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P L E N Á R I O

ATA DA 007ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015, EM HOMENAGEM
AO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

- PMDB - PELA PASSAGEM DOS SEUS 49 ANOS DE FUNDAÇÃO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

(Palmas) (Procede-se à interpretação do hino.)
Excelentíssimo senhor governador do

estado de Santa Catarina no período de 1990 a
1991 e presidente de honra do PMDB de Santa
Catarina, Casildo Maldaner;

Esta Presidência registra a presença
das seguintes autoridades, e agradece a todos
pelo seu comparecimento:Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor deputado
federal Mauro Mariani;(Palmas)

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Antônio Aguiar, líder da bancada do
PMDB nesta Casa;

Excelentíssima senhora deputada
estadual Dirce Heiderscheidt, terceira-secretária
da Assembleia Legislativa;

Excelentíssimo senhor governador do
estado de Santa Catarina no período de 1995 a
1999, primeiro-vice-presidente do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - e
diretor da Eletrosul, Paulo Afonso Evangelista
Vieira.

(Palmas) Excelentíssimo senhor deputado
estadual Gean Loureiro;Excelentíssimo senhor senador da

República Dário Berger; Excelentíssimo senhor deputado
estadual Mauro de Nadal;(Palmas)

(Palmas)Excelentíssimo senhor secretário
municipal da Casa Civil de Florianópolis, Julio
Cesar Marcellino Júnior, neste representando o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Florianópolis, Cesar Souza Júnior;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Romildo Titon;Excelentíssimas autoridades, sras.

deputadas e srs. deputados, a presente
sessão em comemoração aos 49 anos de
fundação do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB - foi
convocada por solicitação da bancada do
PMDB e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Luiz Fernando Vampiro;

Excelentíssimo senhor secretário de
estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Carlos Chiodini;

(Palmas)
Excelentíssima senhora secretária de

estado da Justiça e Cidadania e presidente do
PMDB Mulher do Estado de Santa Catarina,
deputada Ada Faraco De Luca;

Excelentíssimo senhor secretário de
estado da Agricultura e da Pesca, deputado
Moacir Sopelsa;Neste momento, teremos a

interpretação do Hino Nacional pelo coral da
Assembleia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.

(Palmas) Excelentíssimo senhor deputado
estadual Dalmo Claro;Excelentíssimo senhor deputado

estadual Valdir Cobalchini, presidente em
exercício do PMDB de Santa Catarina;

Excelentíssimo senhor presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
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Catarina no período de 1987 e 1988, ex-
deputado Juarez Furtado;

Chegou, neste momento, um
peemedebista que se encontra em cadeira de
rodas, Osvaldo da Cruz, a quem pedimos uma
salva de palmas.

no planalto norte - ele que é o meu
homenageado especial -, assim como Álvaro da
Silva Dutra militava em Lages, na região
da serra.

Excelentíssimo senhor secretário
nacional de Políticas do ministério do Turismo,
dr. Vinicius Lummertz; (Palmas) Severino Benetti estava lutando para

fazer o MDB crescer em Seara e na região
do meio-oeste.

Excelentíssimo senhor secretário de
estado do Desenvolvimento Regional de
Canoinhas, Ricardo Pereira Martin;

(Continua lendo)
“Estamos aqui para homenagear

duas legendas do nosso partido, os
senadores Casildo Maldaner e Luiz Henrique,
nossos sempre governadores, líderes com
enorme bagagem política, homens públicos de
trajetórias irrepreensíveis, que podem contar
muito do que viveram em momentos
importantes da política catarinense e brasileira.

Clésio Dall Agnol trilhava o mesmo
caminho em Maravilha e em todo o extremo
oeste.

Excelentíssimo senhor secretário de
estado da Infraestrutura, João Carlos Ecker;

Senhor diretor-presidente da Casan,
deputado Valter Galina;

Osnaldo da Cruz estava aqui na ilha e
na Grande Florianópolis para levar adiante a
missão de fazer o MDB crescer.Excelentíssima senhora prefeita do

município de Maravilha, Rosimar Maldaner; Seu Antônio João Scheffer
desdobrava-se para organizar o Diretório
Municipal de Araranguá; e o sr. Azizo Flores da
Cunha já era expoente do partido em Leoberto
Leal e no alto vale.

Excelentíssima senhora prefeita do
município de Leoberto Leal, Tatiane Dutra Alves
da Cunha;

Luiz Henrique só não está presente
por força de recomendação médica, mas tanto
ele como Casildo Maldaner sabem - e muitos
aqui presentes também têm na memória
episódios marcantes da história - que o MDB,
adiante PMDB, foi protagonista fundamental
para ajudar a construir significativos avanços na
vida dos brasileiros e, de forma especial, dos
catarinenses.”

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Alfredo Wagner, Naudir Antônio
Schmitz;

Sim, certamente somente o PMDB
tem história de pessoas com tanta tradição e
fidelidade política no Brasil.Excelentíssimo senhor prefeito do

município de Araquari, João Pedro Woitexem; Mas deixei por último o nome
de Zuleika Mussi Lenzi, essa joia do MDB e
PMDB que há muito integra o nosso Diretório
Estadual e faz parte da história do partido. Ela
representa a força da mulher peemedebista,
que em nossa bancada está presente com as
deputadas Dirce Heiderscheidt e Ada Faraco De
Luca, hoje integrante do secretariado de
governo, à frente da pasta da Justiça e
Cidadania. E Ada Faraco De Luca é também a
presidente do PMDB Mulher do Estado de
Santa Catarina.

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Barra do Sul, Ademar Henrique
Borges;

Dário Berger, nosso jovem e
promissor senador, 2018 está chegando e
contamos com o senhor para o fortalecimento
do nosso PMDB!

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Canoinhas, Beto Faria;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de São Bento do Sul, Fernando
Tureck;

(Continua lendo)
“Somos um partido que surgiu num

momento crítico, quando a vida política estava
cerceada por um regime militar, e como se
fosse uma concessão, para homologar um
governo que pretendia se legitimar, foi dada a
permissão para opositores criarem uma
agremiação política. Assim surgiu o MDB, e
começou a organizar-se pelo Brasil afora.

Senhor vice-prefeito do município de
Seara, Henrique Joacir Carlos Fabrin;

Senhor vice-prefeito de Canoinhas,
Wilson Pereira; As mulheres sempre participaram da

vida do MDB e do PMDB, mesmo que muitas
atuassem nos bastidores, fazendo campanha
política de boca a boca, em clubes de mães,
nas escolas, visitando bairros distantes e até
indo ao meio rural, como sempre fez a minha
companheira Marilu Hoffmann em todas as
campanhas em que participei.

Senhor presidente da Câmara
Municipal de Joinville, Rodrigo Fachini;

Senhor presidente da Câmara
Municipal de Corupá, Eddy Eipper.

