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P L E N Á R I O

ATA DA 033ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO
AOS 15 ANOS DA TVAL

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ROMILDO TITON

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

(Palmas) do vídeo TVAL 15 anos.

Senhor José Francisco Alves,
diretor de Comunicação Social da
Assembleia Legislativa;

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

(Palmas)
Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

(Palmas) Convido para fazer uso da palavra o
deputado Kennedy Nunes, em nome das
bancadas com assento neste Poder.

Excelentíssimo senhor deputado
Gilmar Knaesel, fundador da TVAL;

Excelentíssimo senhor Fernando
César Lenzi, secretário-adjunto da secretaria
de estado de Comunicação, representando
neste ato o excelentíssimo senhor gover-
nador do estado de Santa Catarina,
Raimundo Colombo;

(Palmas) O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES
- Sr. presidente, em seu nome aproveito para
cumprimentar todas as autoridades que
fazem parte da mesa; os meus colegas
deputados que estão aqui presente: Reno
Caramori, Sargento Amauri Soares e Volnei
Morastoni; as senhoras e os senhores; os
meus colegas deputados e os meus colegas
jornalistas.

Senhor Everson Jugueiro, diretor
executivo da Acaert.

(Palmas)
Excelentíssimas autoridades, sras.

deputadas e srs. deputados, a presente
sessão em homenagem à TV Assembleia
Legislativa, pela passagem dos seus 15
anos de fundação, foi convocado por
solicitação da Mesa e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares.

(Palmas)
Excelentíssimo senhor conselheiro

Julio Garcia, presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina; Fico muito honrado de poder estar

aqui para representar as bancadas. Sei que
esta honraria foi-me colocada pelo fato de
eu ser um profissional da imprensa num
momento tão especial, quando a nossa TVAL
debuta.

(Palmas)
Excelentíssimo senhor deputado

Joares Ponticelli, primeiro-vice-presidente da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

Neste momento, teremos a
execução do Hino Nacional pela Banda da
Polícia Militar, sob a regência do maestro
subtenente Márcio Schmitt.(Palmas)

Excelentíssimo senhor deputado
Kennedy Nunes, primeiro-secretário da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

(Procede-se à execução do hino.) Eu quero fazer esta minha fala em
dois momentos. Um é o momento como
profissional, e aí eu me emociono quando

(Palmas)
A seguir, teremos a apresentação
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vejo a história da TV, e emocionei-me
quando vi todos os equipamentos lá fora,
desde o VHS ao U-matic.

sobe à tribuna, não é mais uma pessoa
física individual. E isso me marcou muito,
devido a essa quebra de paradigmas que a
TV trouxe para os parlamentares.

homenageados, registramos a presença das
seguintes autoridades:

Senhor Volnei Morastoni, deputado
estadual;Lembro-me do tempo em que se

trabalhava com VT pendurado nas costas.
Depois veio a CCD, que não precisava bater
branco e o sol não queimava o tubo de
imagem. Depois veio a Hi-Eight, passou a
Betacam e hoje é tudo digital.

E havia sempre aquele negócio:
”Ah, vão montar a televisão e arrumar uma
encrenca com as televisões abertas e comer-
ciais”. Na verdade, não existe por que
arrumar encrenca, pois uma não compete
com a outra. Por quê? Porque se as
televisões comerciais forem inteligentes,
terão em suas redações o canal legislativo
ligado e tudo estará ao vivo, sem precisar
acionar as assessorias de imprensa, seja
dos parlamentares ou da Casa. É possível
fazer já essa leitura.

Senhor Sargento Amauri Soares,
deputado estadual;

Excelentíssimo senhor José
Caramori, prefeito do município de Chapecó
e vice-presidente da Fecam;

Então, nosso sempre presidente,
ex-deputado Julio Garcia e hoje conselheiro,
vendo essa evolução tecnológica, percebo
também que a programação da nossa TV
evoluiu. Penso que não adianta termos
somente esse aparato tecnológico ou a
melhora na qualidade. É preciso que haja
evolução.

Excelentíssimo desembargador
Francisco Xavier Medeiros Vieira, ex-
presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina;

Senhora professora Tatiane
Teixeira, diretora de Comunicação da UFSC,
neste ato representando a magnífica reitora
da UFSC, professora Roselane Neckel;Então, em nome de todas as

bancadas, quero, mais uma vez, parabenizar
a TVAL por esses 15 anos e agradecer aos
parceiros de televisão, sejam aqueles que
aparecem na tela ou aqueles que estão nos
bastidores. Vejo muitos colegas de imprensa
que estão aqui, mas também sei que por
trás há o switcher, com a participação de
muita gente.

Do segundo momento, vou falar
como parlamentar. Para nós, parlamentares,
é muito interessante e importante haver
essa transparência na divulgação de nossas
atividades na Casa.

Senhor vereador Bispo Jerônimo
Alves, presidente da Câmara de Vereadores
do município de Florianópolis em exercício;

Senhor vereador Anilton Freitas,
presidente da Câmara de Vereadores do
município de Lages;Eu me lembro, presidente Romildo

Titon e deputado Gilmar Knaesel, nosso ex-
presidente e fundador da TVAL, que, quando
eu era vereador, na cidade de Joinville, e
secretário da Casa - e aqui faço menção ao
vereador Rodrigo Fachini, que está aqui
representando a Câmara Municipal de
Joinville -, sob a Presidência do deputado
Darci de Matos foi colocada a TV Câmara lá
no Legislativo.

Senhor vereador Vanderlei de
Oliveira, presidente da Câmara de
Vereadores do município de Blumenau;Encerro a minha fala em nome de

todos os deputados parabenizando a TVAL
pela excelência da sua programação. Eu me
lembro do tempo do looping, talvez, e havia
um looping que era a história do caranguejo.
Era um negócio impressionante porque, às
vezes, você colocava lá e os caranguejinhos
estavam andando naquele filme preto e
branco. Por quê? Porque naquela época não
era somente colocar uma televisão no ar,
tinha que haver programação. E hoje temos
programações que nos fazem ter a
obrigatoriedade quase de assistir. Eu tenho
as minhas preferências. Muitas vezes,
quando chego em casa, vou assistir ao
jornal da Assembleia, que tem o resumo da
semana. Ou seja, são coisas que acontecem
e enriquecem, com certeza, toda a
programação.

Senhor vereador Osvaldo Guern,
presidente da Câmara de Vereadores do
município de Itajaí;

Senhor vereador Arlindo Rincos,
presidente da Câmara de Vereadores do
município de Jaraguá do Sul;

Quando fizemos o convênio com a
TVAL, deputado Joares Ponticelli - e na
época a comutação era feita manualmente -,
tínhamos naquele momento um momento
novo na política. Lembro-me de que um dos
vereadores - e por questão de ética não vou
falar o nome dele - foi à tribuna e proibiu a
transmissão porque tinha direito à sua
imagem, dizendo assim: “Não quero que
transmitam agora porque tenho direito à
minha imagem e não permito que seja
filmado”!

Senhor vereador Nilson Frederico
Probst, presidente da Câmara de Vereadores
do município de Balneário Camboriú;

Senhor Valmor José Heberle,
diretor administrativo, neste ato repre-
sentando a Câmara Municipal de São José;

Senhor vereador Rodrigo Fachini,
neste ato representando o vereador João
Carlos Gonçalves, presidente da Câmara
municipal de Joinville;

Senhor Luiz Graziano, chefe de
Comunicação da Polícia Rodoviária Federal,
representando neste ato o superintendente,
inspetor Silvinei Vasques;

O que aquele momento
representou? Aquele era um momento de
quebra de paradigmas. Por quê? Lembrem
os senhores que quando começou lá a TV
Câmara, muitos deputados federais votavam
em Brasília, prefeito José Caramori, muitas
vezes contra o aposentado e vinham para as
suas bases eleitorais dizer que votaram a
favor dos aposentados. Por quê? Porque
eram 513 deputados e até chegar a
informação, já tinha passado.

Parabéns aos programadores e à
TVAL, que foi lançada na época em que o
deputado Gilmar Knaesel era presidente. Na
época em que a Presidência foi ocupada
pelo então deputado Julio Garcia também
houve essas premiações. O nosso ex-
presidente Joares Ponticelli colocou a TV
aberta no ar e o nosso presidente Romildo
Titon tem dado todo o apoio para que isso
seja estendido.

Senhora tenente-coronel Claudete
Lenquel, chefe do Centro de Comunicação
Social da Polícia Militar;

Senhora Débora Almada, neste ato
representando o senhor Tullo Cavallazzi
Filho, presidente da OAB de Santa Catarina;

Senhor Saul Brandalise Júnior,
diretor presidente do Grupo Barriga Verde;

Em nome de todos os deputados,
quero agradecer a vocês, que fazem a TVAL
e que nos ajudam a democratizar todas as
atividades neste Parlamento e nesta tribuna.
Parabéns a essa linda e debutante TV
Assembleia Legislativa!

