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P L E N Á R I O

ATA DA 002ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015, EM HOMENAGEM À
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR PELA PASSAGEM DOS

SEUS 63 ANOS DE FUNDAÇÃO NO BRASIL
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

(Palmas) Registramos a presença das
seguintes autoridades:Excelentíssimo senhor deputado

Cesar Valduga, neste ato representando a
cidade de Chapecó.

Excelentíssimo senhor Américo do
Nascimento Júnior, secretário de estado do
Desenvolvimento Regional de Chapecó;

Boa-noite senhoras e senhores! É um
privilégio para a Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, neste momento,
recebê-los na Casa do Povo catarinense.

(Palmas)
Excelentíssimas autoridades, sras.

deputadas e srs. deputados, a presente sessão
em homenagem à Igreja do Evangelho
Quadrangular, pela passagem dos seus 63
anos de fundação, foi convocada por solicitação
do eminente sr. deputado Narcizo Parisotto e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares que compõem a Casa do Povo de
Santa Catarina.

Excelentíssimo senhor Udo Döhler,
prefeito do município de Joinville;

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

Excelentíssimo senhor Marco Antônio
Bertoncini Cascaes, prefeito do município de
Orleans;

Excelentíssimo senhor deputado
Narcizo Parisotto, autor do requerimento que
ensejou a presente sessão;

Excelentíssimo senhor Camilo
Martins, prefeito do município de Palhoça;

Excelentíssimo senhor Murialdo
Canto Gastadon, prefeito do município de Içara;(Palmas)

Senhor Mário de Oliveira, presidente
nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

Excelentíssimo senhor Arno Alex
Zimmermann Filho, prefeito do município de
Ituporanga;(Palmas) (Procede-se à execução do hino.)

Excelentíssimo senhor José Claudio
Caramori, prefeito do município de Chapecó e
presidente da Fecam, representando neste ato
todos os prefeitos municipais do estado de
Santa Catarina;

A seguir, teremos a apresentação de
um vídeo institucional relativo à data e também
aos trabalhos executados pela Igreja durante
esses 63 anos.

Excelentíssimo senhor Marcos Weiss,
vice-prefeito do município de Joaçaba;

Excelentíssimo senhor José Antônio
Guidi, prefeito do município de Curitibanos;

(Procede-se à exibição de vídeo.) Senhora Andréia Nagel, vereadora do
município de Gaspar;(Palmas) Muito bem! Uma salva de palmas,

pois é um vídeo institucional que realmente nos
mostrou o quanto é importante a unidade das
pessoas.

Excelentíssimo senhor pastor Celso
Nascimento, deputado estadual de São Paulo e
secretário nacional de Administração e
Finanças da Igreja do Evangelho Quadrangular;

Senhor Valmor Alves de Oliveira,
vereador do município de Águas de Chapecó;

Senhor Agnaldo Hilton dos Santos,
secretário municipal de Turismo de Itajaí;Parabéns, deputado Narcizo Parisotto

e srs. membros da Igreja, até porque nos dá
uma demonstração inequívoca de que as
pessoas é que fazem a diferença neste mundo.

Excelentíssimo senhor deputado
Mario Marcondes, quarto-secretário da Mesa da
Assembleia Legislativa;

Senhor Luiz Marcos Nagel,
presidente do partido Democratas do
município de Gaspar;
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Senhor Alderico Furlan, vereador do
município de Florianópolis;

Evangelho Quadrangular não é igual a do tempo
em que me converti, que era a igrejinha dos
pés de chinelo, a igrejinha dos pobres, a
igrejinha daqueles que não tinham o que fazer
na vida. Hoje a Igreja do Evangelho
Quadrangular tem dentro das suas fileiras
pessoas de alta estima na sociedade brasileira
e catarinense, profissionais liberais, pessoas
de todos os níveis da sociedade, gente que
ainda precisa desse socorro. E a missão da
Igreja do Evangelho Quadrangular é, sim, fazer
o bem sem olhar a quem.

Convido, neste momento, a mestre-
de-cerimônias, Nicoli Madeira, para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.Senhor pastor Jair Antônio Miotto,

superintendente da Região
Continente/Florianópolis.

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicoli Madeira) - Senhoras e senhores, boa-
noite!Desejo a todos uma boa estada em

nossa Casa! Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem à Igreja do
Evangelho Quadrangular pelos relevantes
serviços prestados na pessoa dos seus
superintendentes, coordenadores e secretários
especiais, na passagem dos 63 anos de
fundação, acreditando e pregando ser da
vontade de Deus que aqueles que nasceram de
novo cresçam em santificação, compartilhem
da sua santidade e diariamente estejam mais
fortes na fé, no poder, na oração, no amor, no
serviço, na busca pela evangelização do mundo
e para o crescimento e fortalecimento da Igreja
do Evangelho Quadrangular no Brasil e em
Santa Catarina.

Convido o excelentíssimo sr.
deputado Narcizo Parisotto para fazer uso da
palavra, na qualidade de autor do requerimento
que ensejou a presente sessão especial.

O SR. DEPUTADO NARCIZO
PARISOTTO - Sr. presidente, deputado Aldo
Schneider, meu amigo e irmão que veio fazer a
abertura desta sessão; sr. Mário de Oliveira,
presidente da Igreja no país; sr. pastor Celso
Nascimento, ex-deputado federal por sete
mandatos, deputado estadual por São Paulo e
também secretário da Administração da Igreja
no país; meu amigo e vizinho deputado Cesar
Valduga; sr. prefeito de Chapecó; deputado
Mario Marcondes; autoridades já nominadas
pelo protocolo; prefeitos; vereadores; senhoras
e senhores; nossos homenageados.

Um grande abraço a todos vocês! Muito
obrigado, presidente, por estar conosco até o
presente momento!

Desejo felicidades a todos! Levem o
nosso abraço! E aqueles que vão receber a
homenagem aqui estarão representando a sua
equipe, os seus companheiros de trabalho em
sua cidade e região.

Nós diríamos, para quem não
entende direito o que é uma Superintendência,
que na Igreja Católica, que eu amo muito e
quero muito bem aos nossos irmãos, seria uma
Diocese. Seriam, portanto, 36 Dioceses com
36 bispos em nosso estado.

Convido o sr. deputado Narcizo
Parisotto para fazer a entrega das homenagens.

Convido para receber a homenagem o
reverendo Mário de Oliveira, presidente nacional
da Igreja do Evangelho Quadrangular, neste ato
representando a Igreja do Evangelho
Quadrangular do Brasil.

Seremos breve. O que pudemos ver
foi um pequeno resumo do que de fato tem
acontecido com os trabalhos da Igreja do
Evangelho Quadrangular no estado de Santa
Catarina.

Trabalho não falta porque ainda há
sofredores, pessoas sem rumo e sem direção,
pessoas que precisam ser levantadas,
fortalecidas e reanimadas. Gostaria de dizer
que aquele que está fraco pode ser forte,
aquele que está doente pode ter saúde, aquele
que está triste pode ser feliz e que nem tudo
está perdido. Quem tem Jesus tem a grande
esperança de uma nova vida, uma família feliz,
filhos felizes, pais felizes, casamentos
melhores e menos destruição da sociedade
catarinense.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)A missão principal, senhoras e

senhores, para quem não conhece o trabalho
da Igreja do Evangelho Quadrangular, é pregar o
Evangelho, que é o Poder de Deus para a
salvação de todos aqueles que nele acreditam,
quer sejam católicos, crentes, evangélicos,
espíritas, protestantes, livre pensador.
Acreditou no Evangelho, este é o poder de Deus
para a sua salvação.

(Palmas)
Solicito ao reverendo Mário de

Oliveira que permaneça à frente para fazer a
entrega da homenagem ao sr. deputado Narcizo
Parisotto.

Convido o sr. reverendo Mário de
Oliveira para fazer a entrega da homenagem ao
sr. deputado Narcizo Parisotto, neste ato repre-
sentando a Igreja do Evangelho Quadrangular
do Estado de Santa Catarina.

Queremos dizer que orientamos os
homenageados para que em suas cidades
convidassem, como padrinho ou madrinha, as
pessoas pelas quais eles tivessem uma alta
estima, alta consideração.

Esta é, senhoras e senhores, a
missão da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Agradeço a presença de todos os nossos
irmãos!

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Que Deus os abençoe e ilumine!
Espero que não pensem que este seja apenas
um passeio que fizeram hoje. Saibam que os
únicos afilhados que não pedem presentes são
esses de vocês aqui. Mas, se vocês quiserem,
festa de pastor dura 30 dias.

(Palmas)
Então, quero dizer aos que estão a

minha direita que vocês são pessoas da alta
estima, alta consideração, pelos nossos líderes
lá nas suas cidades. Agradeço a presença de
todos e de todas.