Quem participou da etapa de
estruturação do partido sabe que tudo
precisava ser feito com muita cautela,
confiando nos companheiros para realizar
reuniões políticas e traçar rumos.

Quero também justificar a ausência
do excelentíssimo sr. vice-governador, Eduardo
Pinho Moreira, que neste momento está
ausente do país, mas está sendo representado
aqui pela sua família.

 Por isso, naquela fase, muitos
consideram que o MDB foi um verdadeiro
guarda-chuva em que se abrigavam todos os
que queriam mudar, mas, mesmo divergindo
em ideias, resistiam no partido. Talvez por isso
nada melhor do que o batismo
como Movimento Democrático Brasileiro.

Ontem, as mulheres peemedebistas
estiveram reunidas em um grande encontro
estadual, certamente planejando o aumento da
participação delas no processo eleitoral em
2016. Está aqui para ser homenageada a
sra. Marta Pires Nunes, que representa o PMDB
Mulher de Joinville; e também reverenciamos a
memória de Ivane Fretta Moreira, que nos
deixou em 2013 e sempre foi um importante
elo na organização das mulheres
peemedebistas de Criciúma e do sul, bem
como uma mãe exemplar, a esposa do nosso
querido vice-governador Eduardo Pinho Moreira.

Obrigado pela presença!
De forma especial, e até pelo número

de mandatos que exerceu nesta Casa,
propositalmente deixamos para saudar por
último o deputado Manoel Mota, que está na
sua sétima Legislatura. Formamos um movimento que

transpôs décadas, viveu muitas fases da
história brasileira, participou de mudanças
significativas da sociedade catarinense, e
seguiu forte como um partido que sempre está
projetando o futuro, e por isso é uma força viva
da sociedade.

Gostaria também, neste momento, na
condição de presidente, de passar a palavra ao
nosso líder, que falará em nome de todos os
srs. deputados e as sras. deputadas, deputado
Antônio Aguiar.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
Sr. presidente, deputado Aldo Schneider, em
seu nome saúdo todos os membros da mesa;
ilustres integrantes da mesa; colegas parla-
mentares aqui presentes, especialmente os
integrantes da minha bancada; peemedebistas
de Santa Catarina.

Falar do MDB e do PMDB é sempre
oportunidade para lembrarmos muitos compa-
nheiros e companheiras, e por mais que se
busque equilíbrio na escolha de
homenageados, sabemos que muitos outros
poderiam aqui servir de referência e exemplo na
vida partidária. 

Passamos muitas etapas, desde
períodos de chumbo, de prisões e cassações
de nossos líderes, lutamos por eleições diretas
e festejamos vitórias que hoje os jovens talvez
não possam dimensionar, como a primeira vez
que conseguimos eleger um prefeito, o
saudoso companheiro Dejandir Dalpasquale,
que hoje é o homenageado in memoriam do
nosso companheiro de bancada e ex-presidente
da Casa, deputado Romildo Titon, ele que
certamente ainda lembra quando foi às ruas
de Campos Novos festejar aquela que era uma
imensa vitória política, a eleição do primeiro
prefeito do MDB em Santa Catarina.

(Passa a ler.) Quando tratamos de um partido que
conta com mais de 800 vereadores, mais de
100 prefeitos em Santa Catarina, dezenas de
vice-prefeitos, mais de 230 mil militantes
aguerridos em nosso estado, que vão às ruas
com as nossas bandeiras nas eleições e
frequentam as reuniões de nossos diretórios
organizados em todos os municípios catari-
nenses, sempre haverá muitos nomes que
merecem o nosso reconhecimento.

“Dedico especial saudação aos
peemedebistas, que hoje celebram 49 anos de
criação do primeiro Diretório Estadual do
Partido, que aconteceu exatamente neste
plenário, em 23 de abril de 1966.

Estamos aqui para festejar a data de
fundação do Movimento Democrático Brasileiro,
o MDB, que em 1980 tornou-se PMDB e sempre
foi forte porque é um partido que representa a
soma das forças de todos os que fazem a nossa
história política, cujo maior elo está na luta
constante pelo aprimoramento da democracia.

Naquele tempo, Casildo já
atravessava o estado desde o oeste,
enfrentava o barro das estradas com outros
companheiros que lutavam para estruturar o
Manda-Brasa e eram conhecidos como: gente
do pé vermelho.

É muito bom ver destacada uma lide-
rança jovem como a do prefeito Luiz Carlos
Tamanini, de Corupá; a figura ímpar do ex-
prefeito de Bom Jardim da Serra, que marcou o
seu nome em nossa bancada estadual e
também elevou o partido no Congresso
Nacional, nosso Rivaldo Macari. E aqui também
fazemos deferência ao líder e sempre figura
marcante em nossos debates, o deputado
federal Mauro Mariani, sempre um campeão de

Não é à toa que estamos celebrando
49 anos do partido mais longevo em atividade
constante da história da República, que nunca
esteve na clandestinidade e sempre foi tático o
suficiente para buscar avanços políticos,
mesmo em ocasiões em que as dificuldades
pareciam instransponíveis.”

Luiz Henrique já se dedicava à
organização do diretório de Joinville, dividindo o
seu tempo entre o MDB, a advocacia e o
magistério.

Paulo Eduardo da Rocha
Faria organizava o partido em Canoinhas e
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votos. Todos têm os seus nomes impressos na
história do partido!

os deputados e as deputadas estaduais, até
porque este é um ato conjunto de todos nós.

ainda hoje Luiz Henrique da Silveira, Casildo
Maldaner, Paulo Afonso Evangelista Vieira; e
que teve Pedro Ivo e inúmeros outros compa-
nheiros que ajudaram a construir a sua história.
E esses companheiros fizeram da responsabi-
lidade de ontem um compromisso com o
momento atual que estamos vivendo. E nós,
daqui para frente, deputado Valdir Cobalchini,
temos a responsabilidade de dar continuidade
a toda essa história que foi construída com
muita emoção, e que podemos observar num
homem já com uma certa idade, embora não
pareça, mas que transmitiu a todos nós a sua
alegria e a sua honra de, durante toda a sua
história, fazer parte de uma única legenda.

Senhoras e senhores, o MDB lutou
por democracia, eleições diretas em todos os
níveis, e como PMDB defendeu uma ampla
reforma constitucional que elevou o país a um
novo patamar democrático. Fez parte da base
de governo e em Santa Catarina alcançou o
governo com Pedro Ivo Campos e Casildo
Maldaner; consolidou-se municipalista com
Paulo Afonso Evangelista Vieira; mostrou o
caminho da descentralização com Luiz Henrique
da Silveira e Eduardo Pinho Moreira.

Então, neste momento, passo a
Presidência dos trabalhos ao deputado Antônio
Aguiar, como uma deferência à bancada do
PMDB no Congresso Nacional, deputado Mauro
Mariani, e aqui na Assembleia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Neste momento, convido para
fazer uso da palavra o senador Dário Berger.