Senhor jornalista Manoel Timóteo
de Oliveira, diretor de Promoção e Eventos
da Associação Catarinense de Imprensa;

Depois das TVs legislativas e a
rapidez da informação, tudo é on-line,

instantâneo. Muitas vezes não se precisa do
papel do jornalista, do cinegrafista ou do
repórter para passar a atuação dos depu-
tados à comunidade. Hoje estou falando
aqui e não preciso de ninguém para dizer o
que estou dizendo. Eu estou falando ao vivo
e este é o papel da televisão: transparência,
a instantaneidade do fato.

Senhor Roberto Alves, repre-
sentando neste ato o Grupo RBS;

Senhor jornalista Roberto Salum,
representando o Grupo RIC;Muito obrigado!

(Palmas) Senhor Elmar Meurer, repre-
sentando neste ato a Fiesc;(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Romildo Titon) - Convido a mestre-de-
cerimônias, Nicoli Madeira, para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.

Senhor vereador Asinil Medeiros,
vice-presidente da Câmara Municipal de
Balneário Camboriú;Eu me lembro de que, para

justificar aquele vereador lá de Joinville,
disse-lhe: vereador, o senhor tem o direito
de imagem quando não está no exercício da
sua função pública, que é a de vereador.
Mas a partir do momento em que o senhor

Senhor Arlindo Cruz, vereador da
Câmara Municipal de Balneário Camboriú;A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS

(Nicoli Madeira) - Senhoras e senhores, boa-
noite!

Senhor Feliciano Martins, vereador
do município de Lages;

Antecedendo à nominata dos Senhor Roberto Souza Junior,
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vereador de Balneário Camboriú; (Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Senhor Fernando Matos, secretário

de Comunicação do município de Chapecó; (Palmas) (Palmas)
Senhor Fernando Crócomo, diretor

da TV UFSC;
Solicito que o senhor deputado

Joares Ponticelli permaneça à frente para
fazer a entrega da homenagem ao deputado
Romildo Titon, presidente deste Poder.

A seguir, o Poder Legislativo presta
uma homenagem aos ex-diretores e ex-
coordenadores da TVAL.Senhor Antônio Amaro de Souza,

diretor da TVL da Câmara de Vereadores de
Blumenau;

Convido para receber a
homenagem a sra. Eloá Miranda, neste ato
representada pela sra. Cleia Braganholo.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Senhor Ariel Silva, diretor de

Comunicação de Balneário Camboriú; (Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Senhor Francisco Carlos Farias,

diretor de Comunicação Social de Jaraguá do
Sul;

Convido para fazer a entrega das
homenagens, juntamente com os deputados
Joares Ponticelli e Romildo Titon, os depu-
tados Volnei Morastoni, Reno Caramori,
Sargento Amauri Soares e Kennedy Nunes.

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. Marise Ortiga.Senhora Linéte Martins, jornalista,
representando neste ato a excelentíssima
senhora Ana Paula Lima, deputada estadual;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Dando continuidade à sessão, o

Poder Legislativo presta uma homenagem às
Câmaras Municipais, parceiras da TVAL.

Senhor Ramiro Fernandes,
assessor de imprensa, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor deputado
estadual Aldo Schneider.

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. Maria Ivonete Lessa.Convido para receber a
homenagem o sr. vereador Bispo Jerônimo
Alves, presidente da Câmara de Vereadores
de Florianópolis, neste ato representando-a.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Neste momento, o Poder

Legislativo Catarinense presta uma
homenagem às pessoas e instituições que
muito contribuíram para o desenvolvimento
da TV Assembleia Legislativa, na busca pela
aproximação entre o Parlamento estadual e
o povo catarinense.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido para receber a

homenagem a sra. Lúcia Helena Vieira.
(Palmas) (Procede-se à entrega da

homenagem.)Convido para receber a
homenagem o sr. Valmor José Heberle,
diretor administrativo, neste ato repre-
sentando a Câmara Municipal de São José.

(Palmas)
Convido o sr. deputado Romildo

Titon, presidente deste Parlamento, para
fazer a entrega das homenagens.

Convido para receber a
homenagem a sra. Thamy Soligo, neste ato
representada pelo sr. Fabiano Marques.(Procede-se à entrega da

homenagem.)Convido para receber a
homenagem o sr. deputado Gilmar Knaesel,
presidente deste Poder nos anos 1999-
2000.

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

Convido para receber a
homenagem o sr. vereador Nilson Frederico
Probst, presidente, neste ato representando
a Câmara Municipal de Balneário Camboriú.

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. André Fretta May.(Procede-se à entrega da
homenagem.) (Procede-se à entrega da

homenagem.)(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido para receber a

homenagem o sr. deputado Volnei
Morastoni, presidente deste Poder nos anos
de 2003-2004.

(Palmas)
(Palmas) Convido para receber a

homenagem o sr. José Francisco Alves.Convido para receber a
homenagem o sr. vereador Osvaldo Gern,
presidente e neste ato representando a
Câmara Municipal de Itajaí;

Convido também a sua filha Ana
Luiza para que o acompanhe nesta
homenagem.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

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

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido para receber a

homenagem o sr. conselheiro Julio Garcia,
presidente do Tribunal de Contas de Santa
Catarina e presidente deste Poder nos anos
de 2005-2008.

(Palmas) (Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. vereador Arlindo Rincos,
presidente e neste ato representado a
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul.

Convido para receber a
homenagem o sr. Ilson Chaves.

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

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

(Palmas)
(Palmas) Convido para receber a

homenagem o sr. Cláudio Schuster.Convido para receber a
homenagem o dr. Bruno Mello, neste ato
representando o deputado federal Jorginho
Mello, presidente deste Poder no ano de
2009.

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. vereador Rodrigo Fachini,
presidente e neste ato representado a
Câmara Municipal de Joinville.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. Catherine Gali, neste ato
representando a sra. Maria Helena Pereira.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido para receber a

homenagem o sr. Paulo Varela, neste ato
representando o deputado Gelson Merisio,
presidente deste Poder nos anos de 2010-
2012.

Convido para receber a
homenagem o sr. vereador Vanderlei de
Oliveira, presidente e neste ato repre-
sentado a Câmara Municipal de Blumenau.

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. Walter Souza.
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Procede-se à entrega da

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

(Palmas) Convido para receber a
homenagem o sr. vereador Anilton Freitas,
presidente e neste ato representado a
Câmara Municipal de Lages.

Convido para receber a
homenagem o sr. Alencar Tiepo, neste ato
representado pelo sr. Fernando Matos,
secretário de Comunicação de Chapecó.

Convido para receber a
homenagem o sr. deputado Joares Ponticelli,
presidente deste Poder no ano de 2013.
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(Procede-se à entrega da
homenagem.)

qualidade da informação e os prêmios
recebidos são fruto da determinação da
equipe e dos deputados que passaram pela
Casa ao longo dos anos e perceberam a
necessidade de levar à população tudo o
que acontece na Assembleia de forma
dinâmica e verdadeira. Afinal, a democracia
está diretamente ligada à comunicação.

consolida a cidadania no estado de Santa
Catarina.

(Palmas) Assim, em nome da TV Câmara de
Itajaí e demais TVs Câmaras parceiras,
parabenizo toda a equipe da TVAL, sr.
presidente e demais parlamentares, pelos
15 anos de implantação da TVAL.

Convido para receber a
homenagem o sr. Fabiano Marques.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Desejo que possamos continuar
parceiros por muitos e longos anos,
buscando sempre a melhor qualidade de
vida da nossa gente, nossas cidades, bem
como de todo o povo catarinense.”

Convido para receber a
homenagem a sra. Suelen Costa.

O objetivo de levar ao conheci-
mento do público catarinense o que
acontece no Parlamento está sendo
alcançado, uma vez que a população pode
exercer uma função mais fiscalizadora sobre
os atos dos seus parlamentares.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Obrigado!
Convido para receber a

homenagem o sr. Valdir Maurício, por seu
importante trabalho e dedicação ao longo
desses 15 anos da TVAL.

(Palmas)
Quero deixar o nosso agradeci-

mento ao deputado Gilmar Knaesel, que
durante o período à frente deste Parlamento
viabilizou a criação da TVAL e a implantação
do jornal Notícias da Assembleia, a Rádio
Alesc Digital - pioneira no país -, a TVAL e o
Centro de Informações. Todos esses canais
priorizam o relacionamento direto e
transparente entre o Parlamentar e a
sociedade catarinense.

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

Joares Ponticelli) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome dos homenageados e por
sua importante contribuição para a fundação
e desenvolvimento da TVAL, o presidente do
Poder Legislativo nos anos 1999-2000, o
excelentíssimo sr. deputado Gilmar Knaesel.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Seriam homenageados também,

nesta noite, os deputados federais Onofre
Santo Agostini e Samir Machado. O SR. DEPUTADO GILMAR KNAESEL

- Peço permissão ao presidente, deputado
Joares Ponticelli, para falar deste local, em
função de ainda estar me recuperando de
uma cirurgia. Agradeço, sr. presidente, por
essa deferência.

Neste momento, o coral da
Assembleia Legislativa brindará todos com a
música Nos campos do mundo, de autoria de
José Acácio Santana.

Neste momento, tão ímpar para a
TVAL, não podemos deixar de mencionar os
deputados: Onofre Santo Agostini, Volnei
Morastoni, Julio Garcia, Jorginho Melo,
Gelson Merisio, Joares Ponticelli e Romildo
Titon, ex-presidentes que também
contribuíram para o sucesso da nossa TV
Assembleia.