Solicito que os senhores
permaneçam à frente.

Dando continuidade à solenidade, o
Poder Legislativo Catarinense presta
homenagens também a personalidades que
muito contribuíram nesses 63 anos de
fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Gostaria de agradecer à minha
esposa, que está fazendo um trabalho muito
lindo na área social como secretária de Ação
Social no estado de Santa Catarina, um
trabalho de assistência profunda, ajudando
com roupas e até no socorro em grandes ou
pequenas cirurgias. Ela tem feito esse trabalho
lindo através da Igreja e da secretaria de Ação
Social.

Então, quero dizer o seguinte: fiquem
felizes porque tenho certeza absoluta de que
Deus está neste lugar, Deus aprovou a
realização desta sessão especial. E agradeço
aos 39 deputados que, por unanimidade,
disseram “sim” para que fosse realizada, nesta
noite, esta sessão especial.

Convido o excelentíssimo sr.
deputado Narcizo Parisotto para fazer a entrega
da homenagem ao reverendo Mário de Oliveira,
presidente do Conselho Nacional de Diretores.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Assim, aos nossos 39 colegas depu-

tados a nossa gratidão, o nosso carinho e o
nosso muito obrigado!

(Palmas)
Saúdo também o querido pastor

Cecílio Mota de Faria Neto, meu vizinho em
Florianópolis que também faz parte do
Conselho Nacional de Diretores e é um dos
nossos homenageados.

Peço que o deputado Narcizo
Parisotto e o reverendo Mário de Oliveira
permaneçam à frente e convido também o
deputado Mario Marcondes para acompanhar a
entrega das homenagens.

Eu tenho certeza de que, se pudesse, o
nosso governador estaria aqui. Tentei uma
audiência por quatro vezes com ele para lhe
entregar o convite em mãos e ele não teve tempo
para me atender. Ele não está presente e, se
pudesse, estaria, mas a presença mais importante
é a do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Minha saudação ao Antoninho, meu
querido irmão de Belo Horizonte, e ao
secretário nacional de Educação e Cultura,
pastor Riquelmo. Eu falo assim porque a
amizade que nós temos me dá essa liberdade.

Convido para receber a homenagem o
reverendo Celso Nascimento, secretário
nacional de Administração e Finanças e
deputado estadual do estado de São Paulo.Um grande abraço! Muita paz, alegria,

saúde e que as bênçãos do céu sejam dadas
sobre todos aqui presente! Um abraço e que
Deus ilumine as suas vidas cada dia mais.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Então, quero dizer que o trabalho da

Igreja do Evangelho Quadrangular não tem outra
visão e missão.

(Palmas)
Muito obrigado! Convido também o deputado Cesar

Valduga para acompanhar a entrega das
homenagens.

Há 45 anos, quando aceitei Jesus no
meu coração, houve uma conversão e
transformação. Eu vim de uma religião muito
tradicional, fui criado debaixo do temor,
respeitando muito mais a religião do que o
próprio Deus, e foi uma mudança muito grande
na minha vida. Esse trabalho de cada pastor
homenageado nesta noite representa pelo
menos o de 20 pastores. Somos 36
homenageados no estado e, com certeza, cada
um tem em suas regiões perto de 20 Igrejas.
Portanto, temos em nosso estado quase duas
mil portas abertas e contamos com mais de
3.500 pastores. Eu falo do nosso estado
porque o presidente falará mais em nível de
país.

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

Schneider) - Quero cumprimentar o nosso
orador, que fez uma bela exposição. Logica-
mente, neste momento, não poderia ser
diferente.

Convido para receber a homenagem o
pastor Fernando Camargo, secretário nacional
de Missões, neste ato representado pelo
pastor Ubiratan Gomes de Morais.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o eminente deputado Narcizo

Parisotto para que, a partir deste momento,
presida a sessão especial em homenagem à
Igreja do Evangelho Quadrangular, pela
passagem dos seus 63 anos de fundação.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

reverendo Antônio Carlos de Morais, secretário-
geral das coordenadorias e coordenador
nacional de células.Parabéns a todos e muito obrigado

pela presença! (Procede-se à entrega da
homenagem.)O SR. PRESIDENTE (Deputado Narcizo

Parisotto) - Quero agradecer de coração ao
eminente deputado Aldo Schneider, meu amigo
e companheiro. Realmente formamos uma
parceria muito grande nesta Casa.

(Palmas)
Então, quero dizer a vocês que fico

feliz, alegre e contente. Alongar-me mais aqui é
dispensável e gostaria de dizer que a Igreja do

Convido para receber a homenagem o
pastor Erivelton Tavares, secretário-geral de
Educação e Cultura.
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(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas) (Palmas)
Agradeço ao reverendo Mário de

Oliveira e aos demais deputados e solicito ao
sr. deputado Narcizo Parisotto que permaneça à
frente para dar continuidade à entrega das
homenagens.

Convido a sra. Débora Parisotto
Furlan para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao sr. Alexandre Dias Hansen, em
nome da pastora Gilsara Dias Hansen, in
memoriam.

Convido o sr. deputado Narcizo
Parisotto para fazer a entrega da homenagem
ao pastor Sidney Pedro de Souza.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido o dr. Francisco Olimar Calone
Neto, para juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem à pastora Noely Ruas Parisotto,
secretária estadual de Ação Social.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o sr. Jair Pedri, vereador do

município de Jaraguá do Sul, para, juntamente
com o sr. deputado Narcizo Parisotto, fazer a
entrega da homenagem ao pastor Zaqueu
Torquato, superintendente da região de Jaraguá
do Sul.

(Palmas)
Convido o sr. Giovani Martinello para,

juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Jair Antônio Miotto, superintendente da
região continente/ilha, segundo-vice-presidente
e secretário estadual de Administração e
Finanças.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o sr. Michel Vasconcelos

Cristovão para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Vilson Farias da Silva,
secretário de Disciplina Eclesiástica.

(Palmas)
Convido o sr. Miguel de Souza Maia e

a sra. Julimeire Kirschbauer para, juntamente
com o sr. deputado Narcizo Parisotto, fazer a
entrega da homenagem ao pastor Julien
Roberto Telles.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o sr. Tadeu Soares para,

juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
reverendo Cecílio Mota de Faria Neto, terceiro-
vice-presidente do Conselho Nacional de
Diretores, superintendente da região de São
José.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido a dra. Céres Felski para,

juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem à
pastora Aloiri Stadler, secretária estadual de
Missões.

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. Luiz

Alberto Rincoski Faria, prefeito do município de
Canoinhas, para, juntamente com o sr.
deputado Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor João Ody,
superintendente da região de Canoinhas.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido a sr. Arno Alex Zimmermann

Filho, prefeito do município de Ituporanga, para,
juntamente com sr. deputado Narcizo Parisotto,
fazer a entrega da homenagem à pastora
Sandra Mara Barazetti Henrique, secretária
estadual de Educação e Cultura, coordenadora
estadual de casais.

Convido o excelentíssimo sr. Camilo
Martins, prefeito municipal de Palhoça, para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Natércio Tomaz de Souza.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. Elisio

Sgrott, vice-prefeito do município de Imbituba,
para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Vagner Poncidonio Pereira,
superintendente da região de Imbituba.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o sr. Moacir Roque Bonassi

para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor João Maria Mota.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o dr. Vanderlim Branco

Camargo para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem à pastora Claudete de Lazzari,
contadora do Conselho Estadual de Diretores.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o sr. Edson José Firmino,

vereador de Tubarão, para, juntamente com o
sr. deputado Narcizo Parisotto, fazer a entrega
da homenagem ao pastor Nilson Lopes Junior,
superintendente da região de Tubarão I.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o sr. Agnaldo Hilton dos

Santos, secretário municipal de Turismo do
município de Itajaí, para, juntamente com o sr.
deputado Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Ivan Tobis,
superintendente da região de Itajaí.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o sr. Sérgio Japiassu

Raimundo, diretor comercial do Ibrep - Instituto
Brasileiro de Educação Profissional -, para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Ricardo Bonfanti, coordenador estadual
de filhos de pastores.

(Palmas)
Convido o sr. Edson José Firmino,

vereador do município de Tubarão, para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Enedir Moraes, superintendente da
região de Tubarão II.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o dr. Carlos Eduardo Velozo

para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Marcos Remi Giusti, superintendente da
região de Blumenau.

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

homenagem.)(Palmas)
Convido a major Gabriela Rafaela

Xavier Lins para, juntamente com o sr.
deputado Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Felipe José da Cunha,
coordenador estadual de música e artes.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o excelentíssimo sr. Murialdo

Canto Gastaldon, prefeito de Içara, para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Caetano Pedro Costa, superintendente
da região de Içara.