O SR. SENADOR DÁRIO BERGER -
Companheiros deputados Aldo Schneider e
Antônio Aguiar, cumprimento, com muito prazer
e alegria estes dois vibrantes deputados que
presidem os trabalhos no dia de hoje.

É o partido do senador Dário Berger,
dos deputados federais: Mariani, Peninha,
Colatto, Benedet, Celso Maldaner e Edinho Bez;
é o PMDB da Ada, da Dirce, do Titon, do Aldo,
do Chiodini, do Sopelsa, do Vampiro, do Dalmo,
do Coruja, do Mota, do Mauro de Nadal, do
Cobalchini, do Gean Loureiro e também um
pouco meu. Mas, antes de tudo, ele é o nosso
partido, o nosso PMDB!

Quero cumprimentar, ainda, o sempre
governador Paulo Afonso, por quem tenho
grande estima e admiração; o nosso estimado
amigo companheiro, ex-deputado, ex-senador,
ex-governador, e que tenho a grande
responsabilidade de substituir agora no Senado
federal, esse cara que todos acabaram de
assistir no vídeo do partido, Casildo Maldaner,
grande companheiro e amigo que muito torceu
e lutou pela minha vitória para o Senado; a
deputada Ada Faraco De Luca, presidente do
PMDB Mulher, deputada combativa,
batalhadora e vermelha - e ela está até com a
camisa do PMDB bem estampada no seu peito
-; o Julio Cesar Marcellino Júnior, que repre-
senta aqui o prefeito municipal Cesar Souza
Júnior; o Mario Marcondes, legítimo repre-
sentante do querido município vizinho de São
José; e o mais expressivo e nosso atual
presidente do PMDB de Santa Catarina, Valdir
Cobalchini.

O PMDB é um partido que resistiu à
sua época, é o único partido do Brasil que
resistiu os 49 anos de existência, não mudou
de nome, apenas colocou um ‘p’ na frente, não
mudou de sigla, não precisou se envergonhar
da sua história, da sua trajetória. E, hoje, em
Santa Catarina e no Brasil, ainda se consagra
como o maior partido que tem a mais bela
história e que, efetivamente, muita contribuição
deu a Santa Catarina e ao Brasil.

Para finalizar, e já pedindo desculpas
por me alongar, quero fazer algumas
referencias aos nossos homenageados
principais desta sessão especial. Além do orgulho que sinto neste

momento, eu também quero fazer um agradeci-
mento muito especial ao meu partido. Eu não
sou histórico no partido, e sempre defendi que
histórico no partido não é somente aquele que
é o mais antigo, mas também aquele que,
quando veio, ajudou a construir a sua história.
Eu, sinceramente, acho que dei uma pequena
parcela de contribuição, construindo também
uma história de vitórias sucessivas que levam o
PMDB cada vez mais a um patamar mais alto.
Com orgulho, agora represento o PMDB, junto
com Luiz Henrique, no Senado federal.

Casildo Maldaner é o nosso
presidente de honra, nosso líder, amigo,
conselheiro e vibrante companheiro de todas as
horas. Casildo, tenha a certeza de que você
mora no coração dos peemedebistas!

Luiz Henrique é o nosso grande líder,
campeão de votos, um imbatível detentor de 12
mandatos consecutivos, que já presidiu o
PMDB nacional, foi ministro, líder da bancada
federal, primeiro governador reeleito em Santa
Catarina, mas, antes de tudo, é a figura
humana marcante, sempre junto da população,
especialmente dos peemedebistas, que o
respeitam e admiram.

Quero cumprimentar, ainda, os
nossos colegas deputados estaduais, na
pessoa do decano, meu amigo e vibrante
companheiro de tantas jornadas, lutas e
campanhas, deputado Manoel Mota, que
retorna à Assembleia Legislativa para a nossa
grande satisfação. E, em seu nome,
cumprimento os nossos deputados estaduais,
e gostaria de nomeá-los, mas v.exas. permitam-
me prestar a homenagem em nome do
deputado Manoel Mota.

Assim, nesse sentido, preciso
agradecer muito ao PMDB, aos meus prefeitos,
aos meus vereadores, aos presidentes de
partidos, os militantes, aos amigos que me
receberam, carregaram-me, ajudaram-me e
fizeram a grande diferença, porque foi o PMDB
que me deu essa grande vitória. Então, a
vocês, muito obrigado, de coração!

Os dois são nossos líderes, e é por
isso que, como se diz na linguagem das redes
sociais, somos seus seguidores e aqui
estamos para, respeitosamente, homenageá-
los. E avisá-los que 2018 está aí!

Aos nossos homenageados nesta
sessão especial, aos peemedebistas presentes
e a todos os que estão conosco, mesmo que
longe, o nosso agradecimento, em nome da
bancada estadual, pelos 49 anos de compa-
nheirismo.”

(Palmas)
Em nome dos deputados federais,

sou abrigado a homenagear um grande compa-
nheiro de Senado e de Câmara federal, que
reputo como uma das lideranças mais
emergentes que temos no nosso partido, o
deputado Mauro Mariani, e que, inclusive, vai
ser homenageado pelo presidente do partido.

Quero que vocês tenham em mim,
meus prefeitos, meus companheiros, um
parceiro! Estarei lá para, em primeiro lugar,
defender os interesses do meu partido, e digo
isso em público, sem nenhum constrangimento,
e é para isto que estou lá.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Evidentemente que tenho

consciência do tamanho da minha
responsabilidade, hoje, e que tenho a
obrigação de atender a todos os municípios
de Santa Catarina. E assim o farei dentro
das minhas limitações, mas,
preferencialmente, para os meus prefeitos,
meus amigos e meus companheiros que me
deram essa triunfal vitória nas últimas
eleições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo
Schneider) - Dando continuidade à nossa
sessão, convido, neste momento, o quarto-
secretário da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, deputado Mario Marcondes, para
fazer parte da mesa.

Gostaria de cumprimentar os meus
queridos colegas prefeitos, vereadores,
presidente de partido, presidentes de Câmaras,
lideranças, ex-prefeitos, enfim, a família
peemedebista do estado de Santa Catarina
inteira que lota o plenário da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, numa demons-
tração de que esse partido não é um partido,
mas, sim, um inteiro, porque ele, sozinho,
representa mais do que dois, três ou quatro
partidos de Santa Catarina.

Seja bem-vindo, deputado Mario
Marcondes! O deputado às hostes do PR, mas
seja bem-vindo à comemoração do 49º
aniversário do PMDB. Assim, diante dessas circunstâncias

e desse momento em que estamos vivendo,
acho que temos muito a comemorar, pois
temos um partido com uma história
irrepreensível. Acho que as homenagens que
vamos prestar aqui, hoje, demonstram bem a
sua grandeza, a sua história e também o futuro
que tem pela frente. E não tenho nenhuma
dúvida de que o PMDB é um partido que
somente perde para ele mesmo - e essas não
são palavras minhas; essas são palavras de
Ulysses Guimarães. A deputada Ada Faraco De
Faraco Luca sabe bem disso, porque viveu esse
tempo. Então, ela conhece bem essa história.