(Procede-se à interpretação da
música.) Saúdo o excelentíssimo sr.

Fernando César Lenzi, secretário-adjunto da
secretaria de estado de Comunicação, repre-
sentando neste ato o excelentíssimo gover-
nador do estado de Santa Catarina, sr.
Raimundo Colombo; o conselheiro e sempre
presidente, deputado Julio Garcia,
presidente do Tribunal de Contas do estado
de Santa Catarina; o deputado Kennedy
Nunes, que fez, em nome de todos os depu-
tados, o seu pronunciamento; o sr. José
Francisco Alves, diretor de Comunicação
Social da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina; e o sr. Everson Jugueiro, que repre-
senta a Acaert.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Romildo Titon) - Solicito ao deputado Joares
Ponticelli, primeiro-vice-presidente deste
Poder, que assuma a Presidência para eu
possa representar a Casa em outro evento.

A TVAL faz parte da história da TV
Câmara de Itajaí muito antes do
compartilhamento de sinal. Foram meses de
testes e ajustes que contaram com a
colaboração e sapiência dos técnicos da
TVAL, nossos grandes parceiros que nos dão
auxílio até hoje. Nossos agradecimentos
especiais a ex-diretora de Comunicação
Social da Assembleia Legislativa, Lucia
Helena Medeiros Vieira, e aos servidores,
nossos amigos, posso assim chamá-los:
Valdir Dias Maurício, Daniel Oliveira e
Marcos Silvério.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Joares Ponticelli) - Convido para fazer uso da
palavra o presidente da Câmara de
Vereadores de Itajaí, vereador Osvaldo Gern,
neste ato representando as Câmaras
Municipais parceiras da TV Assembleia
Legislativa.

O SR. OSVALDO GERN - Boa-noite a
todos! Estendendo essa saudação as

sras. deputadas e aos srs. deputados,
especialmente aos vereadores e às
vereadoras, aos prefeitos e, de forma muito
especial, aos jornalistas que aqui repre-
sentam as suas emissoras; e a todos os
catarinenses que têm a oportunidade de
acompanhar a sessão solene através da
nossa Rádio Alesc Digital e também da
nossa TVAL.

(Passa a ler.)
“Cumprimentando o presidente,

deputado Joares Ponticelli, cumprimento
todos os sr. deputados, as sras. deputadas
e as demais autoridades presentes nesta
sessão especial em homenagem aos 15
anos da TVAL.

Iniciamos os nossos trabalhos em
2 de fevereiro de 2010, com a transmissão
ao vivo das sessões ordinárias, às terças e
quintas-feiras, e concomitantemente deu-se
a transmissão em fase experimental da
programação da TV Câmara com o Jornal da

Câmara, programa Fala Vereador e o Câmara

Aberta. A nossa programação conta com a
exibição de documentários e programas
informativos produzidos pela nossa equipe
de jornalismo da TV Câmara, perfazendo um
total de seis horas de produção local. Vale
lembrar que, neste ano, a nossa TV exibiu a
milésima edição do Jornal da Câmara.

Muito nos honra falar em nome dos
presidentes das Câmaras parceiras:
Florianópolis, São José, Balneário Camboriú,
Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau e Lages,
que compartilham o sinal com a TV
Assembleia de Santa Catarina, hoje já
operando em sinal digital aberto.

(Passa a ler.)
“A poucos dias de concluir o meu

sexto mandato neste Parlamento, e
possivelmente o meu último, fiquei honrado
com o convite para me manifestar nesta
sessão especial que assinala os 15 anos de
atividades da nossa TVAL.

Inicio o meu discurso citando o
jornalista Siloé Almeida: ‘A comunicação
aumenta a velocidade das realizações e
multiplica os resultados’. Sem comunicação,
perdemos o valor do conhecimento.

O processo para a conquista do
sinal aberto iniciou já em 2010, quando a TV
entrou no ar. Em 2012 tivemos a informação
de que em breve seremos contemplados
com o canal aberto digital, assim como os
demais TVs parceiras da TVAL.

Ao usar da palavra, neste
momento, o faço com a responsabilidade de
externar o sentimento de orgulho de muitos
que ajudaram a construir esta TV. Agradeço,
especialmente, aos ex-presidentes desta
Casa que me sucederam, aos deputados e,
especialmente, ao atual presidente, que
deram todas as condições para o fortaleci-
mento da nossa TVAL.

E o conhecimento faz parte da
trajetória da TVAL, que 15 anos depois da
primeira transmissão, continua caminhando
rumo à excelência, aprimorando a estrutura
e enfrentando novos desafios para
possibilitar o acesso às informações do
Parlamento a um número cada vez maior de
catarinenses. A programação diversificada, a

Somos muito gratos por toda essa
parceria com a TVAL, pois é através dela que
o cidadão tem a oportunidade de conferir
com mais transparência os trabalhos
realizados pelo Poder Legislativo, o que,
além de atender a conceitos da democracia,

É inevitável também que nesta
oportunidade relembre alguns dos
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incontáveis fatos que convivi nesses 24
anos que o povo catarinense me honrou com
o seu consentimento para aqui estar.

presidente, três grandes metas. Uma delas,
claro, foi a valorização dos servidores da
Assembleia Legislativa, sem os quais o
Parlamento não funciona. Ao mesmo tempo,
a valorização da atividade parlamentar. Nós,
deputados, tínhamos que ter meios
possíveis para exercer melhor o nosso
mandato. E a terceira, o fortalecimento do
Poder através da aproximação das atividades
do Poder Legislativo com nosso principal
público, o nosso principal alvo, que são os
catarinenses que, na verdade, são os
eleitores.

Mesa Diretora, como primeiro-secretário,
liderou a comitiva de servidores que foi à
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
conhecer a então pioneira TV das
Assembleias Legislativas. E o deputado Lício
Mauro da Silveira esteve sempre presente e
foi um entusiasta em todas as nossas
iniciativas.

Já dizia o filósofo Rubens Alves que
‘política não é profissão, é vocação’. Eu
concordo integralmente e afirmo que aqui
nesta Assembleia Legislativa, durante esse
período que aqui estou, não somente eu,
como todos os deputados fizeram da política
a sua vocação, o seu sacerdócio.

(Continua lendo)
“Inauguramos, em 28 de outubro

de 1999, as operações do canal de TVAL,
em mais uma etapa do processo de
democratizar a informação. Poucos meses
antes, havíamos criado o jornal AL Notícias,
que foi durante 13 anos o porta-voz dos
parlamentares em versão impressa,
distribuído gratuitamente em todo o
território catarinense. E posteriormente, de
forma pioneira no país, a nossa Rádio Digital
Alesc, que foi a primeira rádio digital em
nível de país.

A minha trajetória nesta Casa
coincide quase que integralmente com a
redemocratização do país e com as edições
da Constituição Federal de 1988 e da
Constituição Estadual de 1989.

(Continua lendo)
“Nesta busca foi-me apresentada

na sala de reuniões da Mesa Diretora,
composta pelos deputados: Heitor Luiz
Sché, primeiro-vice-presidente; Pedro Uczai,
segundo-vice-presidente; Lício Mauro da
Silveira, primeiro-secretário; deputado
Romildo Titon, segundo-secretário e, hoje,
nosso presidente; deputado Afonso Spaniol,
terceiro-secretário; e deputado Adelor Vieira,
quarto-secretário, as primeiras imagens de
uma fórmula perfeita: tecnologia de ponta
desenvolvida por jovens catarinenses da
Empresa Digilab, Jorge Perito e Paulo Della
Giustina, e não sei se estão aqui presentes -
e quero fazer esta referência especial: que
graças à Digilab foi possível desenvolver o
projeto -, aliada a poucos recursos finan-
ceiros e servidores talentosos,
entusiasmados e comprometidos, resultando
na TV Assembleia Legislativa de Santa
Catarina - TVAL -, inaugurada oficialmente no
final do dia 28 de outubro de 1999, na
nossa de Sala de Imprensa, ou nossa ‘Sala
da Jamile’.”

É neste contexto que devemos
analisar os avanços ocorridos neste
Parlamento, nos quais se insere a
implantação, há 15 anos, da TVAL.

Desde a edição da Lei Federal n.
8.977, de janeiro de 1995, que determina
que as operadoras de TV a cabo devem
tornar disponíveis canais legislativos,
reservados para uso compartilhado entre as
Câmaras de Vereadores e Assembleias
Legislativas dos estados, que este Poder
vinha buscando utilizar-se de tal
prerrogativa, a exemplo do que ocorreu
pioneiramente em Minas Gerais, ao
implantar a sua TV em novembro de 1995, e
o Senado Federal em 1996.

Inicialmente, a TVAL operou em
caráter experimental, em programa de duas
horas diárias, repetidas 24 horas pelas
operadoras de TV a cabo de Florianópolis,
NET e TVA.