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. Udo

Döhler, prefeito municipal de Joinville, para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Leodoro Fernandes da Silva,
superintendente da região de Joinville I.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido a sra. Andreia Nagel,

vereadora do município de Gaspar, para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor João Luiz Mota, coordenador estadual de
homens.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o sr. deputado Narcizo

Parisotto para fazer a entrega da homenagem
ao pastor Jair Augusto Alexandre,
superintendente da região de Criciúma.

(Palmas)
Convido o reverendo Mário de

Oliveira, neste ato representando a sra. Maria
Léia Hostim Rocha, vereadora do município de
Joinville, que não pode estar presente por
motivo de doença, para fazer a entrega da
homenagem ao pastor Balduino Rodrigues
Ferreira, superintendente da região de Joinville
II.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido o sr. deputado Narcizo

Parisotto para fazer a entrega da homenagem
ao pastor Paulo Ricardo da Rosa, coordenador
estadual de intercessão.

Convido o excelentíssimo sr. Marco
Antônio Bertoncini Cascaes, prefeito municipal
de Orleans, para, juntamente com o sr.
deputado Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem à pastora Glaci Apolinário Fabris,
superintendente da região de Orleans,
coordenadora estadual de adolescentes.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido o sr. Mário Mota para,

juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Leandro Fernandes, coordenador
estadual de homens e mulheres de negócios.

Convido o dr. Jeuri Antonio Vargas
Plasencia para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Marcelo Césio Soares,
superintendente da região de Joinville III.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o excelentíssimo pastor

Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, juiz da 3ª
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Vara Criminal de Lages, para, juntamente com
o sr. deputado Narcizo Parisotto, fazer a
entrega da homenagem ao pastor Vilso Soares
dos Santos, superintendente da região de
Lages.

pastor Valdelirio Farias da Silva,
superintendente da região de São Miguel
d’Oeste.

A Igreja Evangélica, meu caro
jornalista Mário Motta, que nos honra com a
sua presença, acaba por fortalece a coesão
social, contribuindo para a solidariedade
humana, oferecendo ao homem pós-moderno,
como dizia o filósofo Bill Wilson, a
compreensão e a avaliação da sua realidade,
capacitando-o emotivamente a enfrentar e
vencer os desafios e obstáculos da vida
humana numa relação de transcendência com
Deus.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido a sra. Maria Gorete Baltazar

e o sr. Antônio Geraldo Baltazar para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazerem a entrega da homenagem ao
pastor Ivo Crescêncio de Borba,
superintendente da região de Araranguá.

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. José

Antônio Guidi, prefeito municipal de Curitibanos,
para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Elso Trevisan, superintendente da região
de Curitibanos.

Procuramos influenciar a cultura da
nação em diversas áreas, uma vez que, como
dizia o sociólogo alemão Max Weber, os
evangélicos transformam o meio em que vivem,
na medida em que incentivam os seus
partícipes a vencer na vida. E, assim, a Igreja
do Evangelho Quadrangular motiva as pessoas
a trabalhar com afinco, a serem pessoas
produtivas na sociedade, estudando e
preparando-se para crescer na vida e ser
alguém que marque de forma positiva a sua
existência.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. André

Max Tormen, prefeito municipal de Águas de
Chapecó, para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Jeferson Francisco
Henrique, superintendente da região de Águas
de Chapecó.

(Palmas)
Convido o sr. Cláudio Rotaza,

secretário de Habitação do município de
Caçador, para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Marcio Antônio Trindade,
superintendente da região de Caçador. (Procede-se à entrega da

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

As nossas Igrejas, prefeito Udo
Döhler, de Joinville, estão repletas de exemplos
de pessoas que saíram dos vícios, da
marginalidade, do anonimato e hoje são
pessoas de destaque, seja nos esportes, na
educação, no meio empresarial, na mídia, na
música, nas artes, nas ciências, na política,
nas forças armadas, no Judiciário. Enfim, em
todos os setores da sociedade, os evangélicos
estão cooperando para o equilíbrio do sistema
social em parceria com o poder público.

(Palmas)
(Palmas) Agradeço ao sr. deputado Narcizo

Parisotto.Convido o sr. Nelmar Pinz para,
juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem à
pastora Leoreni de Fátima de Oliveira Rezende,
superintendente da região de Fraiburgo.

Neste momento, teremos uma
apresentação do Grupo Coreográfico de
Florianópolis.

Muito obrigada a todos e uma boa-
noite!(Procede-se à entrega da

homenagem.) (Procede-se à apresentação do
grupo.)(Palmas)

Convido o excelentíssimo sr. Arno
Alex Zimmermann Filho, prefeito municipal de
Ituporanga, para, juntamente com o sr.
deputado Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Maximino Henrique,
superintendente da região de Rio do Sul e
coordenador estadual de casais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Narcizo
Parisotto) - Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, em nome dos homenageados,
o pastor Jair Miotto.

A Igreja do Evangelho Quadrangular
ensina o amor ao próximo, a fazer o bem sem
olhar a quem, como diz o nosso pastor,
deputado Narcizo Parisotto, a ajudar o nosso
semelhante, a fazer algo por alguém, pastor
Toninho, nosso coordenador de células, a
cuidar de alguém. Todos da Igreja do Evangelho
Quadrangular estão imbuídos desta missão de
cuidar de alguém. A Igreja ensina a paz, o amor
a Deus, valorizando a moralidade e a ética
cristãs, trazendo respostas às inquietações
humanas, ajudando as pessoas a encontrar
razão para viver em meio aos desafios diários,
construindo uma esperança empreendedora
para o país, contextualizando o Evangelho de
Cristo à realidade brasileira.

O SR. PASTOR JAIR MIOTTO - Sr.
presidente, deputado Narcizo Parisotto; pastor
Mário de Oliveira, presidente do Conselho
Nacional de Diretores; pastor Celso Nasci-
mento, secretário nacional de Administração e
Finanças, agora também deputado estadual
eleito pelo estado de São Paulo; prefeito José
Claudio Caramori; deputado Cesar Valduga;
deputado Mario Marcondes; srs.
superintendentes; srs. secretários e
coordenadores estaduais; pastores aqui
presentes; convidados; padrinhos que nos
honram com a sua presença nesta noite;
funcionários desta Casa e também do
Cerimonial.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. José

Cláudio Caramori, prefeito municipal de
Chapecó, para, juntamente com o sr. deputado
Narcizo Parisotto, fazer a entrega da
homenagem ao pastor Getúlio Gromovski,
superintendente da região de Chapecó.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Por tudo isso que a Igreja do
Evangelho Quadrangular tem feito através de
seus pastores e de sua membresia é queremos
agradecer a iniciativa do ilustre deputado
Narcizo Parisotto, que foi aprovada por
unanimidade desta Casa, deputados Mario
Marcondes e Cesar Valduga, de prestar esta
justa homenagem à Igreja através dos
superintendentes, secretários e coordenadores
que neste ato a representam. Esses pastores
que estão na linha de frente são não apenas
sabedores de uma teologia, mas a aplicam em
face dos anseios do ser humano.

(Palmas)
Convido o sr. Juliano Ferraz para,

juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Leandro Lorenzetti, superintendente da
região de Concórdia.

(Passa a ler.)
“Gostaria de dizer a todos que a

história da Igreja do Evangelho Quadrangular no
Brasil mistura-se à história da ascensão dos
evangélicos no país. A partir de 1951, com a
chegada do pastor americano Harold Willians e
do pastor peruano Jesus Hermirio Vasquez
Ramos, começou uma obra que se espalharia
por todo o Brasil e conta, hoje, com mais de
três milhões de membros, mais de 15 ou 17
mil igrejas e congregações lideradas por um
ministério sacerdotal de mais de 45 mil
pastores titulares e auxiliares na liderança do
Conselho Nacional de Diretores, presidido pelo
reverendo Mário de Oliveira, um visionário que
preparou a Igreja de maneira teológica e
administrativa para um grande crescimento
neste país.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o excelentíssimo sr. Marcos

Weiss, vice-prefeito do município de Joaçaba,
para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Ademar Clementino de Gois,
superintendente da região de Joaçaba.

Como dizia o filósofo Aristóteles, não
basta saber, é preciso saber fazer, praticar o
Evangelho de Cristo que inclui as pessoas.
Assim o fazem os nossos valorosos pastores
espalhados por todo o estado de Santa
Catarina, imbuídos de cumprir a sua vocação, o
seu chamado, a sua missão, anunciando o
Evangelho Quadrangular, dizendo às pessoas
que há uma esperança, que Jesus Cristo é a
solução, pois Ele salva, batiza no poder do
Espírito Santo. Ele cura o corpo e a alma, Jesus
Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos
Reis está vivo e um dia voltará.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o sr. Luiz Hermes Brecosvici

para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Leonardo Alves de Oliveira.