Quero também fazer o registro, neste
momento, da presença do prefeito do município
de Ituporanga, sr. Arno Zimmermann Filho.

Meus amigos, eu diria que gostaria
de possuir a inspiração necessária, neste
momento, para, de improviso, expressar a
amplitude e a magnitude deste partido em
Santa Catarina e no Brasil. Mas como não as
possuo, quero dizer que me sinto
profundamente honrado e sensibilizado com a
honraria de poder expressar a vocês algumas
palavras, sobretudo numa sessão
comemorativa em que o PMDB de Santa
Catarina completa nada mais, nada menos do
que 49 anos de existência.

Agora convido todos para assistirem
à apresentação a um vídeo institucional que foi
preparado pelo diretório do PMDB.

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

(Palmas)
O PMDB é essa pujança em termos

de política no Brasil e em Santa Catarina
exatamente porque nós temos lá gente igual a
gente. Dr. Casildo, parabéns pela sua larga
trajetória em favor desse glorioso PMDB. Ele é um partido que é um símbolo

para Santa Catarina; um partido da resistência
democrática; um partido da redemocratização
do país; um partido que tem em seus quadros

Eu quero dizer a vocês que sou um
parceiro e um amigo que reconhece esse
potencial. Gostaria de parabenizar todos os
homenageados e, em especial, de

Eu convido o deputado Antônio Aguiar
para, a partir deste momento, presidir a
sessão. Este convite é uma deferência a todos
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cumprimentar aquele que estou substituindo no
Senado federal, que é o companheiro Casildo
Maldaner, e também estender esses
cumprimentos ao deputado Mauro Mariani. E
em nome desses colegas, cumprimento todos
os nossos homenageados.

Senhor Saulo Vieira, diretor
presidente do Sapiens Parque, fundador do
MDB e ex-presidente do partido;

Foi presidente de honra do PMDB
Mulher em Santa Catarina, ex-presidente do
PMDB Mulher de Criciúma e integrante do
Diretório Nacional do PMDB Mulher. Sempre
ativa, participante e conselheira do atual vice-
governador, Eduardo Pinho Moreira.
Desempenhou funções de presidente da
Associação Feminina de Assistência Social de
Criciúma e da Fundação Nova Vida, quando seu
marido foi governador do estado. Desde que
nos deixou, em junho de 2013, deixou
saudades entre familiares, amigos e
peemedebistas.

Senhor César de Barros Pinto, diretor
municipal da Fundação Ulysses Guimarães de
Florianópolis;

De forma que, quando comemoramos
o aniversário, seja de forma pessoal ou de uma
instituição, estamos comemorando a nossa
existência. E a nossa existência é o PMDB.
Portanto, viva o PMDB! Vamos à luta! Viva
Santa Catarina!

Senhor Adenor Piovesan, presidente
da Fundação Ulysses Guimarães em Santa
Catarina;

Senhor Lauro Bandeira de Souza
Júnior, presidente da Sociedade Austro-
Brasileira;

Muito obrigado! Senhor Ademar Simon, assessor
parlamentar, neste ato representando o senhor
deputado federal Valdir Colatto;

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - Convidamos o presidente do
PMDB Jovem do Estado de Santa Catarina,
Daniel Hostin, para fazer parte da mesa.

Senhor Edson Flores da Cunha,
presidente da Cooperativa Cerej e ex-prefeito do
município de Leoberto Leal;

(Palmas)
Agradeço a sra. deputada Ada Faraco

De Luca.
Senhor Lauro Bandeira de Souza,

presidente da Associação dos Funcionários do
Tesouro do Estado de Santa Catarina;

Convido o sr. deputado Aldo
Schneider para, juntamente com o
excelentíssimo sr. secretário da Casa Civil de
Florianópolis, Julio Cesar Marcellino Júnior,
fazer a entrega da homenagem ao sr. Azizo
Flores da Cunha.

(Palmas)
Gostaríamos de registrar a presença

das seguintes autoridades: Senhor Laenio Pescador, gerente de
Desenvolvimento Florestal da secretaria de
estado da Agricultura e Pesca.

Senhor Cleonir Branco, presidente do
PMDB de Joinville;

Senhor Luiz Ademir Hessmann,
presidente da Epagri;

Neste momento, convido a mestre-de-
cerimônias, Nicoli Madeira, para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.

Peemedebista com tradição em
Leoberto Leal e no alto vale, foi presidente da
Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito em
seu município. Manteve a chama do 15 em
família, com o filho Edson Cunha, ex-prefeito, e
a nora Tatiane Cunha, prefeita de Leoberto Leal
em segundo mandato.

Senhor Miguel Ângelo Soar,
secretário-adjunto da secretaria do
Planejamento;

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicoli Madeira) - Senhoras e senhores, boa-
noite!Senhor Leandro Antônio Soares Lima,

secretário-adjunto da Justiça e Cidadania; O PMDB faz história em Santa
Catarina e no Brasil há quase meio século. Foi
o símbolo da resistência, quando ainda MDB,
lutando pela redemocratização e valorização do
voto popular. Ajudou, de forma decisiva, a criar
novos parâmetros de organização social,
estabelecendo a Constituição cidadã e adiante
trabalhou para viabilizar um país voltado para o
futuro, em busca de um crescimento
sustentável e com oportunidades para as novas
gerações.

Senhora Nazarete Neto Pinheiro
Furtado, presidente do PMDB do município de
Campo Belo do Sul;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Senhor Paulo França, presidente do

PMDB do município de Blumenau;
Agradeço ao sr. deputado Aldo

Schneider.
Senhor João Paulo dos Santos,

presidente do PMDB do município de Santo
Amaro de Imperatriz;

Convido o sr. deputado Carlos
Chiodini para fazer a entrega da homenagem ao
excelentíssimo sr. Luiz Carlos Tamanini.

Senhor Irvando Luiz Zomer,
presidente do PMDB do município de
Guaramirim;

Prefeito de Corupá em quatro
mandatos e integrante dos diretórios municipal
e estadual do PMDB. Iniciou a carreira política
como vereador em 1988. Entre conquistas,
destaca-se o recebimento do Selo Município
Livre do Analfabetismo conferido a Corupá e o
excelente padrão no atendimento à saúde
daquele município.

É um partido em constante renovação
que preserva, ao longo de sua trajetória, o
compromisso com o povo e reconhece quem
fez parte de seus 49 anos de história, debates,
lutas, eleições e muito trabalho, buscando
sempre uma sociedade mais justa e
democrática.