A programação previamente
gravada era atualizada através dos
caracteres que rodavam na tela. Os
telespectadores recebiam a todo momento
novas informações das votações e demais
notícias diárias.”Ex-presidentes buscavam

implementá-las, mas sempre esbarravam
nos altos custos das propostas apresen-
tadas para análise da Mesa Diretora,
incompatíveis com os recursos
orçamentários disponíveis.” Cito Pedro
Bittencourt, Neodi Saretta e Francisco
Küster, com os quais convivi como deputado
estadual.

É importante salientar que o diretor
de imagens, Marcelo Braga, e o motorista
Dako viajavam três vezes por semana
levando CDs ao nosso interior do estado. E
muitas vezes dormiam no próprio carro, pois
a diária era pequena. E para dar celeridade
à viagem, muitas vezes iam se revezando na
condução do veículo para cumprirem
semanalmente esse roteiro.

Todos que viveram aquele
momento sabem da nossa angústia. O
horário marcado para o sinal entrar no ar foi
exatamente às 17h, e houve aquela correria,
angústia e expectativa para saber se iria
funcionar e dar certo ou não. É claro que
sempre há a torcida a favor e, muitas vezes,
também a do contra. Mas estavam todos
presentes e exatamente às 17h foi dado o
primeiro sinal e foi uma festa. Todos que
viveram aquele momento sabem da emoção
que nos contagiou.

Lembro aqui um fato que poucos
conhecem. À época, foi-me apresentada uma
proposta muita interessante por um veículo
de comunicação comercial. Todos se
lembram do Minuto da Constituinte, que
fazia a resenha semanal das matérias apro-
vadas tanto no estado, na nossa
Constituição Estadual, como na Constituição
Federal. E era a oportunidade de as pessoas
acompanharem a evolução da nova
Constituição.

(Continua lendo)
“A TVAL, somados aos já

existentes jornal e rádio, melhorou a
comunicação das decisões da Assembleia,
atuação das bancadas com igualdade de
oportunidade e respeito às opiniões,
tornando o Parlamento mais transparente
para a população.

A tecnologia de ponta desenvolvida
pela Digilab e adotada pelas maiorias das
operadoras do país de TV a cabo permitiu à
Assembleia iniciar, na virada do século XXI,
operações com custos bastante econômicos.
É importante lembrar que a TVAL foi a
primeira televisão digital do Brasil.”

(Continua lendo)
E a ideia era parecida: que

semanalmente pudéssemos ter um minuto
nesse veículo de comunicação, às sextas-
feiras, nos horários nobres, para fazer uma
resenha da Assembleia Legislativa daquela
semana. Essa ideia me caiu muito no gosto,
mas ela foi esbarrada pelo nosso procurador
jurídico da Casa à época, dr. Hary Egon
Krieger, que muito dos senhores conhecem.
Ele, com a sua sutileza, disse-me:
‘Presidente, v.exa. não pode fazer somente
com um veículo de comunicação. Ou o
senhor faz com todos ou a sua iniciativa não
será legal e não poderá ser feita’. É claro
que não foi possível porque elevaram os
custos daí para frente e a ideia foi
abandonada.

“Devo ainda registrar, nestas
reminiscências, que o quadro de pessoal
comissionado, criado para dar suporte ao
ambicioso projeto foi todo preenchido por
critérios absolutamente técnicos, sem
qualquer interferência político-partidária que
pudesse dar algum outro sentido que não
fosse a democracia e a transparência.”

Eu não sabia disso. Fui saber esta
semana, numa conversa com o Jorge, que
me relatou isso. E como foi transmitida
através do sistema de computação, ela
passou a ser uma TV digital, que hoje é o
grande avanço tecnológico das TVs comer-
ciais no Brasil. Portanto, também nesse
ponto fomos pioneiros graças à Digilab.

Além da Mesa Diretora, que nos
deu todo apoio, e dos deputados, não posso
esquecer de outros assessores que nos
auxiliaram no projeto: o chefe-de-gabinete da
Presidência à época, Gerson Hubert; o
diretor de Informática à época, Guilberto
Savedra; o diretor de Licitações, Ubiratan
Dalencastro; a minha diretora
Administrativa, a nossa Margaret Tatcher, a
competente e incansável Maria Helena Diniz;
e um amigo de todas as horas, o deputado
Lício Mauro da Silveira, que, em nome da

(Continua lendo)
“Iniciamos modestamente, com

poucos recursos de produção, mas com o
desejo de aproximar e abrir o debate com os
catarinenses, que passaram a acompanhar e
opinar sobre o trabalho de seus repre-
sentantes. Mas também serviu de fonte.”

Foi aí que um grupo de servidores
da Casa trouxe-me a ideia da TVAL.
Traçamos, naquele momento em que elegi
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Eu acho que esse dado é muito
importante para os veículos e para os
profissionais de comunicação do interior do
estado, que não podiam estar aqui
acompanhando in loco a sessão, mas
estavam através da TVAL recebendo o
release e podendo dar a sua informação,
fazer o seu trabalho e divulgar através de
seus veículos.

Machado e do coordenador da Imprensa,
João Batista Ramos. Ambos foram
incansáveis durante todo o processo de
composição da equipe e instalação de
equipamentos. Jamile sempre inovando na
Sala de Imprensa, festejando cada etapa e
assessorando-nos com aconselhamentos,
ideias e muita ternura, algo que lhe é
inerente.

programação da TVAL.”
Trabalho e parceria do nosso atual

presidente do Tribunal de Contas e nosso
sempre deputado e presidente da
Assembleia Legislativa, o conselheiro Julio
Garcia.

(Continua lendo)
“Quero deixar registrado mais um

fato relevante: com apenas dois anos e meio
de funcionamento, a TVAL foi considerada
modelo pela União Nacional dos
Legisladores, a nossa Unale, e foi
comparada com a TV da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, a primeira do
país a ser instalada.

Então, a TVAL também tem este
papel desde o início: ser fonte de
informação para os veículos e profissionais
de comunicação, principalmente no interior
do estado.

Sem essa equipe valorosa, que
trabalhou durante aproximadamente seis
meses antes da TVAL entrar no ar, eu não
poderia ter deixado a marca de minha
administração no Poder Legislativo.

(Continua lendo.) Tão logo a TVAL entrou no ar,
iniciamos a expansão das transmissões.
Antes de entregarmos o cargo ao nosso
sucessor, deputado Onofre Santo Agostini,
em 2001, tivemos o privilégio de levar o
sinal via-satélite a 12 cidades do estado,
além de Florianópolis e São José.

“Para a nossa surpresa, a TVAL
chegou mudando hábitos e costumes na
Assembleia Legislativa. Os deputados
passaram a permanecer mais tempo no
plenário e a usar mais a tribuna para serem
vistos por seus eleitores.” Porque quem não
estava no plenário ou na tribuna, parecia
que não estava trabalhando.

Tendo o menor custo operacional
entre as TVs Legislativas do país, a TVAL,
com o seu jeito simples e objetiva de fazer
televisão, foi, na época, modelo para os es-
tados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Roraima, Rio Grande do
Norte e Amazonas. Comissões repre-
sentativas destas assembleias visitaram as
nossas instalações e implantaram as suas
TVs ao molde da TV da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina. Nossos
funcionários Ilson, Maurício e Élcio
desenvolveram em conjunto projeto que
auxiliou as demais Assembleias Legislativas
para implantarem as suas TVs Assembleias.

No ano 2000, passamos a
transmitir para as operadoras de TV a cabo
em Blumenau, Gaspar, Balneário Camboriú,
Joinville, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Lages e
Criciúma.

(Continua lendo)
“Os discursos ganharam mais

atenção porque, além de taquigrafados,
passaram a ser gravados, transmitidos
depois ao vivo e depois revistos. Sem haver
combinado, todos passaram a se preocupar
mais com a aparência e a própria postura,
pois agora estavam sendo observados por
um público novo e muito maior dos que
ocupavam as poucas cadeiras do plenário.

Em 2001, ainda em janeiro, lança-
mentos aconteceram em Concórdia, Luzerna,
Joaçaba e Chapecó.

No final de janeiro de 2001, com
menos de dois anos, a TVAL já transmitia
em 13 municípios do estado. Os números
apontavam então uma audiência cada vez
maior entre os telespectadores de canais
fechados - e essa foi uma recompensa para
a equipe da TVAL.

Outro grande feito a ser lembrado,
e digno de registro, foi a primeira grande
cobertura em tempo real realizada pela
TVAL, que aconteceu nas eleições
majoritárias de 2012. Uma equipe de 20
profissionais começou a trabalhar às 7h do
dia 6 de outubro, encerrando as atividades
às 2h do dia 7 de outubro, quando os resul-
tados já estavam praticamente
consolidados, totalizando 19 horas no ar.

Até mesmo, os funcionários que
circulavam ficaram mais cuidadosos com a
própria aparência. A TVAL abriu uma janela e
a sociedade pôde, a partir dela, ver o que
acontecia dentro da Assembleia Legislativa.

O trabalho parlamentar passou a
ser acompanhado por um grande número de
pessoas diariamente, o que foi fundamental
na mudança da opinião pública em relação à
imagem do Parlamento.