Aqui em Santa Catarina, desde 1955,
quando iniciou em Joinville, conta, hoje, com
706 Igrejas oficializadas e mais de 1.500
congregações e pontos de pregação, atingindo
quase a totalidade dos 295 municípios catari-
nenses, liderada pelo Conselho Estadual de
Diretores, na Presidência do pastor Narcizo
Parisotto, que é o grande responsável pelas
estratégias de crescimento da Igreja no estado.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Viva o Evangelho Quadrangular!”
Convido o dr. Paulo Gouvêa,

presidente estadual do partido Democratas,
para, juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
pastor Nelson Carpe da Silveira,
superintendente da região de Seara.

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

Gostaria de dizer a todos os
senhores e à sociedade catarinense que a
Igreja do Evangelho Quadrangular preocupa-se
muito em valorizar os princípios básicos do
cristianismo, como a família. Lutamos para tirar
os jovens das drogas, da violência, da
marginalidade, e para resgatar o ser humano
das mazelas sociais, dos conflitos existenciais,
procurando ligá-lo a Deus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Narcizo
Parisotto) - Convido para fazer uso da palavra o
reverendo Mário de Oliveira, presidente nacional
de Igreja do Evangelho Quadrangular.(Procede-se à entrega da

homenagem.) O SR. REVERENDO MÁRIO DE
OLIVEIRA - Excelentíssimo deputado Narcizo
Parisotto, presidente do Conselho Estadual da
Igreja do Evangelho Quadrangular em Santa
Catarina e no momento presidente desta

(Palmas)
Convido o sr. Gelson Farias para,

juntamente com o sr. deputado Narcizo
Parisotto, fazer a entrega da homenagem ao
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sessão, na pessoa do qual cumprimento os
componentes da mesa e os convidados.

país. E é tão grande que precisamos nos reunir
constantemente para nos organizar.

Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o
Brasil.

Na verdade, se fossemos querer dizer
todas as coisas que são concernentes à Igreja
do Evangelho Quadrangular, seria necessário
muito mais tempo para podermos falar uma
pequena porcentagem. Entretanto, o que vimos
nesta noite nesse vídeo apresentado foram
algumas imagens interessantes e, inclusive,
uma foto da minha pessoa tirada em 1965, há
50 anos.

É isto, meus amigos convidados, que
me deixa bastante feliz nesta noite: ver que
essa semente lançada há 63 anos não caiu no
asfalto, e naquele tempo havia muito pouco,
mas caiu na boa terra e germinou rapidamente.
E hoje, se contarmos, somos, aproximada-
mente, três milhões de membros no Brasil, o
maior ministério unido do Brasil.

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

Parisotto) - 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 no hall
deste Poder.(Palmas)

Mas gostaria de chamar a atenção de
v.exas. porque acho que a nossa é a única
Igreja no Brasil que tem a gravação da primeira
noite de um culto numa tenda realizado 63
anos atrás, do primeiro “boa-noite”, do primeiro
“a paz esteja convosco,” ou do primeiro “god
bless you”, que é um privilégio nosso ter
recebido no Brasil Harold Williams, que deu
início a esse movimento que hoje se alastra no

É importante lembrar que a nossa
Igreja não é baseada numa pessoa, não
depende de um conselho. O conselho é a
pró-forma estatutária para que ela exista na
legalidade, mas o que temos sobre nós é o
Espírito Santo de Deus, aquele mesmo
espírito que se movia sobre a face das
águas quando essa terra era sem forma e
vazia, que continua se movendo sobre a

Antes de encerrar a presente sessão,
teremos a execução do Hino de Santa Catarina.

(Procede-se à execução do hino.)
Encerramos a presente sessão,

convocando outra, 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.

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
Presidente comentou que na gestão anterior foi sugerida a inclusão
nos Seminários sobre a Gestão do FIA de temas como abordagem
familiar, sistema de proteção à infância e à adolescência e a rede
sócio-assistencial, sendo que após análise técnica, entende que
não devem ser incluídos, pois se tratam de assuntos com públicos-
alvos diferentes. Em seguida o Senhor Presidente comentou sobre
os projetos que foram aprovados na legislatura anterior, iniciando
pelo PL 0034/2014, que institui a obrigatoriedade diária de
divulgação de fotos de crianças desaparecidas nos noticiários de
TV e jornais sediados em Santa Catarina, em que cabe à Comissão
fiscalizar se isso está acontecendo, conversando com o Senhor
Secretário Gruba da Secretaria de Estado da Segurança e a
Secretaria de Estado da Comunicação. O Senhor Deputado Ismael
sugeriu que o mesmo seja feito com o Departamento de
Comunicação da Casa, para que este seja parceiro nessa
fiscalização. O PL 114/2014, que institui a ouvida sem dano para
a criança vítima de abuso sexual ou violência nos órgãos de
proteção e defesa das crianças e adolescentes, projeto de
interesse da Comissão, de autoria do Deputado Carlos Chiodini,
arquivado por questões regimentais e seria importante desarquivá-
lo para que fosse novamente colocado em discussão e votação. O
PL 115/2014, que institui o Dia Oficial da Infância e Juventude no
Estado de Santa Catarina em 31 de março, a Comissão precisa
saber se está sendo colocado em prática, bem como o PL
148/2014 que institui a Semana Estadual de Conscientização à
Doação ao Fundo para a Infância e Adolescência na primeira
semana de dezembro, o Senhor Presidente sugeriu que fosse feita
uma indicação ao Senhor Governador do Estado para que ele
lembre aos municípios que essas leis existem. O PL 252/2014,
institui o Dia Estadual da Consciência Jovem no Estado de Santa
Catarina, último domingo do mês de abril, mais um projeto
aprovado que devemos dar ciência ao Governo do Estado, de
tempos em tempos, para que sejam criados programas que sejam
destinados a fazer a efetividade da lei. O PL 15/2013, dispõe
sobre a obrigatoriedade de realização do exame da lingüinha, que
foi vetado, em função de já haver lei federal que trata da mesma
matéria. Por fim, o Senhor Presidente apresentou as seguintes
sugestões: elaboração de um compêndio de leis referentes à
criança e adolescente tendo como referência o sistema de garantia
da criança e do adolescente e um Seminário para discutir o
comprometimento psicossocial da criança e do adolescente com
dependência química, em parceria com a Comissão de combate às
drogas, presidida pelo Deputado Ismael dos Santos, que salientou
que o Estado de Santa Catarina possui apenas quatro (04)
psiquiatras para atendimento infantil. O Senhor Presidente explicou
que existem algumas formas das crianças nascerem com
problemas, algumas nascem com alterações físicas visíveis, mas
algumas nascem com alterações chamadas teratogênicas
comportamentais, ou seja, são filhos de pais com dependência
química que com o tempo passam a ter atrasos de
desenvolvimento, hiperatividade ou dificuldade de escolarização e
que muitas dessas crianças não têm o atendimento multidisciplinar
adequado. O Senhor Deputado Cesar Valduga salientou que a
dependência química está presente também nas cidades do
interior do Estado, tendo origem a criminalidade, por isso a
necessidade de uma ampliação dos programas sociais preventivos

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.