Senhor Edenilson Rodrigues de
Souza, presidente do PMDB do município de
Alfredo Wagner;

Senhor Antônio Ulsenheimer,
presidente do PMDB do município de
Saudades; (Procede-se à entrega da

homenagem.)Senhor Luis Duncke, presidente do
PMDB do município de Palhoça;

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial de comemoração
aos 49 anos de fundação do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, presta uma homenagem a
personalidades que muito contribuíram na luta pela
democracia e pela igualdade social, na busca pelo
desenvolvimento e engrandecimento do estado de
Santa Catarina.

(Palmas)
Senhor Cleber Wan-Dall, presidente

do PMDB do município de Gaspar;
Agradeço ao sr. deputado Carlos

Chiodini.
Senhor Benjamin Schultz, presidente

do PMDB do município de Lages e secretário
municipal de Águas e Saneamento;

Convido o sr. deputado Dalmo Claro
para fazer a entrega da homenagem a sra.
Marta Pires Nunes, neste ato representando o
PMDB Mulher do município de Joinville.Senhora Vera Lúcia Cunha,

presidente do PMDB Mulher do município de
Florianópolis;

Convido o sr. deputado Antônio Aguiar
para, juntamente com o excelentíssimo sr.
prefeito de Canoinhas, Beto Faria, fazer a
entrega da homenagem ao sr. Paulo Eduardo
Rocha Faria.

Em reconhecimento ao trabalho
desenvolvido no maior município catarinense,
promovendo ações que proporcionaram bem-
estar social, como campanhas e palestras
direcionadas ao público feminino, valorizando a
educação e a saúde e sempre presente na vida
partidária dos peemedebistas.

Senhor Vilmar Grosskopf, presidente
do PMDB de Campo Alegre;

Senhor Ademir Machado, secretário-
geral e coordenador regional norte do Diretório
Municipal de Joinville;

Referência do PMDB no planalto
norte, sr. Paulo Eduardo Rocha Faria presidiu e
integra o Diretório do PMDB em Canoinhas.
Servidor público aposentado, tem sua carreira
pública identificada com o PMDB, atuando em
diversos órgãos públicos e entidades
comunitárias, sempre com a visão voltada ao
bem-estar coletivo.

Senhor Lirio Volpi, vereador e vice-
presidente do PMDB do município de São Bento
do Sul;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Senhor Celso Sandrini, vereador do

município de Florianópolis;
Agradeço ao sr. deputado Dalmo

Claro.
Senhor Nilson Bylaardt, coordenador

regional do PMDB de Jaraguá do Sul e ex-
prefeito do município de Guaramirim;

Convido a sra. deputada Dirce
Heiderscheidt para fazer a entrega da
homenagem a sra. Zuleika Mussi Lenzi.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Senhor Ciro André Quintino, vereador
do município de Gaspar;

(Palmas) Personalidade que há mais de 40
anos integra o Diretório Estadual do PMDB com
intensa participação na mobilização das
mulheres na vida partidária. Socióloga, mestre
em Sociologia Rural e professora universitária,
fez carreira política como vereadora por dois
mandatos em Florianópolis. Foi secretária de
estado da Cultura, Esporte e Turismo, na
administração Pedro Ivo, e do Desenvolvimento
Social, Trabalho e Renda, com Luiz Henrique e

Agradeço ao sr. deputado Antônio
Aguiar.Senhor Marcos da Maia Vicente,

vereador do município de Araquari; Convido a sra. deputada Ada Faraco
De Luca para fazer a entrega da homenagem
aos filhos do vice-governador: Eduardo Pinho
Moreira Filho, Paulo Fretta Moreira, Roberto
Fretta Moreira e Isabel Fretta Moreira, neste ato
representando a sua mãe, sra. Ivane Rita Fretta
Moreira, in memoriam.

Senhor Cristiano Bertelli, vereador do
município de Araquari;

Senhor Célio João, vereador do
município de Florianópolis;

Senhor Bene Carvalho, vereador do
município de Canoinhas;
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Eduardo Moreira. Preside atualmente o Instituto
Catarinense de Estudos Sociais, Políticos e
Econômicos e o Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher.

Agradeço ao sr. deputado Manoel
Mota.

Falar de Luiz Henrique da Silveira
desperta paixões entre os peemedebistas. Foi
o primeiro governador reeleito em Santa
Catarina, e criou uma nova bandeira com a
descentralização administrativa. Marcou a sua
passagem na administração pública com um
salto de desenvolvimento no estado, mas antes
de tudo com a figura humana, que sempre
esteve próximo da população, com a presença
constante em todas as regiões e municípios.

Convido o sr. deputado Mauro de
Nadal para fazer a entrega da homenagem ao
ser Clésio Dall Agnol.(Procede-se à entrega da

homenagem.) Há 49 anos residente em Maravilha,
foi fundador do MDB, atuando como delegado e
membro do Diretório Estadual. Exerceu a
Presidência do PMDB daquele município por
cinco vezes. Conhecido pelo empenho nas
campanhas eleitorais, mantém aos 69 anos a
disposição para um bom debate político.

(Palmas)
Agradeço a sra. deputada Dirce

Heiderscheidt.
Convido o sr. deputado Valdir

Cobalchini, presidente do PMDB, neste ato
representando o sr. deputado Fernando Coruja,
para fazer a entrega da homenagem ao sr.
Álvaro da Silva Dutra.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido todos os deputados

presentes para fazerem a entrega ao
homenageado de honra, sr. Casildo Maldaner.

Foi fundador do MDB no município de
Lages. Presidiu o diretório local em várias
ocasiões, sempre atuando em favor do compa-
nheirismo e da união entre os peemedebistas
serranos. Leva a política como uma atividade
séria e de respeito, em que a palavra
empenhada e o compromisso firmado são
irredutíveis. Aos 96 anos, é merecedor desta
homenagem, pelos serviços prestados à
comunidade e ao partido.

(Palmas)
Agradeço ao sr. deputado Mauro de

Nadal. Presidente de honra do PMDB em
Santa Catarina, tem a identidade do partido que
acompanha desde a fundação. Não há um
município do estado que não conheça, sempre
participando ativamente das campanhas
políticas.

Convido o sr. deputado Moacir
Sopelsa para fazer a entrega da homenagem ao
sr. Severino Benetti.

Peemedebista conhecido em Seara e
região por sua militância política e o
envolvimento comunitário. Filiado ao MDB
desde 1969, desde então notabilizou carreira
político-partidária. Aos 69 anos, participa ativa-
mente de todas as campanhas, mantendo
sempre o mesmo vigor.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Agradeço aos srs. deputados.

(Palmas) Neste momento, o coral da
Assembleia Legistativa do estado de Santa
Catarina irá nos brindar com a apresentação da
música Santa e Bela Catarina, de autoria do
maestro José Acácio Santana.