Não posso me alongar em detalhes
sem prestar de imediato a devida
homenagem e o reconhecimento à equipe da
Divisão de Imprensa da época, sob a direção
da jornalista Eloá Coutinho de Miranda e
Queiróz. Foi incansável nos trabalhos para a
concretização do projeto, sem a qual não
teria saído do papel. Alguns, já funcionários
do Legislativo, deixaram os seus cargos em
gabinetes para compor a equipe. Outros
profissionais experientes da iniciativa
privada vieram somar esforços, acreditando
em um projeto que parecia um sonho.
Apostamos e deu certo!

Com três repórteres na rua, a
Khaterine Galli, o Léo Borba e Mário Ribas, a
tão chamada ‘festa da democracia’ pôde ser
conferida pelos telespectadores da TV
Assembleia, que recebiam as informações
da apresentadora Maria Helena Torres, no
estúdio da Assembleia Legislativa. A
jornalista passou, aproximadamente, 15
horas na sua bancada, sendo informada com
os acontecimentos registrados pelos
repórteres e pela produção.

Ainda antes de completar dois
anos, além das sessões plenárias, era
transmitido o trabalho dos parlamentares
nas comissões técnicas, audiências
públicas, CPIs e demais atividades culturais
da Casa. Ela estava 24 horas por dia no ar.
As transmissões também já aconteciam ao
vivo em coberturas especiais via Embratel
para todos os 13 municípios.

Em 2003, Araranguá, Brusque,
Itajaí, São Bento do Sul e Tubarão passaram
a integrar a rede, completando os 18
municípios que até hoje recebem as nossas
transmissões. Hoje temos a satisfação de
receber na Grande Florianópolis a TVAL em
sinal aberto, iniciada pelo deputado
presidente Volnei Morastoni, e depois
concluída pelo deputado Joares Ponticelli.

A primeira pesquisa de boca-de-
urna para governo e presidente da República
foi levada ao ar depois da sua divulgação, às
18h30. Daí em diante, a apuração e os
resultados, tanto em Santa Catarina quanto
no Brasil, foram acompanhadas passo a
passo e os números e nomes dos eleitos
foram imediatamente repassados aos
telespectadores.

Foram responsáveis pelo sucesso
da TVAL, além de nossa querida Eloá
Coutinho de Miranda e Queiróz, Ilson
Chaves, o nosso primeiro diretor da TVAL - e
que deve estar muito orgulhoso, já que foi
uma peça-chave desse processo -; as
repórteres Maria Helena Torres e Khaterine
Galli; o repórter Mauro Ribas; os
cinegrafistas: Nilson Espíndola, Jorge Araújo
e Valdir Maurício; os editores: Hélcio
Fracasso e Nelson Wolter; o diretor de
imagem Marcelo Braga Lopes; e os técnicos
da Digilab: Tiago, Felipe Alencastro e
Anderson Alano, com apoio incondicional do
nosso motorista Darci Costa, para citar
apenas os primeiros mosqueteiros da
equipe.

Vale registrar que nesse período
abrimos espaço para as Câmaras de
Vereadores transmitirem suas sessões
plenárias através dos canais da TVAL. São
nossos parceiros no compartilhamento de
horários as Câmaras Municipais de
Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Lages,
Chapecó, Jaraguá do Sul, Balneário
Camboriú, Joaçaba e Joinville.

No estúdio, durante a tarde de
domingo, a TVAL trouxe comentarista
econômico e cientistas políticos, que se
revezaram nas análises dos resultados em
entrevistas ao vivo. Fomos a primeira
emissora de TV a entrevistar a senadora
eleita pelos catarinenses.

O trabalho se repetiu em todos os
pleitos seguintes, incluindo cobertura das
disputas municipais no estado. Até hoje
foram sete grandes transmissões ao vivo,

Desde 2008, também as sessões
do Pleno Tribunal de Contas do Estado foram
incorporadas à cobertura dentro da

Registro, ainda, a colaboração
efetiva da nossa eterna madrinha Jamile
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contando a eleição deste ano de 2014. (Palmas) ao mesmo tempo, colhendo as reações e as
aspirações dos cidadãos, visando à
construção de uma Santa Catarina melhor
para todos.

Gostaria também de relembrar uma
cobertura, da qual tenho muito orgulho de
registrar. Foi em 2009, quando estava à
frente da secretaria de Turismo, Cultura e
Esporte do estado.

(Continua lendo)
“Nessa história de evolução

contínua, hoje temos a satisfação de
receber em nossas residências a TVAL em
sinal aberto e digital nas localidades onde o
sistema já está disponível desde 11 de
dezembro de 2013, sob a Presidência do
deputado Joares Ponticelli.

Parabéns a todos servidores!
Parabéns aos telespectadores! Parabéns a
todos os deputados! Parabéns a todos os ex-
presidentes e ao presidente! Parabéns à TV
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a
nossa TVAL!”

Fomos parceiros, a Assembleia
Legislativa, sob a Presidência do deputado
Jorginho Melo - e também quero fazer
referência de foi ele que fez o concurso
público para que vários profissionais hoje
possam compor a nossa TVAL -, a Federação
Catarinense dos Municípios (Fecam), a
prefeitura municipal de Florianópolis e o
governo do estado, na segunda edição do
Festival de Integração Multicultural Catari-
nense, o FIMC.”

Antes de concluir, sr. presidente, é
necessário citar e agradecer aos
telespectadores cidadãos deste estado, a
outra ponta desse elo, que acompanham
pela TVAL os nossos trabalhos e interagem
com o Parlamento, externando as suas
opiniões, críticas ou elogios que nos
permitem aprimorar e avançar no processo
de aproximação com a sociedade.

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

Joares Ponticelli) - Neste momento, fará uso
da palavra o sr. José Francisco Alves, diretor
de Comunicação Social da Assembleia
Legislativa.O evento foi realizado no Centro

Sul e lá estava o estúdio da nossa TVAL
fazendo a transmissão. E aquele foi o
primeiro momento em que a TVAL se
deslocou para participar de um evento
externo, e hoje acompanhas grandes
eventos em nosso estado.

Agradeço a todos, indistintamente,
que nos têm prestigiado com a audiência e,
simbolicamente, reverencio dona Rosa
Evangelista, avó da jornalista Lúcia Helena
Vieira, que até nos deixar aos 101 anos, em
2013, acompanhava diariamente as
transmissões da TVAL como quem
acompanhava a sua novela predileta. E ela
vinha aqui muitas vezes prestigiar o
Parlamento.

O SR. JOSÉ FRANCISCO ALVES - Sr.
presidente, deputado Joares Ponticelli, ao
cumprimentá-lo cumprimento todas as auto-
ridades que compõem a mesa; os demais
srs. deputados; o conselheiro do Tribunal de
Contas, ex-deputado Julio Garcia; os srs.
vereadores e presidentes de Câmaras
Municipais; os ex-diretores e coordenadores
da TVAL; os srs. servidores; os colegas
jornalistas; os amigos; a minha pequena Ana
Luisa; e a minha esposa, Carla Pinho
Dariano.

(Continua lendo)
“Como é bom quando nós, depu-

tados, nos dirigimos aos nossos municípios,
às nossas regiões e vemos lá, através das
imagens, a participação da TVAL, a exemplo
da Femi, Expo-Concórdia, Efapi e Feira da
Esperança; em festas como a Festa do
Pinhão e Oktoberfest; e em eventos
esportivos como: Jasc, Parajasc, e Jogos da
Terceira Idade, e de longe avistar a
logomarca e os nossos profissionais da TV
Assembleia Legislativa transmitindo também
eventos culturais e esportivos do nosso
estado.

(Palmas)
Ao finalizar, sras. deputadas, srs.

deputados, e senhores presentes nesta
sessão, reitero o que disse em outra
oportunidade: a minha experiência nesta
Casa trouxe o aprendizado do valor de nossa
representação para a democracia, da
Assembleia Legislativa como a Casa por
excelência onde as vozes do povo devem ser
ouvidas.

Senhoras e senhores, boa-noite!
(Passa a ler.)
“O que nos traz aqui hoje é fruto

de um bem comum, de uma vontade
coletiva, de um sonho realizado e de uma
ideia sonhada a partir do trabalho de
incontáveis mãos e corações.

Estamos aqui hoje para celebrar e
dispostos a encarar a relatividade do tempo.
Quinze anos pode-nos parecer muito tempo,
pouco tempo, tempo suficiente, bom tempo.
Certamente essa data nos impõe
compromissos, faz-nos renovar missões,
visões e valores, desperta-nos sentimentos,
lembranças, realizações e desejos.

Quero fazer jus a todos os
servidores, jornalistas, técnicos e
apresentadores que contribuíram durante
esses 15 anos para a construção dessa
marca forte, que é hoje a nossa TVAL. Uma
emissora não é feita apenas de
equipamentos, tecnologias e materiais” - e é
importante lembrar que as primeiras
câmeras, três, se não me engano, foram
locadas, porque não tínhamos recursos para
comprá-las. “Uma emissora é composta de
seres humanos! A nossa TVAL é o resultado
de todas as forças de homens e mulheres
que por aqui passaram. Alguns, ainda
presentes desde a equipe original. Outros
que por aqui passaram deixaram a sua
marca e os seus projetos. Todos são
responsáveis por esse sucesso da TVAL.