Às dez horas do dia onze de março do ano de dois mil e quinze,
reuniram-se na sala de imprensa da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, os Senhores Deputados Doutor Vicente,
Ricardo Guidi, Ismael dos Santos, Neodi Saretta, Cesar Valduga e
Romildo Titon. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou
a Sra. Bernadete Sant´anna, Assessora de Comissão Permanente,
que procedesse a leitura da Ata da Reunião de Instalação. Feita a
leitura, o Senhor Deputado Ismael dos Santos solicitou que fosse
incluída na ata a composição completa da Comissão, que foi então
aprovada por unanimidade com o referido adendo. Iniciando os
informes, o Senhor Presidente expôs a que solicitou a Sra.
Bernadete Sant´anna que procedesse uma análise crítica das
atividades executadas pela Comissão no ano de 2014 para que
fosse possível dar continuidade às ações não concluídas e sugerir
novas ações. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou aos
demais membros o convite recebido para a Assembleia do Grupo
de Proteção à Infância - GRUPIA no dia 12 de março em Brusque,
informando que não poderá estar presente. O Senhor Deputado
Ismael dos Santos expôs que participou da última reunião do
GRUPIA, salientando que é uma organização que reúne
principalmente os conselheiros tutelares, é muito ativa na cidade e
que estão enfrentando muitos casos de gravidez precoce. Não
houve manifestações sobre a participação dos deputados na
Assembleia, sendo a palavra passada aos demais membros. O
Senhor Deputado Neodi Saretta cumprimentou o Presidente e os
demais membros, coloco-se à disposição e informou que teria que
se ausentar função de uma reunião da Comissão da Pesca da qual
é presidente. O Senhor Deputado Cesar Valduga cumprimentou o
Senhor Presidente e demais membros e expôs a sua experiência
na condução por 12 anos do programa sócio-educativo ecológico
Verde Vida na cidade de Chapecó voltado aos adolescentes. Em
seguida, o Senhor Presidente apresentou as propostas de trabalho
para os próximos períodos, as quais sejam: adequação do
regimento interno quanto às atribuições da Comissão para que
seja atendida a legislação vigente; indicação dos novos
representantes da Comissão junto ao Grupo de Captação do FIA,
continuidade dos Seminários Regionalizados sobre Gestão
Municipal do FIA nas cidades de Lages, Joaçaba, Chapecó e
Florianópolis; articulação junto ao Tribunal de Justiça de SC para
implantação naquele órgão de um programa nos moldes do
Programa Antonieta de Barros e a elaboração de 10.000
exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste
momento, o Senhor Deputado Ismael dos Santos informou que a
Senhora Deputada Ana Paula de Lima ficou de intermediar a
autorização do uso da logomarca da Assembleia Legislativa no
material disponibilizado pelo Congresso Nacional na legislatura
anterior, sugerindo que fosse feito contato com a mesma.
Retornando às atividades planejadas na gestão anterior, o Senhor
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nos municípios. O Deputado Ismael dos Santos acrescentou que é
fundamental a presença PROERD/SC em um debate nessa
temática. O Senhor Presidente sugere que o este Seminário seja
realizado no final desse ano, entre outubro e novembro, ou março
do próximo ano. O Senhor Deputado Cesar Valduga sugeriu que
seja feito na semana da criança no mês de outubro, o que foi
aceito pelo Presidente e os demais membros. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e
informou que as reuniões da Comissão devem acontecer
quinzenalmente ou quando houverem assuntos a serem tratados.
Eu, Luciana Garcia Winck, Chefe da Secretaria, lavrei a Ata, que
após lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo
Senhor Presidente e publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

NOMEAR GABRIEL GANDOLFI, matrícula nº 4245, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-58, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Valdir Cobalchini - Caibi).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1105, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.Sala de Imprensa , em 11 de março de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Deputado Doutor Vicente
Presidente

*** X X X ***

OFÍCIOS

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
NILTON CORREA DO ROSARIO, matrícula nº 7169, de PL/GAB-40 para o
PL/GAB-68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Kennedy Nunes).

OFÍCIO Nº 031/15
Ofício nº 011/2015 Irienópolis, 09 de março de 2015
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), de Irineópolis, referente ao
exercício de 2014. Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor-GeralPresidente
Lido no Expediente *** X X X ***
Sessão de 01/04/15 PORTARIA Nº 1106, de 6 de abril de 2015

*** X X X *** 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

OFÍCIO Nº 032/15
Ofício nº 015/2015 Joinville, 23 de março de 2015
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Essência de Vida, de
Joinville, referente ao exercício 2014.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Tarcízio Della Giustina
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 01/04/15

*** X X X ***
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE, matrícula nº 5180, de
PL/GAB-45 para o PL/GAB-46, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Manoel Mota).

OFÍCIO Nº 033/15
Ofício nº 60/15 Curitibanos, 30 de março de 2015
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Curitibanos, referente ao exercício de 2014.

Carlos Alberto de Lima SouzaRicardo Stanguerlin
Presidente Diretor-Geral

Lido no Expediente *** X X X ***
Sessão de 01/04/15 PORTARIA Nº 1107, de 6 de abril de 2015

*** X X X *** 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1103, de 6 de abril de 2015 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 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, convalidada pele Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
CONSIDERAR RETIFICADO o vínculo de pertinência da

Função de Confiança, código PL/FC-3, para o qual foi designada a
servidora CLAUDIANE BLEYER REMOR BORGHESAN, matrícula nº
1293, do gabinete do Deputado Milton Hobus para o gabinete do
Deputado Luiz Fernando Cardoso, a contar de 10 de fevereiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora KARINA CANTO BITTENCOURT, matrícula nº 6406, de PL/GAB-
82 para o PL/GAB-78, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Alberto de Lima Souza Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral Diretor-Geral

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1104, de 6 de abril de 2015 PORTARIA Nº 1108, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JUSCELINO JOSE REIS, matrícula nº 4751, de PL/GAB-73 para o
PL/GAB-60, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Manoel Mota).

PORTARIA Nº 1113, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

Carlos Alberto de Lima Souza RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

Diretor-Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1109, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUCIANO PORTO, matrícula nº 4059, de PL/GAB-79 para o PL/GAB-78,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Abril de 2015 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

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

EXONERAR a servidora MARIA DE LOURDES
NASPOLINI, matrícula nº 7712, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-22, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Abril de 2015 (Liderança do PPS).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima Souza PORTARIA Nº 1114, de 6 de abril de 2015
Diretor-Geral 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1110, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUIZ CARLOS MENDES, matrícula nº 5715, de PL/GAB-81 para o
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

NOMEAR PAULO PAVEI, matrícula nº 6429, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-22, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse
(Liderança do PPS - Criciúma).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima Souza PORTARIA Nº 1115, de 6 de abril de 2015
Diretor-Geral 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1111, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

NOMEAR ELIAS BRANGEL DE ALMEIDA, matrícula nº
6642, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-45, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - Araranguá).

NOMEAR MARIA DE LOURDES NASPOLINI, matrícula
nº 7712, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-19, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - Morro da
Fumaça).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1116, de 6 de abril de 2015Carlos Alberto de Lima Souza
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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Diretor-Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1112, de 6 de abril 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, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO, a pedido, a Portaria nº 953, de

12 de março de 2015, que nomeou o servidor ODO D'ALTOÉ.
Carlos Alberto de Lima SouzaRESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

Diretor-Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1117, de 6 de abril 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, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JULIA PEDROSO ZANATTA, matrícula nº 7390, de PL/GAB-66
para o PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Abril de 2015 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

RESOLVE:
LOTAR o servidor JOSE SOUZA FILHO, matrícula nº

2211, na CGP - Escola do Legislativo, a contar de 1º de abril de 2015.
Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralDiretor-Geral

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 1118, de 6 de abril de 2015 JUSTIFICATIVA
O Senhor Dorides Ferraz da Silva nasceu em 15 de julho de

1931 em Lages, Estado de Santa Catarina.
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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Foi servidor público por 41 anos e quatro meses no Hospital
Geral e na Maternidade Tereza Ramos, aposentando-se em 1996.

Iniciou suas atividades esportivas com 26 anos de idade e foi
o fundador da Sociedade Esportiva Copcabana. Em 18 de agosto de
1978 fundou também o Guarani Esporte Clube, onde teve a
oportunidade de participar de diversos campeonatos, sempre colocando
regras em seu time, organização, disciplina e pontualidade.

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. Foi grande incentivador do esporte amador, responsável

também por descobrir inúmeros talentos da região, como a jogadora
Maycon da Seleção Brasileira, que freqüentava o campo do bairro,
como também o jogador Pecos, da Chapecoense. Durante 54 anos
organizou mais de cem competições.

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de abril de 2015.
Gab Dep Mario Marcondes

Matrícula Nome do Servidor Cidade Faleceu em 06 de Janeiro de 2015 e, por tratar de cidadão
ilustre que desempenhou papel tão importante na comunidade lageana,
merece nosso reconhecimento.

7800 SANDRA LEITE DELL OSBEL XAXIM

Carlos Alberto de Lima Souza
Assim, por entender que Dorides Ferraz da Silva foi uma

personalidade de destaque que contribuiu para o desenvolvimento do
Município de Lages, proponho o presente Projeto de Lei como forma de
prestar homenagem do Parlamento Catarinense, denominando o
Ginásio da Escola de Ensino Básico Melvin Jones, do Município de
Lages, com o seu nome.

Diretor-Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1119, de 6 de abril 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Deputado Gabriel Ribeiro
*** X X X ***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.

PROJETO DE LEI Nº 0085.0/2015
Institui o Programa Estadual de Prevenção
às Lesões por Esforços Repetitivos (LER)
ou Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT), no
Estado de Santa Catarina.

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de abril de 2015.