Agradeço ao sr. deputado Valdir
Cobalchini.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido o sr. deputado Gean Loureiro
para fazer a entrega da homenagem ao sr.
Osnaldo da Cruz.

(Palmas)
Agradeço ao sr. deputado Moacir

Sopelsa. Muito obrigada a todos e boa-noite!
Militante há mais de 40 anos em

Florianópolis, considera-se um verdadeiro
‘soldado do partido’. Iniciou a vida como
entregador de jornais e engraxate, sem nunca
abandonar os estudos. Formou-se Técnico em
Contabilidade e cursou Economia na UFSC nos
anos 60, quando se aproximou do MDB. Foi
candidato a vereador e nunca mais abandonou
os debates e campanhas políticas. No diretório
municipal da capital, foi fiel escudeiro do
saudoso presidente Neri Clito Vieira.

Convido o sr. deputado Romildo Titon
para fazer a entrega da homenagem ao sr. Luiz
Octávio Dalpasquale, neste ato representando
o sr. Dejandir Dalpasquale, in memoriam.

(Procede-se à apresentação de
música.)

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Antônio Aguiar) - Registramos a presença das
seguintes autoridades:

Foi fundador do primeiro Diretório
Municipal Catarinense do MDB e primeiro
prefeito eleito pelo partido, em Campos Novos.
Iniciou a vida política como vereador. Foi duas
vezes deputado estadual, senador e deputado
federal por dois mandatos. Foi secretário
estadual da Agricultura e da Casa Civil. Presidiu
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo e o
Badesc, e foi vice-presidente do BRDE.
Construiu carreira política de sucesso e
respeito entre os correligionários de partido.

Senhor Gilberto Damaso da Silveira,
prefeito de Bela Vista do Toldo;

Senhor Roberto Agenor Scholze,
prefeito de Mafra;

Senhor vereador Arlindo Cruz, repre-
sentando o sr. Edson Piriquito, prefeito da
cidade de Balneário Camboriú;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Jailson Teixeira, presidente do PMDB
de Imbituba;Agradeço ao sr. deputado Gean

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

Senhora Iara Balbina Dutra,
presidente do PMDB Mulher de Lages;Convido o sr. deputado Luiz Fernando

Vampiro para fazer a entrega da homenagem ao
sr. Karin Macari Sobrinho, neste ato repre-
sentando o sr. Rivaldo Antônio Macari.

(Palmas) Senhor Neuto De Conto, a quem
desejo boas-vindas!Agradeço ao sr. deputado Romildo

Titon. Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, em nome dos homenageados,
o sr. Casildo Maldaner.

Homem público de personalidade
forte, que muito fez por Santa Catarina.
Promotor que ingressou na política, foi
deputado estadual por duas Legislaturas e,
posteriormente, deputado federal. Ainda na
carreira pública, foi secretário de estado,
administrador de estatais e prefeito de Bom
Jardim da Serra por dois mandatos. Exerceu
também a função de presidente da Associação
dos Municípios da região Serrana - Amures. A
convite da Coordenação do Programa Nacional
de Acessibilidade, participa da organização das
Paraolimpíadas 2016.

Convido o sr. deputado Valdir
Cobalchini para fazer a entrega da homenagem
ao sr. deputado federal Mauro Mariani. O SR. CASILDO MALDANER - Sr.

presidente, antes de mais nada, com a
permissão da mesa, quero prestar a minha
solidariedade aos irmãos afetados pela
tragédia ocorrida em Xanxerê, Ponte Serrada, e
Passos Maia. Eu sei que todos estão passando
por dificuldades na área econômica, para
reconstruir tudo o que perderam. E, além de
tudo isso, houve a ocorrência de dois óbitos.

Deputado federal que tem afirmado a
sua atuação partidária pela valorização do
PMDB em todas as esferas de decisões
políticas, sempre destacando a força da
militância e o respeito aos companheiros. Com
195.942 votos em 2014, é o recordista no
partido para a Câmara dos Deputados,
confirmando o desempenho de eleições
anteriores. Já foi prefeito de Rio Negrinho,
deputado estadual e secretário de estado da
Infraestrutura.

Eu penso que nós, nesta cerimônia
tão bonita, não podemos deixar de prestar a
nossa solidariedade a todas as pessoas
envolvidas nessa tragédia, pois tudo isso
mexeu com Santa Catarina e o Brasil, inclusive
indo para fora do país. Os nossos irmãos,
nessa luta, precisam dar as mãos para tentar
reconstruir e passar por essa situação tão
difícil.

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

homenagem.)(Palmas)
Agradeço ao sr. deputado Luiz

Fernando Vampiro.
(Palmas)
Agradeço ao sr. deputado Valdir

Cobalchini.Convido o sr. deputado Manoel Mota
para fazer a entrega da homenagem ao sr.
Antônio João Scheffer.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta uma homenagem de honra a
duas personalidades peemedebistas
consagradas no estado de Santa Catarina.

Meu caro vice-presidente da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
deputado Aldo Schneider; meu líder da
bancada, proponente desta homenagem, meu
irmão deputado Antônio Aguiar; meu caro irmão
senador da República - e eu dizia na campanha
não irmão de sangue, mas irmão de fato - Dário
Berger; sr. secretário da Casa Civil, Julio Cesar
Marcellino Júnior, representando o prefeito

Um dos fundadores do MDB em
Sombrio, homem que construiu brilhantemente
a sua carreira pública, baseada na ética e no
respeito ao cidadão. Aos 80 anos, é um
peemedebista que orgulha os seus compa-
nheiros.

Convido, neste momento, todos os
srs. deputados presentes para fazerem a
entrega da homenagem ao excelentíssimo sr.
senador Luiz Henrique da Silveira, neste ato
representado pelo assessor parlamentar Jorge
Welter.

(Procede-se à entrega a homenagem.)
(Palmas)
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municipal, Cesar Souza Júnior; sra. secretária
da Justiça e Cidadania do estado, deputada
Ada Faraco De Luca, minha colega de
universidade, em Brasília. E ontem, em uma
brilhante convenção, v.exa. foi eleita presidente
do PMDB Mulher, uma convenção que
repercutiu muito em todos os lugares do Brasil.
Saúdo todas as mulheres, a deputada Dirce
Heiderscheidt, que está presente, e toda a
Executiva. Quero deixar os meus cumprimentos,
desejando sucesso nessa caminhada!

nador Pedro Ivo, dizendo: “Leva as ovelhas e
solta na Agronômica”. Esses são os Rochas de
Canoinhas e de toda aquela região!

O deputado Romildo Titon
homenageou Dejandir Dalpasquale. O Vico,
como é conhecido, veio aqui representar o pai.
Dejandir foi o primeiro prefeito da história do
MDB, o nosso eterno presidente do partido.
Nós saíamos por aí a cavalo e a pé pelo estado
afora.