A valorização do papel do
Parlamento catarinense deve ser assegurada
no trinômio passado-presente-futuro. O
pretérito está representado pela criação do
Centro da Memória, que hoje é uma grande
referência e guarda a história desta
instituição.

O presente deve ser pautado na
aproximação com o povo, verdadeiro
detentor do poder, para a qual são
imprescindíveis as mídias da TVAL, da Rádio
Alesc Digital e da Agência AL.

Quinze anos! Ao olharmos para
uma jovem moça, 15 anos são a primeira
fronteira, fronteira doce, uma despedida da
vida juvenil rumo ao amadurecimento, uma
fotografia emoldurada pelos valores que
desejamos que nos conduzam sempre no
caminho da virtude. Para uma Casa que
remonta e traz consigo uma história de 180
anos, 15 anos parecem uma fração, um
tempo acanhado que quase nos foge.

O futuro, sr. presidente, srs. depu-
tados e senhores aqui presentes, está na
educação. Esta é a atribuição da Escola do
Legislativo: assegurar que haverá a tradição
da nossa experiência às futuras gerações
parlamentares. Estamos aqui para comemorar a

revolução fantástica da sociedade e da
informação, que a TVAL, seus idealizadores
e parceiros permitiram-nos viver nesses
importantes 15 anos.

Sintam-se abraçados os
componentes das equipes que tiveram como
coordenadores os jornalistas: Ilson Chaves,
Cláudio Schuster, Maria Helena Pereira,
Walter Souza, Alencar Tiepo, Fabiano
Marques e Suelen Costa. E os diretores:
Eloá Miranda, Samir Machado, Marise Ortiga
Rosa, Maria Ivonete Lessa, Lúcia Helena
Vieira, Thamy Soligo, Deka May e,
atualmente, Chico Alves.”

Nessa tríade, a TVAL afigura-se
como a transição à democracia direta, com a
maior participação do cidadão nas decisões
que afetam a sua vida. Ao completar 15
anos de uma história alvissareira, os
caminhos traçados pela TVAL devem servir -
por que não - de exemplo à revolução deste
século, que passa sob os nossos olhos sem
que realmente tenhamos ciência de seus
magníficos efeitos: a era da internet móvel.

A TVAL reinventa o tempo,
redimensiona presenças, encurta distâncias,
transporta debates, ideias, valores e
compromissos de forma visionária e
democrática.

A TVAL, se olhada pela arte da
poética, como peça literária, poderia ser
definida nos versos do poeta romano
Quintano Horário Flaco como ‘virtuosa
unidade na multiplicidade’. Suas partes
‘convergem para um todo harmonioso’.

É preciso também fazer o registro
de dois jornalistas que serviram a TVAL, e
que já faleceram, que são a Patrícia Jacomel
e o Eloi Alves, a quem queremos render as
nossas homenagens.

Cumpre a todos nós, repre-
sentantes do povo, compreender os seus
desígnios, por meio de interação constante -
uma via de mão dupla -, divulgando e
informando a atuação deste Parlamento e,
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Somos uma Casa onde o plural encontra a
sua morada, onde a multiplicidade, a
diversidade, o consenso e o contraditório
regem e regulam as dinâmicas de um
convívio que tem como premissa a geração
do bem comum do povo catarinense. É
justamente neste contexto que a TVAL
encontrou campo fértil para crescer e
desenvolver-se.

foi um presidente visionário. Tive a honra de
acompanhar aquele importante processo,
comandado por v.exa., de conquistas que
mudaram a história desta Casa. E o
deputado Romildo Titon foi muito feliz, pois
a história desta Casa tem que ser contada
em duas partes: uma até o nascimento da
TVAL, da Rádio Alesc Digital e da Escola do
Legislativo.

Por isso, em nome de toda a Mesa
Diretora, cumprimento todos que fizeram, e
fazem, a nossa TV Assembleia; todas as
Câmaras parceiras; e todos que por aqui
passaram e continuam fazendo desta TV
Assembleia uma TV referência para o Brasil.

Quero cumprimentar também a
nossa equipe pela belíssima exposição que
se encontra no hall deste Poder. Àqueles
que não tiveram oportunidade de assisti-la,
renovo o convite, pois os nossos
profissionais conseguiram sintetizar esses
15 anos de avanços, sucessos e conquistas
da nossa TVAL.

Agora, aqui, nessa fração ainda
menor de tempo, ao olharmos para essa
notável galeria de agentes políticos,
comunicadores, servidores e parceiros que
aqui estão, é que conseguimos entender
esse quadro em toda a sua complexidade e
plenitude.

E aqui devo reverenciar, mais uma
vez, a memória deste grande parlamentar, o
deputado Lício Mauro da Silveira, que
tivemos a felicidade de conceder, à sua
memória, a honraria de ele ser o patrono da
nossa escola porque foi um secretário que
muito contribuiu para a exitosa gestão do
deputado Gilmar Knaesel e de todos os seus
colegas de Mesa Diretora.

Realmente, presidentes Julio
Garcia, Volnei Morastoni e Gilmar Knaesel, o
maior patrimônio desta Casa é o seu quadro
funcional de servidores - e muitas vezes
equivocadamente também criticados por
alguns setores - extremamente dedicado,
que coloca muito amor em tudo que faz - e
não é diferente a equipe da nossa TV
Assembleia.

Estamos aqui hoje para celebrar a
capacidade empreendedora que desafia a
relatividade do tempo! Por isso, o deputado Lício Mauro

da Silveira é sempre reverenciado por esta
Casa e conta com o respeito unânime dos
seus integrantes, porque ele teve um papel
extremamente importante nessas
conquistas.

O nosso compromisso, nossa
vocação e nosso desejo como televisão
legislativa foi, e é, justamente de contribuir
para o fortalecimento da presença da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
cada vez mais forte, atuante e próxima do
cidadão.”

Parabéns a todos, que Deus os
proteja e que possamos continuar
celebrando outras tantas datas! E, os depu-
tados Gilmar Knaesel, Volnei Morastoni,
Sargento Amauri Soares e Reno Caramori
certamente estaremos aqui em outras
oportunidades, como convidados, para
continuar homenageando a nossa TV
Assembleia.

Quero cumprimentar também todos
os servidores que acreditaram e superaram
dificuldades. Sei que cada um deu o melhor
de si para podermos chegar hoje à
celebração de 15 anos desse importante
veículo que virou referência nacional.

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

Joares Ponticelli) - Srs. membros da mesa,
srs. deputados, ex-diretores, ex-
coordenadores e servidores da nossa Casa,
em especial da nossa TV Assembleia
Legislativa, quero ser muito breve na minha
manifestação, até porque muito já foi dito
sobre a nossa TVAL e o horário já vai longe.

Cumprimento o presidente Volnei
Morastoni, pela tentativa incompreendida - e
por alguns setores duramente criticada, mas
corajosa - de, no seu período, colocar a
nossa TV em sinal aberto. Não conseguimos
evoluir naquele momento, mas depois, numa
retomada desses encaminhamentos, as
coisas evoluíram. E aí devo agradecer,
mesmo que ausentes, ao deputado Jailson
Lima, a deputada Ana Paula Lima e ao
deputado federal Décio Lima, que no meu
período de Presidência tiveram um papel
importante em articular com a Câmara dos
Deputados essa parceria que nos permitiu,
há quase um ano, em 11 de dezembro de
2013, iniciar esse processo de canal aberto
- e que o presidente Romildo Titon deu
continuidade e certamente os futuros
presidentes também haverão de investir
cada vez mais.

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

Mas é preciso dizer, nesta
oportunidade - e tenho certeza de que o
farei, deputado Gilmar Knaesel, em nome
não somente dos deputados Julio Garcia e
Romildo Titon, mas de todos os ex-
presidentes desta Casa, deputados Gelson
Merisio, Jorginho Mello, Volnei Morastoni e
Onofre Santo Agostini, que foram os que o
sucederam -, que cada um fez a sua parte
para fortalecer esse importante veículo de
informação, transparência, comunicação,
democratização e cidadania, acima de tudo.

Neste momento, teremos a
execução do Hino de Santa Catarina pela
Banda da Polícia Militar, sob a regência do
maestro subtenente Márcio Schmidt.

(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência, antes de

encerrar a presente sessão, convoca outra,
ordinária, para amanhã, à hora regimental,
com a seguinte Ordem do Dia: matérias em
condições regimentais de serem apreciadas
pelo Plenário.