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Prevenção às Lesões por
Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT), no Estado de Santa Catarina.Gab Dep Gabriel Ribeiro

Matrícula Nome do Servidor Cidade Art. 2º O Programa de que trata esta Lei tem como objetivos:
I - manutenção de cadastro atualizado das atividades

econômicas desenvolvidas no Estado, com indicação dos fatores de
riscos ocupacionais que possam gerar ao trabalhador as LER/DORT;

5894 SILVIA THAISA DA SILVA PALHOÇA

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral II - capacitação de recursos humanos para realização das

ações relacionadas à prevenção e gerenciamento dos fatores de risco
das LER/DORT;

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1120, de 6 de abril 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

III - promover campanhas com palestras sobre as medidas
disponíveis para prevenção das LER/DORT; e

IV - fiscalizar o cumprimento das normas já existentes
relativas às condições de trabalho e à saúde do trabalhador, visando
prevenir o desenvolvimento das LER/DORT.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.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 31/03/2015

Deputado Neodi Saretta
Lido no Expediente
Sessão de 01/04/15

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem
Atividade Administrativa Interna, a contar de 1º de abril de 2015.

JUSTIFICATIVA
Santa Catarina, a exemplo de outros Estados da Federação,

vem assistindo, nos últimos anos, ao crescimento acentuado das
Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT).

Gab Dep Ismael dos Santos

Matrícula Nome do Servidor

7560 GABRIELA COSTA QUINT Aliás, estudos indicam que o problema repete-se em outros
países, mas com a diferença de que, no Brasil, as LER/DORT são
consideradas a segunda patologia do trabalho com maior incidência e
têm como consequência, frequentemente, a incapacidade laboral.

7563 FRANCIELE DÉBORA MAIA VIEIRA

7071 RONALDO MOREIRA DA SILVA
Estima-se que, no Brasil, as LER/DORT representam,

atualmente, cerca de 80% de todas as doenças do trabalho notificadas
à Previdência Social.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Os prejuízos para os órgãos públicos e empresas decorrentes

das LER/DORT são, além da perda da qualidade de vida do trabalhador,
a queda da produtividade e o aumento de custos.

PROJETOS DE LEI

É nesse contexto que apresentamos o Projeto de Lei em tela,
visando à instituição de uma Política Pública específica voltada à
prevenção das LER/DORT, no âmbito do Estado de Santa Catarina.

PROJETO DE LEI Nº 0084.0/2015
Denomina Doridez Ferraz da Silva o Ginásio
da Escola de Ensino Básico Melvin Jones,
localizada no Bairro Morro do Posto, no
Município de Lages.

Assim, solicito aos nobres Pares a aprovação da presente
medida legislativa.

Deputado Neodi Saretta
Art. 1º Fica denominado Dorides Ferraz da Silva o Ginásio da

Escola de Ensino Básico Melvin Jones no Bairro Morro do Posto, no
Município de Lages.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0086.1/2015

Institui o Dia Estadual de Conscientização
sobre a Fibromialgia, no Estado de Santa
Catarina

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Gabriel Ribeiro Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização
sobre a Fibromialgia, a ser celebrado, anualmente, no dia 14 de maio,
no Estado de Santa Catarina.

Lido no Expediente
Sessão de 01/04/15
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Parágrafo único. O Dia Estadual de que trata esta Lei passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.

denominando Balduino Domingos Bacci o Ginásio da Escola de Ensino
Básico Visconde de Cairú, no Município de Lages, razão pela qual peço
acolhimento da presente proposição que ora submeto à apreciação e
aprovação dos nobres Deputados.

Art. 2º O Dia Estadual de Conscientização sobre a
Fibromialgia tem como objetivo:

I - debater assuntos relacionados à Fibromialgia; Deputado Gabriel Ribeiro
II - promover a troca de experiências e informações sobre o

tema entre profissionais, pacientes e sociedade em geral; e
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 088.3/15
III - abrir espaço para os profissionais ligados à área da

saúde apresentarem novos estudos e pesquisas sobre a Fibromialgia.
Dispõe sobre a concessão de meia-entrada
para doadores regulares de sangue em
todos os eventos culturais e artísticos
realizados em casas de espetáculos e em
praças esportivas e similares, no Estado de
Santa Catarina.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Jean Kuhlmann
Lido no Expediente

Sessão de 01/04/15 Art. 1º Fica instituída a meia-entrada para doadores regulares
de sangue em todos os eventos culturais e artísticos realizados em
casas de espetáculos e em praças esportivas e similares, no Estado de
Santa Catarina.

JUSTIFICATIVA
A Fibromialgia é uma doença nova, quando se leva em

consideração a identificação de seus sintomas, mas já acomete
milhões de pessoas em todo o Brasil. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se

casas de espetáculos os estabelecimentos que realizem apresentações
musicais, circenses, teatrais, cinematográficas, bem como feiras,
exposições e quaisquer outras que proporcionem lazer, cultura e
entretenimento.

É uma condição marcada por dor crônica disseminada, com
sintomas múltiplos, que se estima ocorrer em 8% da população, com
maior incidência em mulheres. São transtornos que comumente
acompanham pacientes fibromiálgicos: distúrbios do sono, disfunção
cognitiva, síndrome da fadiga crônica, síndrome do cólon irritável ou
bexiga irritável, cistite intersticial, disfunção da articulação
temporomandibular e cefaleia.

Art. 2º A meia-entrada corresponde a 50% (cinquenta por
cento) do valor do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário.

Art. 3º Para efeito desta Lei são considerados doadores
regulares de sangue aqueles registrados nos hemocentros e nos
bancos de sangue dos hospitais do Estado de Santa Catarina que
apresentem documento emitido pela Secretaria de Estado da Saúde,
em que conste a regularidade das doações, observado o prazo não
superior a 90 (noventa dias) da última doação.

Vale lembrar que pessoas que sofrem de Fibromialgia
apresentam, frequentemente, quadros de ansiedade e de depressão,
decorrentes da dor crônica intensa. As dores limitam as atividades do
dia a dia, comprometendo as relações familiares, sociais, trabalhistas
e econômicas.

Em vista disso, faz-se importante a conscientização da
população sobre essa doença, já que muitos que sofrem com ela
sequer sabem o que aflige sua qualidade de vida.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do art. 71, inciso III, da Constituição Estadual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Uma boa compreensão sobre a Fibromialgia diminuirá o

sofrimento de milhões de pessoas que têm sua dor desconsiderada
pelo fato da doença ser pouco conhecida, bem como diminuirá o
preconceito que sofrem pelo descrédito a que estão submetidas na
vida profissional, social e familiar.

Sala das Sessões,
Deputado Patrício Destro

Lido no Expediente

Sessão de 01/04/15

JUSTIFICATIVA
Tendo como fato que o dia 12 de maio é o Dia Mundial de

Conscientização da doença, entendemos que escolher a data próxima
ampliaria as campanhas de discussão e informação sobre a doença no
Estado.

A presente proposta visa estimular as doações de sangue em
todo o território catarinense, vez que a necessidade de sangue é
constante. Todos sabemos que transfusão de sangue faz a diferença
entre a vida e a morte para centenas de pacientes todos os dias.

Deputado Jean Kuhlmann Por tudo, nada mais justo que estimular esse tipo de doação,
que contribuirá para os que hospitais e casas de saúde mantenham o
estoque necessário às suas necessidades, instituindo a meia-entrada
em casas de espetáculos aos doadores devidamente enquadrados nos
termos que propomos.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 087.2/15

Denomina Balduino Domingos Bacci o
Ginásio da Escola de Ensino Básico
Visconde de Cairú, no Município de Lages. Finalmente, pelos motivos acima, solicito a aprovação do

presente Projeto de Lei.Art. 1º Fica denominado Balduino Domingos Bacci o Ginásio
da Escola de Ensino Básico Visconde de Cairú, localizada no bairro Vila
Nova, no Município de Lages.

Deputado Patrício Destro
*** X X X ***

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Gabriel Ribeiro
Lido no Expediente PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2015
Sessão de 01/04/15 PODER JUDICIÁRIO

JUSTIFICATIVA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Submeto à consideração de Vossas Excelências projeto de lei

que visa denominar Balduino Domingos Bacci o Ginásio da Escola de
Ensino Básico Visconde de Cairú, localizada no bairro Vila Nova, no
Município de Lages.

Gabinete da Presidência
Ofício n. 444/2015 - GP Florianópolis, 16 de março de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado GELSON MERISIO
Presidente da Assembleia LegislativaEsta homenagem foi solicitada pela comunidade da

circunvizinhança da EEB Visconde de Cairú, tendo em vista os
relevantes serviços prestados a este educandário pelo Senhor
Balduino.

