SOLENE. R$ 6.898,00 R$ 6.898,00

Código autorização: 01473/2014 Número do processo: 01262/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de contra placa para porta de entrada do Edifício São João locado por este Poder. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços
Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27954 2 UN CONTRA PLACA 1520 BF R$ 80,00 R$ 160,00

Código autorização: 01474/2014 Número do processo: 01263/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: EDITORA NDJ LTDA.
Setor: Coordenadoria de Licitações e Contratos
Objeto:
Renovação de assinatura da Revista BLC - Boletim de Licitações e Contratos, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 - Editora NDJ. Atendendo a
solicitação da Coordenadoria de Licitações da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27955 1 SV RENOVAÇAO DE ASSINATURA DA REVISTA BLC -

BOLETIM DE LICITAÇOES E CONTRATOS
R$ 7.950,00 R$ 7.950,00

Código autorização: 01475/2014 Número do processo: 01264/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Setor: Procuradoria de Finanças
Objeto:
Assinatura de serviço para acompanhamento de processos judiciais DJSC - Diário de Justiça de Santa Catarina e DJUN - Diário de Justiça da União
¨On line¨(período janeiro/2015 a dezembro/2015. A pedido e para atender a Procuradoria da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27956 1 SV ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS
R$ 720,00 R$ 720,00

Código autorização: 01476/2014 Número do processo: 01265/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: JUREMIR SAVENHAGO ME
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
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Contratação de decoração para atender a Sessão Solene em homenagem às Entidades e Lideranças Comunitárias de Chapecó, que acontecerá dia
04 de dezembro do ano corrente, as 20 horas no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27957 1 SV DECORAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SESSÃO SOLENE. R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

Código autorização: 01477/2014 Número do processo: 01266/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: MAFESSONI & BAPTISTETTI LTDA EPP
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
Contratação de coquetel para atender 250 (duzentas e cinquenta) pessoas na Sessão Solene em homenagem às Entidades e Lideranças
Comunitárias de Chapecó, que acontecerá dia 04 de dezembro do ano corrente, as 20 horas no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da
Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27958 1 SV REFEICAO COQUETEL PARA EVENTOS DA ALESC R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

Código autorização: 01478/2014 Número do processo: 01267/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 05/12/2014
Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de cimento, brita, areia e ferro. Material para construção da base de apoio para o novo Gerador adquirido por esta casa. Atendendo
solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

 Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27959 10 UN CIMENTO SACO COM 50 KG R$ 24,98 R$ 249,80
27960 1 M³ AREIA MEDIA R$ 60,58 R$ 60,58
27961 1 M³ PEDRA BRITADA PEDRISCO LIMPO R$ 89,89 R$ 89,89
27962 2 PECA MALHA POPI 15 X 15 4,2MM R$ 57,94 R$ 115,88

Código autorização: 01486/2014 Número do processo: 01274/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Setor: Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal
Objeto:
Aquisição de 56 (cinquenta e seis) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 200/CPSP/2014. Conforme
solicitação da Coordenadoria de Processa mento do Sistema de Pessoal da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27978 56 SV VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO

GAROPABA/FLORIANÓPOLIS
R$ 20,20 R$ 1.131,20

Código autorização: 01487/2014 Número do processo: 01275/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
Setor: Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal
Objeto:
Aquisição de 112 (cento e doze) vales-transporte do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício nº 200/CPSP/2014. Conforme
solicitação da Coordenadoria de Processa mento de Sistema de Pessoal da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27979 1 SV VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DIVERSOS -

JOTUR/BIGUAÇU/ESTRELA
R$ 476,00 R$ 476,00

Código autorização: 01489/2014 Número do processo: 01277/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA- PASEP- 10110-4477-83
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Contratação do Sr. Antônio José Barbosa que ministrará palestra no encerramento do "Evento Pra Cidadania Construindo Um Novo Olhar - A
Cidadania Como Construção Histórica: Experiência Brasileira". Em Florianópolis no dia 09 de dezembro de 2014. (Dispensa de Licitação conforme
entendimento Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27981 1 SV CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Código autorização: 01490/2014 Número do processo: 01278/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: BAIA NORTE PALACE HOTEL LTDA
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento de hospedagem para o Sr. Antônio José Barbosa que ministrará palestra no "Evento Pra Cidadania Construindo Um Novo Olhar - A Cidadania Como
Construção Histórica: Experiência Brasileira". (Check - In:09/12/2014 - Check - Out:10/12/2014). Em Florianópolis no dia 09 de dezembro de 2014.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27982 1 SV HOTEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM R$ 168,00 R$ 168,00