Está encerrada a presente sessão.
V.Exa., deputado Gilmar Knaesel,

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

AVISOS DE PUBLICAÇÃO
eletricista, maquinista, assistente de elétrica, assistente de
maquinária, ajudantes, câmera Red Epic, iluminação, edição,
finalização, computação gráfica, trilha sonora produzida, cópias DVD,
transporte aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem, seguros,
impostos e registro na Ancine. Maiores informações entrar em contato
com Flávio Jacques da Agência Marcca, fone: (48) 3333 1555

AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Centro - Florianópolis/SC,
CEP 88020-900, com base no art. 14, §2º, da Lei 12.232/10, convoca
a todos os interessados para abertura do envelope que será realizado
no dia 16/01/2015, na Diretoria de Comunicação Social às 14h, para
PRODUÇÃO de 01 VT COMERCIAL de 1 minuto e um desdobramento
deste material para um VT de 30" - intitulado "´TVAL 15anos" contendo
01 diária de captação em locações, cachê de 05 atores, 8 modelos, 5
figurantes adultos, diretor de cena, diretor de fotografia, diretor de
arte/objetos, diretor de produção, assistente de direção, produtor de
locação, produtor de elenco, produtor de set, figurinista, maquiadora,
primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera, logger,

Cessão de direitos de veiculação
Período: 01 ano
Praça: SC
Meios: TV aberta, fechada, cinema, mídia indoor (TVs indoor como Info
TV, Elemídia, e etc), rádio (audio liberado para uso no rádio), midia
outdoor (painéis externos eletrônicos) e internet em geral (sites de
mídia e site e páginas em redes sociais do cliente).
Florianópolis, 14 de janeiro de 2015.
José Francisco dos Santos Alves
Diretor de Comunicação Social

*** X X X ***
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AVISO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO Nº 211/2014

REFERENTE: 4º Termo Aditivo de 09/12/2014, referente ao Contrato
CL nº 051/2011-00 celebrado em 22/08/2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC,
com sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Centro -
Florianópolis/SC, CEP 88020-900, com base no art. 14, §2º, da
Lei 12.232/10, convoca a todos os interessados para abertura do
envelope que será realizado no dia 16/01/2015, na Diretoria de
Comunicação Social às 14h, para PRODUÇÃO de 01 audiovisual "
intitulado "´Escola do legislativo" contendo 01 diária de captação
em locações, cachê de 02 atores, 5 figurantes adultos, diretor de
cena, diretor de fotografia, diretor de arte/objetos, diretor de
produção, assistente de direção, produtor de locação, produtor de
elenco, produtor de set, figurinista, maquiadora, primeiro
assistente de câmera, segundo assistente de câmera, logger,
eletricista, maquinista, assistente de elétrica, assistente de
maquinária, ajudantes, câmera Red Epic, iluminação, edição,
finalização, computação gráfica, trilha sonora produzida, cópias
DVD, transporte aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem,
seguros, impostos e registro na Ancine. Maiores informações
entrar em contato com Flávio Jacques Agência Marcca, fone: (48)
3333 1555

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A-
EMBRATEL.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do Contrato 051/2011-00 para o período compreendido entre
01/01/2015 e 31/12/2015 (serviço de operacionalização e
transmissão permanente de sinal digital, vídeo e áudio associado com
o fornecimento do segmento espacial via satélite para TVAL (up link
completo), capaz de atender tecnicamente todos os municípios de
Santa Catarina onde houver operadora de TV a cabo, com
disponibilização de equipamentos e assistência técnica).

VALOR: 33.250,00/mês

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

Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC

Adilson Sanches - Procurador
Cessão de direitos de veiculação

Christina Haliski Morel - Procuradora
Período: 01 ano

*** X X X ***
Praça: SC EXTRATO Nº 215/2014
Meios: TV aberta, fechada, cinema, mídia indoor (TVs indoor como Info
TV, Elemídia, e etc), rádio (audio liberado para uso no rádio), midia
outdoor (painéis externos eletrônicos) e internet em geral (sites de
mídia e site e páginas em redes sociais do cliente).

REFERENTE: 13º Termo Aditivo de 01/12/2014, referente ao Contrato
CL nº 046/2010-00 celebrado em 05/08/2010.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATADA: Primer Produção e Locação Ltda.
Florianópolis, 14 de janeiro de 2015.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do Contrato 046/2010-00 para o período compreendido entre
01/01/2015 e 04/08/2015 (locação e instalação de equipamentos
compatíveis com o cabeamento e outros materiais já instalados na
ALESC, inclusa a manutenção preventiva e corretiva com substituições
de peças, serviço especializado para operar os aparelhos e o sistema
global de televisão, com fornecimento dos demais aportes necessários
para obter o bom funcionamento da TVAL, compreendo a operação dos
aparelhos, produção, veiculação, transmissão e reprodução de
conteúdos audiovisuais de TV, comutação, exibição redundante, edição
e interligação do sistema de Ilhas de Edição com Exibidor de
Programação).

José Francisco dos Santos Alves

Diretor de Comunicação Social
*** X X X ***

EXTRATOS

EXTRATO Nº 206/2014

REFERENTE: 16º Termo Aditivo de 18/12/2014, referente ao Contrato
CL nº 041/2009-00 celebrado em 18/12/2009.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATADA: Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda. VALOR: Até 281.625,37/mês
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar, em
caráter de excepcionalidade, até que a nova licitação seja concluída, a
vigência do contrato nº 041/2009-00 por mais 90 dias,
compreendendo o período de 01/01/2015 a 31/03/2015 (prestação
de serviços de limpeza, jardinagem, pintura, copeiragem, elétrica,
carpintaria, encanador, pedreiro e serviços gerais).

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

Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC

Ilson Antônio Bettin - Sócio

VALOR: R$ 689.241,64/mês *** X X X ***
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93;Autorização
administrativa.

EXTRATO Nº 222/2014

REFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 003/2014 celebrado em
15/12/2014.Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Luiz Hermes Bordin - Diretor CONTRATADA: VH Informática Ltda. (CNPJ: 00.530.341/0001-79)

*** X X X *** OBJETO: Contratação emergencial e em caráter temporário, dos
serviços de apoio à atividade de informática anteriormente amparados
pelo contrato 007/2009-00, exaurido em 16/12/2014,
compreendendo os serviços, a manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas preexistentes em linguagem COS, Tecnologia M, PHP 4 e 5,
Java, Delphi 6, Delphi 7, VB, JSP, CSS, AJAX, HTML, JAVASCRIPT e ASP;
manutenção de softwares e hardwares de microinformática;
manutenção preventiva e corretiva de switches; gerenciamento da rede
da ALESC; administração de banco de dados Cachê versão 5.2 Win 32,
MySQL 3.23, 5.0 e SQLServer (versão 2000 e superiores); segurança
da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas;
serviço de suporte à multimídia (folha de pagamento, serviços da área
financeira, serviços da licitação, serviços da área parlamentar, projeto
Sfinge, orçamento parlamentar, transmissão de dados para o Tribunal
de Contas e para a Secretaria da Fazenda, dentre outras).

EXTRATO Nº 210/2014

REFERENTE: 04º Termo Aditivo de 1º de dezembro de 2014, referente
ao Contrato CL nº 100/2011-00 celebrado em 15/12/2011.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATADA: Emcatur- Viagens e Turismo Ltda.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do Contrato CL nº 100/2011-00 para o período compreendido
entre 01/01/2015 e 31/12/2015 (intermediação na compra de
passagens aéreas e terrestres).

VALOR MÁXIMO PARA GASTOS COM PASSAGENS: R$ 320.833,00/mês

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.2,
da Cláusula Quarta do Contrato original e Autorização administrativa.

Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC VALOR: R$ 2.397.199,26 = 6 x de R$ 399.533,21/mês
Arlete Mendes Ramos- Diretora Presidente ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1369 (Manutenção, Serviços e

Equipamentos de Informática). Item Orçamentário 3.3.90.39,37.00*** X X X ***
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(Locação de mão de obra) Pessoa Jurídica). Subelemento:
3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), do orça-
mento da ALESC.

CONTRATADA: Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato nº 096/2011-00 para o período compreendendo
entre 01/01/2015 e 31/12/2015 (prestação de serviço
compreendendo: assistente em tecnologia da informação (digitador
especial), recepção executiva, auxiliar técnico, ascensorista, assistente
em saúde, técnico de enfermagem e office boy).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 e Autorização
Administrativa através do MEMO 0429/2014 da Diretoria Geral.

Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC
VALOR: R$ 2.109.441,96/mês

Valdir Antônio Haubert - Sócio Administrador
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Autorização
administrativa.*** X X X ***

EXTRATO Nº 223/2014 Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014
REFERENTE: Contrato 037/2014 celebrado em 16/12/2014, oriundo
da Dispensa de Licitação CL nº 003/2014, datada de 15/12/2014.

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC

Luiz Hermes Bordin- Diretor
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina *** X X X ***
CONTRATADA: VH Informática Ltda. (CNPJ: 00.530.341/0001-79)

LEISOBJETO: Contratação emergencial e em caráter temporário, dos
serviços de apoio à atividade de informática anteriormente amparados
pelo contrato 007/2009-00, exaurido em 16/12/2014,
compreendendo os serviços, a manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas preexistentes em linguagem COS, Tecnologia M, PHP 4 e 5,
Java, Delphi 6, Delphi 7, VB, JSP, CSS, AJAX, HTML, JAVASCRIPT e ASP;
manutenção de softwares e hardwares de microinformática;
manutenção preventiva e corretiva de switches; gerenciamento da rede
da ALESC; administração de banco de dados Cachê versão 5.2 Win 32,
MySQL 3.23, 5.0 e SQLServer (versão 2000 e superiores); segurança
da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas;
serviço de suporte à multimídia (folha de pagamento, serviços da área
financeira, serviços da licitação, serviços da área parlamentar, orça-
mento parlamentar, projeto Sfinge, transmissão de dados para o
Tribunal de Contas e para a Secretaria da Fazenda, dentre outras).