Nesta
Assunto: Encaminhamento de projeto de lei complementar

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa

Augusta Assembleia Legislativa, projeto de lei complementar que
“Transforma varas e cargos do Quadro da Magistratura do Poder
Judiciário Estadual criados pela Lei Complementar n. 516, de 8 de
setembro de 2010”, acompanhado da respectiva exposição de motivos.

O homenageado dedicou 34 anos de sua vida à referida
escola, iniciando suas atividades como zelador do então Grupo Escolar
Morro Grande, e acompanhou pessoalmente a construção do novo
prédio que abrigaria a nova escola. 

Desempenhou papel importante na comunidade como vice-
presidente da Associação de Moradores, envolvendo-se em atividades
sociais e distribuição de alimentos a pessoas carentes.

Aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de
consideração e apreço.

Cordialmente,
Faleceu em Lages, em 4 de Janeiro de 1997, tendo como

último pedido ser velado nas dependências daquela Escola.
Nelson Schaefer Martins

PRESIDENTE
Lido no ExpedienteA sociedade e a comunidade escolar lageana solicitam aos

representantes do povo catarinense que viabilizem instrumento legal Sessão de 01/04/15
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PLC/0011.0/2015 elaborar e de implementar políticas públicas. Não há como
discutir adequadamente os mecanismos para o
aprimoramento da governança sem se analisar com
profundidade as estratégias de alocação de verbas públicas e
a qualidade dos gastos governamentais.

Transforma varas e cargos do Quadro da
Magistratura do Poder Judiciário Estadual
criados pela Lei Complementar n. 516, de
8 de setembro de 2010.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Em todo o mundo, a discussão sobre esses temas tem
ressaltado alguns pontos primordiais, espécies de condições
indispensáveis que todo governo deve ter para promover
melhora da qualidade de seus gastos. Questões como
aumento da eficácia, melhoria dos mecanismos de avaliação,
gestão do conhecimento, aumento da accountability, entre
outras, são mais e mais debatidas. O intuito primordial é
construir um Estado que gaste melhor, trazendo, assim,
maior benefício social com o investimento dos recursos
obtidos por meio dos impostos pagos pelo cidadão.

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º As dez varas de entrância inicial e os respectivos
cargos de Juiz de Direito, sem especificação de comarca, criados pelo
art. 2º, III, da Lei Complementar n. 516, de 8 de setembro de 2010,
são transformados em:

I - cinco varas de entrância especial e respectivos cargos de
Juiz de Direito, sem especificação de comarca; e

II - cinco varas de entrância final e respectivos cargos de Juiz
de Direito, sem especificação de comarca.

Como referido alhures, o Poder Judiciário catarinense tem
almejado observar a proporção adequada em relação ao crescimento da
demanda processual e da população.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar correrão à conta das dotações próprias do orçamento do
Poder Judiciário.

Contudo, limitações financeiro-orçamentárias impedem a rápida e
efetiva solução do problema. O relatório “Justiça em Números”, do ano de
2014, aponta que, enquanto tribunais estaduais de mesmo porte (Espírito
Santo e Mato Grosso) possuem perto de uma dezena de magistrados para
cada grupo de 100.000 (cem mil) habitantes, a média do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina é de 6,9 magistrados para cada grupo de
100.000 (cem mil) habitantes.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições contrárias.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

JUSTIFICATIVA
As alterações diversas ocorridas no perfil das demandas

judiciais, seja em termos de quantidade, como também na forma como
são atendidas pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, fazem
com que a estrutura deste Poder necessite ser revista periodicamente
para contemplar da melhor forma a sua missão.

No que se refere à divisão político-administrativa e à organização
judiciária, cumpre salientar que o Estado de Santa Catarina é composto por
295 (duzentos e noventa e cinco) municípios e possui 111 (cento e onze)
comarcas. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no último Censo Demográfico, no ano de 2010 a
população catarinense era de aproximadamente 6.250.000 (seis milhões e
duzentos e cinquenta mil) pessoas. A imensa maioria dos municípios deste
Estado são de pequeno porte - 91,13% (noventa e um inteiros e treze
centésimos por cento) possuem até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Não
são registradas grandes metrópoles, tanto que a maior cidade do Estado -
Joinville - registra pouco mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, e a
região metropolitana da Capital, que compreende 9 (nove) municípios -
Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça,
Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara
- ainda está próxima de atingir 900.000 (novecentas mil) pessoas de
população.

A ampliação do papel institucional do Poder Judiciário
brasileiro a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988
acabou gerando acúmulo de demandas de toda ordem.

Para fazer frente a este constante incremento da quantidade
de novos processos judiciais - fenômeno com causas múltiplas, é
indispensável contar com estrutura física e funcional mínima para a boa
prestação jurisdicional.

Diante deste quadro, foi promulgada a Emenda Constitucional
n. 45, de 30 de dezembro de 2004, que determinou significativas
mudanças no Poder Judiciário, entre as quais se destaca a preocu-
pação com a celeridade da prestação jurisdicional, conforme
dispositivos que determinam que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (Constituição
Federal de 1988, art. 5º, LXXVIII), e que “o número de juízes na unidade
jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva
população” (Constituição Federal de 1988, art. 93, XIII).

A partir da vigência da Lei Complementar n. 211, de 25 de
julho de 2001, outorgaram-se ao Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina poderes para “especializar Varas em qualquer matéria,
definindo sua competência, de acordo com a conveniência do Poder
Judiciário e a necessidade de agilização da prestação jurisdicional”.

Tal regra foi reforçada no novo Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina introduzido pela
Lei Complementar n. 339, de 8 de março de 2006 (que revogou
somente as disposições que lhe são contrárias da Lei Ordinária n.
5.624, de 9 de novembro de 1979), e dispõe:

A interpretação literal do dispositivo leva ao entendimento de
que o número de magistrados deve aumentar na mesma proporção em
que o volume de processos distribuídos e o crescimento demográfico.

O Poder Judiciário catarinense tem implementado diversas
medidas visando o cumprimento do texto constitucional. Entretanto,
embora crescente a quantidade de unidades judiciárias instaladas a
partir de 2003 em Santa Catarina (17 comarcas e 128 varas), ainda
não foi possível observar a proporção adequada em relação ao cresci-
mento da demanda processual e da população.

Art. 5º Caberá ao Tribunal de Justiça, mediante ato do
Tribunal Pleno, estabelecer a localização, denominação e
competência das unidades jurisdicionais, especializá-las em
qualquer matéria e, ainda, transferir sua sede de um
Município para o outro, de acordo com a conveniência do
Poder Judiciário e a necessidade de agilização da prestação
jurisdicional. (Alterado pelo art. 4º da Lei Complementar n.
426, de 16 de dezembro de 2008)

Importa destacar, em rápida exposição, que a Emenda
Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, criou o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) como instrumento para consecução das
normas e dos princípios constitucionais, e com duas atribuições: uma,
de planejamento estratégico e gestão administrativa dos tribunais; a
outra, de controle disciplinar e correcional das atividades dos
magistrados. Nessa senda, além de sua atuação judicante, o CNJ
instituiu “Política de Metas” (a partir do ano de 2008), empreendeu
projetos e editou atos normativos aos quais estão sujeitos todos os
órgãos do Poder Judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal (STF).

[...]
Art. 17. As varas serão criadas por lei e instaladas pelo
Tribunal Pleno sempre que:
I - o movimento forense o exigir, ou;
II - for indicada a especialização das funções jurisdicionais,
ou; e
III - a extensão territorial da Comarca ou o número de
habitantes dos municípios que a integram recomendar a
descentralização.