Código autorização: 01491/2014 Número do processo: 01279/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: DAILHA COMERCIO E COLOCAÇÃO DE PELICULAS LTDA ME.
Setor: Coordenadoria de Publicação
Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento e colocação de películas na janelas da Coordenadoria de Publicação, localizada no terceiro andar do
edifício Walter Francisco da Silva, a pedido da mesma.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27983 1,02 M² APLICAÇÃO DE PELÍCULAS R$ 55,00 R$ 56,10

Código autorização: 01492/2014 Número do processo: 01280/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: ROBERTA BELEM DA CRUZ ME
Setor: Coordenadoria de Serviços Gerais
Objeto:
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Contratação de empresa especializada nos serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de
Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais desta Casa Legislativa (referente ao mês de novembro de 2014)

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27984 34,7 SV SERVIÇO DE LAVANDERIA R$ 7,84 R$ 272,05

Código autorização: 01493/2014 Número do processo: 01281/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: JOSÉ CARLOS BROERING-ME
Setor: Coordenadoria de Recursos Materiais
Objeto:
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27985 11 UN CARIMBO MARCADOR L-20 R$ 15,00 R$ 165,00
27986 2 UN CARIMBO MARCADOR M-50 R$ 35,00 R$ 70,00
27987 2 UN CARIMBO MARCADOR M-55. R$ 38,00 R$ 76,00
27988 9 UN CARIMBO MARCADOR MQ-43. R$ 35,00 R$ 315,00

Código autorização: 01494/2014 Número do processo: 01282/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 10/12/2014
Fornecedor: CAMILA DIVALGA SILVÉRIO - M.E.
Setor: Coordenadoria de Eventos
Objeto:
Contratação de coquetel para atender 150 (cento e cinquenta) pessoas na Sessão Solene em comemoração ao Centenário de nascimento do Ex-
Governador Jorge Lacerda, que acontecerá dia 11 de dezembro do ano corrente, as 19 horas no município de Capivari de Baixo. Atendendo ao
pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27989 1 SV REFEICAO COQUETEL PARA EVENTOS DA ALESC R$ 4.785,00 R$ 4.785,00

Código autorização: 01495/2014 Número do processo: 01276/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 09/12/2014
Fornecedor: CONSÓRCIO FENIX
Setor: Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal
Objeto:
Aquisição de 112 (cento e doze) vales-transporte do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº
201/CPSP/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processa mento de Sistema de Pessoal da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27990 1 SV VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DIVERSOS - SISTEMA

INTEGRADO, FLORIANÓPOLIS
R$ 288,96 R$ 288,96

Código autorização: 01496/2014 Número do processo: 01283/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 10/12/2014
Fornecedor: SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de disjuntores C40 MDW-C bifásico para instalação no quadro de energia elétrica dos condicionadores de ar. Atendendo solicitação da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27991 10 UN DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C MDW-C- R$ 31,36 R$ 313,60
27992 4 UN DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C MDW-C R$ 33,12 R$ 132,48

Código autorização: 01499/2014 Número do processo: 01284/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 11/12/2014
Fornecedor: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Setor: Diretoria de Tecnologia e Informações
Objeto:
Aquisição de tomadas e plugues a serem utilizados na instalação do equipamento Blade na rede elétrica do CPD. A pedido da Diretoria de
Tecnologia e Informação da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27997 4 UN TOMADA IND SOB 3P + T 63 A 200/250V R$ 126,13 R$ 504,52
27998 4 UN PLUGUE IND 3P + T 63 A 200/250V R$ 107,24 R$ 428,96

Código autorização: 01500/2014 Número do processo: 01285/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 11/12/2014
Fornecedor: HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA.
Setor: Diretoria de Comunicação Social
Objeto:
Contratação de empresa para locação de espaço físico e fornecimento de alimentação para 30 pessoas, nos dias 1º e 2 de dezembro do corrente
ano, afim de participarem do Planejamento Estratégico da Diretoria de Comunicação Social da ALESC, a pedido da mesma.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
27999 1 SV LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS DA ALESC. R$ 1.256,00 R$ 1.256,00