LEI Nº 16.576, DE 12 DE JANEIRO DE 2015
Institui a obrigatoriedade diária de
divulgação de fotos de crianças
desaparecidas nos noticiários de TV e
jornais sediados em Santa Catarina.

O 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do § 7º do art. 54 da
Constituição do Estado e do § 1º do art. 308 do Regimento Interno,
promulga a presente Lei:

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade diária de divulgação
de fotos de crianças desaparecidas nos noticiários de TV e jornais
sediados em Santa Catarina.

Parágrafo único. Na imagem deverá constar o nome da
criança e o Disque Denúncia 100.

VALOR: R$ 2.397.199,26 = 6 x de R$ 399.533,21/mês

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1369 (Manutenção, Serviços e
Equipamentos de Informática). Item Orçamentário 3.3.90.39,37.00
(Locação de mão de obra) Pessoa Jurídica). Subelemento:
3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), do orça-
mento da ALESC.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 12 de janeiro de 2015.

Deputado JOARES PONTICELLI
1º Vice-Presidente

*** X X X ***FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 e Autorização
Administrativa através do MEMO 0429/2014 da Diretoria Geral. LEI Nº 16.577, DE 12 DE JANEIRO DE 2015

Institui o Programa de Inclusão Profissional
de Adolescentes Pós-Acolhimento
Institucional, no Estado de Santa Catarina.

Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC

Valdir Antônio Haubert - Sócio Administrador. O 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do § 7º do art. 54 da
Constituição do Estado e do § 1º do art. 308 do Regimento Interno,
promulga a presente Lei:

*** X X X ***
EXTRATO Nº 224/2014

REFERENTE: Contrato 038/2014 celebrado em 18/12/2014, oriundo
do Processo Licitatório nº 056/2014 (Pregão 041/2014). Art. 1º Fica instituído o Programa de Inclusão Profissional de

Adolescentes Pós-Acolhimento Institucional, no âmbito da Política
Estadual de Promoção e Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no Estado de Santa Catarina.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

CONTRATADA: Quality's Coletas, Transportes, Entregas e Serviços Ltda.

OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
substituição de peças, dos equipamentos de som da ALESC, incluídos o
plantão técnico e apoio e assessoramento técnico aos operadores do
Som da ALESC.

Art. 2º O Programa deve ser estruturado no sentido de
capacitar e direcionar ao mercado de trabalho, à formação técnica e/ou
acadêmica, os adolescentes entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos,
por ocasião de seu desligamento das entidades de acolhimento.

VALOR: Até R$ 629.640,00/ano. Art. 3º As atividades do Programa serão desenvolvidas de
acordo com as seguintes premissas:ITEM ORÇAMENTÁRIO: AÇÃO 1144 (Manutenção Serviços

Administrativos Gerais), Itens Orçamentários 3.3.90.37.00 (locação de
mão de obra), 3.3.90.39.00 (outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica) e dos subitens 3.3.90.37.99 (outras locações de mão de
obra), 3.3.90.39.12 (locação de máquinas e equipamentos) e
3.3.90.39.20 (manutenção e conservação de bens móveis de outras
naturezas), do Orçamento da ALESC.

I - necessidade do acolhido no que diz respeito à sua saída
da entidade e início da vida profissional;

II - fortalecimento da autonomia e resguardo dos direitos do
adolescente, bem como a valorização da sua autoestima; e

III - orientação do adolescente para a sua participação em
iniciativas públicas ou privadas, a fim de realizar estágio ou capacitação
profissional especializada.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; Autorização para Processo Licitatório nº 56/2014 e
Edital de Pregão Presencial nº 041 de 10/12/2014.

Art. 4º Para fins desta Lei, poderão ser estabelecidos
convênios ou parcerias com instituições que apresentem filosofia de
trabalho compatível com os objetivos do Programa.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações próprias do Orça mento Geral do Estado.Florianópolis/SC, 18 de dezembro de 2014

Deputado Romildo Titon - Presidente da ALESC Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do disposto no art. 71, inciso III, da Constituição do Estado de
Santa Catarina.

Edson Adilso Heck - Sócio Administrador

*** X X X ***
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.EXTRATO Nº 225/2014

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 12 de janeiro de 2015.REFERENTE: 8º Termo Aditivo de 1º/12/2014, referente ao Contrato CL
nº 096/2011-00 celebrado em 15/12/2011. Deputado JOARES PONTICELLI

1º Vice-PresidenteCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
*** X X X ***

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação
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PORTARIAS
6479 LISIANI DEBUS DE MATIAS NAHAS FLORIANÓPOLIS

5168 LORENE BASTOS FLORES FLORIANÓPOLIS

7218 NABOR JOSE SCHMITZ VIDAL RAMOS
PORTARIA Nº 012, de 15 de janeiro de 2015

7151 RICARDO PINHEIRO FLORIANÓPOLISO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

7194 SINAURI MAURO XAVIER RIO DO SUL

7193 SUELI TERESINHA DE OLIVEIRA RIO DO SUL
RESOLVE:

7691 TANIA MARA DO NASCIMENTO FLORIANÓPOLISRETIFICAR vínculos de pertinência dos servidores
abaixo relacionados, ocupantes de cargos de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB, que passam do gabinete do Deputado Edison Andrino,
para o gabinete do Deputado Jorge Teixeira, a partir de 1º de janeiro de
2015.

3562 VANILDA PORTO MACHADO FLORIANÓPOLIS

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral.

*** X X X ***
Matrícula Nome Nível PORTARIA Nº 016, de 15 de janeiro de 2015

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

3252 ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR PL/GAB-98

3562 VANILDA PORTO MACHADO PL/GAB-59
RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

5168 LORENE BASTOS FLORES PL/GAB-79

5640 JOHN MARTINS VIANNA PL/GAB-79

6479 LISIANI DEBUS DE MATIAS NAHAS PL/GAB-41

6578 CAMILA MORTARI PL/GAB-22

7151 RICARDO PINHEIRO PL/GAB-100 PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados
exercem Atividade Administrativa Interna, a contar de 1º de janeiro de
2015.

7193 SUELI TERESINHA DE OLIVEIRA PL/GAB-63

7194 SINAURI MAURO XAVIER PL/GAB-43
Gab. Dep. Jorge Teixeira

7218 NABOR JOSE SCHMITZ PL/GAB-62
Matrícula Nome do Servidor

7387 DOUTEL FRANCISCO DA SILVA PL/GAB-22
3252 ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR

7691 TANIA MARA DO NASCIMENTO PL/GAB-55
6578 CAMILA MORTARICarlos Alberto de Lima Souza
5640 JOHN MARTINS VIANNADiretor Geral

*** X X X *** Carlos Alberto de Lima Souza
PORTARIA Nº 013, de 15 de janeiro de 2015 Diretor Geral.
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 017, de 15 de Janeiro de 2015
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE:
RETIFICAR os vínculos de pertinência relativos à

lotação dos servidores abaixo relacionados, do gabinete do Deputado
Edison Andrino para o gabinete do Deputado Jorge Teixeira, a partir de
1º de janeiro de 2015.

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

EXONERAR o servidor EDUARDO PIZZOLATTI
MIRANDA RAMOS, matrícula nº 7579, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-68, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 12 de Janeiro de 2015 (Liderança do PMDB).

Matrícula Nome do Servidor

1293 CLAUDIANE BLEYER REMOR BORGHESAN

2686 CARLOS JOSE MORTARI Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

9112 ALINE PIERINA SCHMIDT
*** X X X ***

Carlos Alberto de Lima Souza PORTARIA Nº 018, de 15 de janeiro de 2015
Diretor Geral O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 0015/2015,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 014, de 15 de janeiro de 2015
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora MARIA DE FATIMA BARRETO BECKER, matrícula nº 1402,
fazendo constar como sendo MARIA DE FATIMA NIEHUES BARRETO,
alteração definida nos termos da certidão exarada pelo Cartório Faria,
Florianópolis/SC.

RESOLVE:
RETIFICAR o vínculo de pertinência da Função de

Confiança, código PL/FC-3, para a qual foi designada a servidora
CLAUDIANE BLEYER REMOR BORGHESAN, matrícula nº 1293, do
gabinete do Deputado Edison Andrino para o gabinete do Deputado
Jorge Teixeira, a contar de 1º de janeiro de 2015.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

Carlos Alberto de Lima Souza *** X X X ***
Diretor Geral PORTARIA Nº 019, de 15 de janeiro de 2015

*** X X X *** O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 015, de 15 de janeiro de 2015
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 78 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO aos servidores abaixo
relacionados:

Matr Nome do servidor
Período Aquisitivo

Quinquênio
Processo nº

2186 CARLOS ALBERTO DE LIMA
SOUZA

13/12/09 12/12/14 2833/2014
PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de janeiro de 2015. 4346 ELIANA BARCELOS 12/02/09 08/12/14 2844/2014
Gab. Dep. Jorge Teixeira

Carlos Antônio Blosfeld
Matrícula Nome Cidade Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***7387 DOUTEL FRANCISCO DA SILVA APIÚNA
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