E, se de um lado o CNJ reconhece a necessidade de melhoria
dos serviços, com eficácia e eficiência, por outro, em diversas e
sucessivas decisões tem se pronunciado sobre a necessidade de
manutenção dos níveis de gasto nos limites da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim, desde a edição da Lei Complementar n. 224, de 10
de janeiro de 2002, as leis estaduais de criação de novas varas não
indicam a competência dessas unidades e, em alguns casos,
tampouco a comarca. Mais recentemente, a legislação estadual tem
criado novas varas distribuindo-as de acordo com as entrâncias,
medida extremamente salutar que permite a adequação da estrutura
judiciária à real necessidade apurada pelo próprio Tribunal de Justiça.
Exemplo desta prática hodierna é o teor dos artigos 1º e 2º da Lei
Complementar n. 516, de 8 de setembro de 2010, a seguir transcritos:

Quanto ao controle sobre os gastos públicos, extrai-se da
doutrina:

A melhoria da qualidade dos gastos públicos é um tema cuja
importância vem crescendo ao longo do tempo, principal-
mente a partir do início dos anos 80. Ainda que as
abordagens sejam diversas e as teorias sobre a maneira
correta para se gerir o Estado sejam múltiplas, uma preocu-
pação que perpassa praticamente todo o pensamento teórico
acerca da administração pública é a melhoria da governança -
aqui entendida como a capacidade de um governo de

Art. 1º Ficam criados, com os respectivos cargos de Juiz de
Direito:
I - no âmbito da entrância especial:
a) um juizado especial na comarca de BaIneário Camboriú;
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b) dois juizados especiais na comarca da Capital; § 2º As comarcas que tenham no mínimo 2 (duas) varas ou
juizados especiais e uma média anual não inferior a 3.000
(três mil) processos iniciados poderão ser classificadas
como de entrância final; as que tenham no mínimo 6 (seis)
varas ou juizados especiais e uma média anual não inferior
a 13.000 (treze mil) processos iniciados poderão ser
classificadas como de entrância especial. Na apuração dos
processos iniciados não serão consideradas as execuções
fiscais ajuizadas. (Alterada pela Resolução TJ n. 27, de 2
de outubro de 2013)

c) um juizado especial na comarca de Chapecó;
d) um juizado especial na comarca de Criciúma;
e) um juizado especial na comarca de Itajaí;
f) duas varas e um juizado especial na comarca de Joinville;
g) um juizado especial na comarca de São José; e
h) um juizado especial na comarca de Tubarão;
II - no âmbito da entrância final:
a) um juizado especial na comarca de Araranguá;
b) um juizado especial na comarca de Jaraguá do Sul;
c) um juizado especial na comarca de Palhoça; e § 3º Os critérios referidos no parágrafo anterior poderão

sofrer revisão, isso em conjunto com o estudo e a
proposição mencionados no artigo 3º.

d) um juizado especial na comarca de Rio do Sul;
III - no âmbito da entrância inicial:
a) um juizado de entrância inicial na comarca de Santo Amaro
da Imperatriz.

§ 4º A elevação ou o rebaixamento de entrância
dependerá de deliberação do Tribunal Pleno, com
posterior encaminhamento de proposta legislativa para
transformação dos cargos de magistrado.

Art. 2º Criam-se, com os respectivos cargos de Juiz de
Direito, sem especificação de comarca:
I - cinco varas e cinco juizados especiais de entrância especial; Destarte, tendo em vista que a partir da instalação de uma

segunda unidade jurisdicional a comarca pode ser elevada à entrância
final, não se mostra recomendável a existência de estoque de varas
e/ou juizados especiais e respectivos cargos de juiz de direito na
entrância inicial no patamar atualmente verificado, em virtude do
disposto na Lei Complementar n. 516, de 8 de setembro de 2010.

II - cinco varas e cinco juizados especiais de entrância final; e
III - dez varas de entrância inicial.
Nesse sentido, para bem gerir os recursos destinados ao Poder

Judiciário catarinense e permitir sua aplicação na superação das principais
deficiências institucionais, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, movido pela “necessidade de se estabelecer procedimento único e
de se arrolar critérios de avaliação permanente para sustentar posterior
revisão e ajustes na estrutura judiciária”, editou a Resolução TJ n. 28, de 6
de outubro de 2010, que estabeleceu os parâmetros para o desenvolvido do
projeto de “Estudos das demandas judiciais do Estado de Santa Catarina -
Cenários” (também conhecido como “Projeto Cenários”), em parceria com a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que produz a cada ano,
desde 2007, relatório comparativo do movimento forense de cada subseção
judiciária, região judiciária, circunscrição judiciária e comarca, com ênfase na
distribuição de processos judiciais, bem como a projeção de demandas
futuras (atualmente até o ano de 2022).

Nesse contexto, em proveito da sociedade e com o intuito de
contribuir para o aperfeiçoamento da organização judiciária, se pretende
a transformação das 10 (dez) varas e respectivos cargos de Juiz de
Direito de entrância inicial, previstos no art. 2º, III, da Lei Complementar
n. 516, de 8 de setembro de 2010, em 5 (cinco) varas e respectivos
cargos de Juiz de Direito de entrância especial e 5 (cinco) varas e
respectivos cargos de Juiz de Direito de entrância final, que serão
providas com observância dos níveis de gastos em respeito aos limites
da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por fim, necessário esclarecer que remanescerá estoque
suficiente de varas e respectivos cargos de Juiz de Direito na entrância
inicial para eventual necessidade de instalação de novas comarcas,
consistindo em 2 (duas) varas e respectivos cargos de Juiz de Direito
ainda não providos, previstos no art. 3º, III, da Lei Complementar n.
426, de 16 de dezembro de 2008.

Identificadas as comarcas que se destacam pelo ingresso de
novas demandas judiciais (série histórica e projeções), são confron-
tados os dados relacionados às naturezas processuais, a fim de balizar
as decisões quanto a instalação de nova unidade judiciária. A análise
pontual de cada vara e natureza processual da comarca é realizada por
meio de reunião específica de grupo interdisciplinar, que possibilita
observar detalhadamente outras variáveis que influenciam na projeção
do crescimento da demanda.

*** X X X ***

REQUERIMENTO

No Processo Administrativo n. 549380-2014.3 consta o
último estudo sobre demandas judiciais em Santa Catarina (exercício
2014/ano-base 2013) que, após apresentação ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, também foi
submetido, respectivamente, à apreciação e aprovação do Conselho de
Gestão, de Modernização Judiciária e de Políticas Públicas e
Institucionais e do Tribunal Pleno.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

REQUERIMENTO RQC/0024.6/2015
Os Deputados que estes subscrevem, com amparo no

regimento interno e nos termos da resolução nº 005 de 30 de agosto
de 2005, REQUEREM a constituição da Frente Parlamentar dos Portos
e Aeroportos do Estado de Santa Catarina, sendo de extrema relevância
para a economia do nosso estado, com o objetivo de acompanhar as
políticas públicas voltadas aos setores, bem como as obras de infraes-
trutura para garantir a competitividade logística e o desenvolvimento
das atividades portuárias e aeroportuárias diretas e indiretas,
acompanhando os atuais e novos projetos em implantação no território
catarinense, além das ampliações das estruturas já existentes,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social sustentável.

Quanto ao acervo processual no Primeiro Grau de Jurisdição,
relatório extraído do módulo de Gestão de Estatística do Sistema de
Automação da Justiça de Primeiro Grau (SAJ/est) - sistema
informatizado de controle processual utilizado pelo Poder Judiciário
catarinense há quase 20 (vinte) anos -, demonstra que ao final do ano
de 2014 existiam em tramitação 2.499.121 (dois milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil, cento e vinte e um) processos,
distribuídos por entrâncias conforme o quadro a seguir:

Sala das Sessões,
Entrância Comarcas Processos Percentual Deputado Patrício Destro
Especial 14 1.357.358 54,31% Deputado Cleiton Salvaro
Final 44 844.119 33,78% Deputado Mario Marcondes
Inicial 53 297.644 11,91% Deputado Natalino Lázare
SOMA 111 2.499.121 100,00% Lido no Expediente

A partir da análise deste quadro é possível perceber que a
situação das comarcas das entrâncias especial e final recomenda maior
atenção, pois estas unidades concentram 88,09% (oitenta e oito inteiros e
nove centésimos por cento) dos processos em tramitação no Primeiro Grau
de Jurisdição, indicando, portanto, a instalação de novas unidades judiciárias
para buscar maior equilíbrio entre a demanda e a força de trabalho.

Sessão de 01/04/15
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR
DOS PORTOS E AEROPORTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE ADESÃO
Os Parlamentares que esta subscrevem, com amparo no

Regimento Interno e nos termos do art. 4º da Resolução nº 005, de 30
de agosto de 2005, manifestam sua adesão à Frente Parlamentar dos
Portos e Aeroportos do Estado de Santa Catarina, no âmbito da
ALESC, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas e as obras
de infraestrutura voltadas a esses setores, ampliando-as quando
necessário, para garantir a competitividade logística e o desenvol-
vimento sustentável econômico, social e ambiental do Estado.

Acerca do tema, cumpre salientar que a Resolução TJ n. 28,
de 6 de outubro de 2010, estabelece a seguinte metodologia de
classificação das comarcas em entrâncias:

Art. 6º As comarcas serão classificadas nas 3 (três)
entrâncias (inicial, final e especial) em face da série
histórica de entradas de processos judiciais, em pelo
menos um biênio, e, também, de um quantitativo
mínimo de varas e de juizados especiais instalados ou
em fase de instalação.

Sala das Sessões,
Deputado Patrício Destro
Deputado Cleiton Salvaro

§ 1º A proposta de elevação ou rebaixamento de
entrância deverá compor o estudo preconizado no artigo
3º desta Resolução.

Deputado Mario Marcondes
Deputado Natalino Lázare

*** X X X ***
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