O deputado Carlos Chiodini
homenageou o sr. Luiz Carlos Tamanini,
prefeito de Corupá, cidade onde se produz as
melhores bananas do Brasil. E quando o
prefeito vai a Brasília, leva sempre as bananas
de Corupá. Eu lembro que, quando ele chegava
no nosso gabinete, todo mundo queria a
banana do Tamanini, de Corupá. Era algo
fantástico!

Deputado Romildo Titon, muito
obrigado por indicar o nosso chefe, o nosso
sempre Dejandir Dalpasquale. É uma honra
imensa tê-los aqui hoje. Fico imensamente feliz.

Minha saudação ao presidente em
exercício do partido, deputado Valdir Cobalchini,
também um dos proponentes dessa história
bonita. Ele saiu do quartel, e serviu em Brasília
para não voltar a Linha Presidente Juscelino,
interior de São Lourenço do Oeste. E, quem
diria, ele está aí hoje comandando no nosso
estado. Por isso, quero deixar o meu abraço ao
Cobalca, como nós o chamamos sempre!

O deputado Valdir Cobalchini
homenageou o nosso trovão do norte catari-
nense e do estado inteiro. Dos nossos depu-
tados, em Santa Catarina, o deputado Mauro
Mariani é sempre o mais votado. Este é o
deputado Mauro Mariani!

O deputado Dalmo Claro homenageou
uma mulher catarinense, do PMDB Mulher de
Joinville. Ele, que é médico e já foi secretário
da Saúde, indicou a sra. Marta Pires Nunes
para ser homenageada também, e que ontem,
se não me engano, representou a Ivete. E nós
não estávamos com a Ivone, mas as conversas
correm, elas andam.

Eu quero dizer, rapidamente, que já
são 20h56, mas não poderia deixar, em meu
nome e de Luiz Henrique, de dizer algumas
palavras sobre esse momento histórico do
nosso partido, para ficarem registradas nos
Anais desta Casa.

Saúdo o ex-governador Paulo Afonso,
que desde menino já andava pelo estado afora.
Para não gastar, pegava o ônibus - e até como
candidato a governador fez isso - e amanhecia
no oeste, comendo sanduíche dentro do
ônibus.

Aliás, por falar em Luiz Henrique da
Silveira, não posso deixar de citar o Jorge,
conhecido como pit bull, de Itapiranga.

Devo agradecer a deputada Dirce
Heiderscheidt. E para incorporar a sua indicada,
a sua representante, a nossa professora
Zuleika Mussi Lenzi, não é fácil!

Sem as desculpas da emoção, trava
a garganta e embaralha os olhos embaçados
pela névoa das recordações, quero agradecer a
cada um dos que aqui compareceram. Vocês
estão dando um importante testemunho de vida
a este ato histórico dos 49 anos do nosso
MDB, PMDB, fato inédito na história do país de
resistência, de história.

Meus cumprimentos ao deputado
Mario Marcondes, quarto-secretário da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, representando o PR neste instante;
ao presidente do PMDB Jovem, Daniel Hostin -
e já tivemos a convenção e por isso os meus
cumprimentos a você e a toda diretoria -; aos
nossos deputados estaduais; ao deputado
Mauro Mariani, que é deputado federal; aos
prefeitos; aos presidentes do nosso partido de
vários municípios; aos ex-prefeitos; aos
vereadores; às lideranças, aos homens e às
mulheres.

O deputado Valdir Cobalchini, repre-
sentando o deputado Fernando Coruja,
homenageou o nosso Ulysses Guimarães de
hoje, o sr. Álvaro da Silva Dutra. Faltam
somente quatro anos para o centenário! O PMDB, ao dobrar a esquina rumo

ao cinquentenário, deve se manter sempre
ajustado - e essa é uma torcida nossa - ao
formato das suas origens e fiel à linha de
coerência do seu destino, com o mesmo toque
do desafio, com a obstinação de enfrentar
obstáculos e o mais absoluto desprezo pelo
medo.

(Palmas)
O deputado Gean Loureiro

homenageou o sr. Osnaldo da Cruz. Vejam bem
que símbolo de luta, pois o Osnaldo, de cadeira
de rodas, e o deputado Gean Loureiro, que
sofreu um acidente, chegam aqui e dizem:
“Este é o PMDB”! O PMDB, com cadeira de
rodas ou não, é um modelo de lutas, caminha,
vai e vem. Isso é uma coisa fantástica para
recordar! Sinto-me orgulhoso de poder falar um
pouco sobre isso.

Eu quero, com muito carinho, dizer
que sei que não é fácil. O senador Luiz
Henrique da Silveira não está presente, hoje,
devido às circunstâncias e pelo acidente que
sofreu, mas também é um dos homenageados.
Aliás, se ele estivesse presente, eu nem
ocuparia a tribuna. Mas, como ele não está
aqui, eu vou tentar incorporar um pouco dele.
Mas todos sabem que ele é um torto, que
sempre está em todos os lugares ao mesmo
tempo. Mas ele é um irmão de luta, de
caminhadas, e vou me esforçar para tentar
representá-lo.

Falo, e o faço com profunda
reverência, de figuras do porte de Doutel de
Andrade; Genir Destri; Henrique Arruda Ramos;
Haroldo Ferreira; Paulo Macarini; Rodrigo Lobo;
Evilásio Caon; Walmor de Oliveira; Dejandir
Dalpasquale; o próprio Jaison Barreto - e vi aqui
o Linhares, que foi candidato dele a vice, em
82 -; Cid Pedroso, que foi meu líder nessa
Casa; Evilásio Vieira, que foi o nosso primeiro
senador; Eugênio Doim Vieira, teu pai, Paulo;
Saulo Vieira, que começou a organizar esse
nosso partido.

O deputado Luiz Fernando Vampiro,
de Criciúma, homenageou outro amigo que, no
nosso tempo, foi secretário da Segurança e
andava pelo estado afora com cadeira de
rodas. Esse foi Rivaldo Macari, e o filho dele
veio representá-lo aqui hoje. Fico muito feliz
com essa caminhada do seu pai em Santa
Catarina.

O deputado Manoel Motta
homenageou o sr. Antônio João Scheffer, que é
outro que fundou, em Sombrio, o partido e
participou de muitas lutas. O deputado Manoel
Motta é o eterno caminhoneiro e eterno
deputado. Ele sempre diz: “É a última vez, é a
última”! Se o deputado Manoel Mota não
estiver lá no sul do estado, em Araranguá,
parece que falta alguma coisa, esta é a
verdade!

Quando viemos para esta Casa, em
1975, como deputado estadual, nós não
entendíamos nada dessas questões do
Legislativo, e o Saulo, secretário do partido, e o
Dejandir orientaram-nos. Ele, menino ainda,
andava por todos os lugares. Este é o Saulo
Vieira!