Código autorização: 01501/2014 Número do processo: 01285/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 11/12/2014
Fornecedor: HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA.
Setor:
Objeto:
Contratação de empresa para locação de espaço físico e fornecimento de alimentação para 30 pessoas, nos dias 1º e 2 de dezembro do corrente
ano, afim de participarem do Planejamento Estratégico da Diretoria de Comunicação Social da ALESC, a pedido da mesma.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28000 1 SV SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R$ 4.728,05 R$ 4.728,05

Código autorização: 01503/2014 Número do processo: 01286/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



24 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.771 17/12/201 4

Aquisição de moldura em aluminio para mapa do estado de SANTA CATARINA. Atendendo solicitação da Coordenadoria da Escola do Legislativo Dep.
Licio Mauro da Silveira na ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28002 1,82 METRO PERFIL DE ALUMÍNIO PARA MOLDURA DE QUADROS E

MAPAS
R$ 100,00 R$ 182,00

Código autorização: 01504/2014 Número do processo: 01287/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO E TURISMO LTDA
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento de café e almoço para 50 (cinquenta) pessoas entre estagiários do PAB e monitores, que participarão da Avaliação de Final de Gestão
do Programa Antonieta de Barros, no dia 17 de dezembro de 2014. Atendendo ao pedido da Escola do Legislativo da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28003 50 SV REFEIÇÃO-CAFÉ R$ 15,00 R$ 750,00
28004 50 SV REFEICAO - ALMOÇO R$ 40,00 R$ 2.000,00

Código autorização: 01505/2014 Número do processo: 01288/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO E TURISMO LTDA
Setor: Escola do Legislativo
Objeto:
Pagamento de aluguel de sala para realização da Avaliação de Final de Gestão do Programa Antonieta de Barros, no dia 17 de dezembro de 2014.
Atendendo ao pedido da Escola do Legislativo da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28005 1 SV LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALAS PARA EVENTOS DA

ALESC
R$ 500,00 R$ 500,00

Código autorização: 01506/2014 Número do processo: 01289/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: MARMORARIA AS MARMORES E GRANITOS LTDA
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de tampo de mármore travertino a ser instalado em móvel novo, feito sob medida, para atender o Gab. 109. Atendendo solicitação da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28006 3,5 M² TAMPOS EM MÁRMORE TRAVERTINO R$ 350,00 R$ 1.225,00

Código autorização: 01507/2014 Número do processo: 01290/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de dispenser para sabonete líquido com reservatório, material que se encontra em falta no Almoxarifado do CST. Atendendo solicitação da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28007 50 UN DISPENSER DE PAREDE PARA SOBONETE LÍQUIDO, DE

PLÁSTICO NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA
REFIL DE 700 ML, DA MARCA EXACTA OU SIMILAR.

R$ 19,80 R$ 990,00

28008 50 UN RESERVATORIO PARA SABONETE LÍQUIDO / ALCOOL
GEL COM CAPACIDADE 700ML

R$ 6,80 R$ 340,00

Código autorização: 01508/2014 Número do processo: 01291/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: SUPERMATEC SUPERMERCADÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de ferro, estribo e arame recozido material para construção da base de apoio do motor gerador. Atendendo solicitação da Coordenadoria
de Serviços Técnicos da ALESC

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28009 100 UN ESTRIBO DE FERRO 4,20MM 7 X 27 R$ 0,68 R$ 68,00
28010 7 BARRA BARRA DE AÇO CA 50 5/16" PARA CONSTRUÇÃO

(FERRO)
R$ 19,90 R$ 139,30

28011 1 ROLO ARAME RECUZIDO Nº18 (ROLO C/ 1KG) R$ 7,50 R$ 7,50

Código autorização: 01509/2014 Número do processo: 01292/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Aquisição de uma peça para conserto da porta de vidro da Diretoria de Recursos Humanos da ALESC. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de
Serviços Técnicos desta Casa Legislativa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28012 1 PEÇA PEÇA 1101 BRANCA R$ 145,00 R$ 145,00

Código autorização: 01510/2014 Número do processo: 01293/2014 Valor desconto: R$ 0,00 Data: 15/12/2014
Fornecedor: JG COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Setor: Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto:
Locação - por 30 (trinta) dias - de um grupo gerador de energia de 100 KVA, 380 V - 60 hz, com acionamento automático QTA. A pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. Valor Total
28013 1 SV LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 100 KVA,

380 V, 60 hz, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QTA.
R$ 3.375,00 R$ 3.375,00
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