Meus cumprimentos aos
homenageados! Estou vendo aqui vários
companheiros de partido que foram
homenageados.

A sra. Ivane Rita Fretta Moreira, que
foi a nossa primeira-dama, foi homenageada
pela deputada Ada Faraco De Luca. Quero dizer
que o nosso vice-governador, Eduardo Pinho
Moreira, por razões conhecidas, encontra-se
fora do país, mas aqui estão presentes os
quatro filhos representando a sra. Ivane, in
memoriam: Eduardo Pinho Moreira Filho, Paulo
Fretta Moreira, Roberto Fretta Moreira, Isabel
Fretta Moreira, além da netinha. A família,
incorporada, está representando o pai e
prestando essa homenagem à mãe, que foi
chamada muito jovem, mas que lá de cima está
acompanhando todo esse cerimonial.

Tenho que citar Pedro Ivo, Luiz
Henrique da Silveira, as mulheres, como Anita
Pires e Zuleika Mussi Lenzi, que chegaram até
a presidir o nosso partido.O deputado Moacir Sopelsa, que é de

Concórdia, hoje secretário da Agricultura,
homenageou o sr. Severino Benetti, de Seara.
Nos anos 70 e 80 andávamos por lá e o
Severino Benetti tinha uma lanchonete, que era
o nosso ponto de encontro. E ele nos recebia
com pastéis e ovos fritos! Este é o Severino
Benetti, lá de Seara!

E há tantos outros que aqui eu não
citei e que incluímos, por atacado para não
continuar citando muito, nessa história bonita
dos que foram, dos que estão aqui, dos que
ficaram.

Meus companheiros, irmãos
camaradas, a partir do ponto de vista
ideológico, é preciso ressaltar que foi o MDB a
primeira organização política de expressão
nacional com um programa rigorosamente
democrático. Era um tempo duro. A luta da
Oposição dava-se num cenário de enormes
desafios internos e internacionais, que a Guerra
Fria, em que os Estados Unidos e a União
Soviética lutavam em defesa do capitalismo e
do socialismo, era o temível cenário
internacional.

O deputado Mauro de Nadal
homenageou uma pessoa que não tem jeito!
Ele distribuía cerveja, ia de cá para lá, era um
amigo, ia a todas as festas e tal. O Clésio Dall
Agnol era um maluco. Não havia dia nem noite
para preparar um leitão assado. E ajudava
sempre o partido, não havia hora. O Clésio Dall
Agnol está aqui com os companheiros de
Maravilha. Até a cunhada, a prefeita Rose, está
aqui para homenageá-lo também. Veio todo
mundo e eu acho isso muito bonito, Clésio,
porque você é um eterno merecedor!

Não poderia deixar de citar o nosso
vice-presidente, que homenageou o sr. Azizo
Flores da Cunha, de Leoberto Leal, um eterno
prefeito. E o filho dele, um piá, também foi
prefeito de Leoberto Leal.

O deputado Antônio Aguiar
homenageou o eterno Paulo Eduardo Rocha
Faria, de Canoinhas. Eu nunca esqueço que,
quando fui a essa cidade como vice-governador
representar o governador Pedro Ivo, eles me
entregaram duas ovelhas para dar ao gover-

Boa parte da esquerda brasileira
optou pelo enfrentamento armado contra a
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ditadura e o governo militar,
desproporcionalmente mais forte de batalhas
sem tréguas, não poupando setores
democráticos que lutavam contra a ditadura no
terreno da política.

nas horas boas e difíceis, na alegria e na
tristeza, ganhando ou perdendo eleições nos
âmbitos municipal, estadual e federal. Temos
que estar sempre juntos levando o conforto a
quem perdeu, vibrando com quem ganhou, mas
estarmos juntos.

JPMDB; a deputada Ada Faraco de Luca; o
nosso querido Casildo Maldaner, que eu tenho
como pai. Obrigado, Casildo Maldaner!

Tenho dois grandes amores na minha
vida - e creio que todos têm -: a minha família
de sangue e o PMDB. O PMDB, que quase
sempre reserva mais espaço que a própria
família. Ele é a nossa grande família.

Mandatos populares, membros de
tribunais jurídicos, profissionais e estudantes
tiveram direitos cassados dentro de um quadro
autoritário de grande violência e inúmeras
injustiças. E fortemente aguçado a partir de
dezembro de 1968, com a promulgação do Ato
Institucional n. 5.

Por isso, não podemos deixar de
incluir os segmentos como: o PMDB Mulher,
cuja convenção, no dia de ontem, foi brilhante;
a JPMDB, com direção recentemente eleita e
tem missão fundamental na trajetória de nossa
agremiação. Devemos todos estar irmanados
em prol das aspirações não somente do nosso
partido, mas, acima de tudo, dos catarinenses
e brasileiros.

Hoje, com a Ada Faraco de Luca, o
Paulo Afonso, o Dário Berger, o Antônio Aguiar,
o Aldo Schneider, o Julio, eu me sinto um
pouco mais peemedebista.

Teríamos muitos episódios para
recordar, mas o momento é de júbilo por esses
49 anos. É quase meio século de uma
trajetória histórica, digna, com uma revelação
que jamais surpreendeu; uma trajetória que é
contada por grandes momentos de uma luta
travada em todo território nacional, palmilhada
dezenas de vezes pelo andarilho infatigável de
fala mansa na conversa de articulação de
bastidores e na eloquência das frases de
efeito. Sim, é ele! Recordo, neste ato, a grande
figura de Ulysses Guimarães, que tinha dentre
as suas inúmeras especialidades o poder de
proferir frases que ficaram famosas, correram o
mundo e incorporaram-se à sua exuberante
biografia.

Quero, em nome dos nossos
queridos irmãos deputados, da deputada Dirce
Heiderscheidt, dos queridos irmãos
homenageados já citados, do deputado Mauro
Mariani, saudar todos os convidados que fazem
desta uma noite maravilhosa, uma noite
inesquecível para ficar na nossa memória e no
nosso coração.

Ao encerrar estas breves palavras de
agradecimento e reconhecimento, quero
compartilhar este momento com a minha
família - e que está aqui representada pela
Ivone, companheira de toda essa trajetória; os
meus filhos - e aqui está a primogênita Josi
representando o Jandrey e a Jani; a minha neta
Joaninha, que mexeu comigo demais hoje; os
demais netos; os meus genros; os cunhados;
os sobrinhos; os parentes; e a cunhada, Rosi -
e também com cada um dos companheiros e
companheiras, especialmente com os demais
homenageados, como disse antes, deixando o
meu fraternal abraço.

Eu tenho o privilégio muito grande de
poder dizer que sou filho do PMDB. Que Deus
abençoe e dê vida longa a este partido, para
que ele continue fazendo a história em cada um
dos municípios, em Santa Catarina e no Brasil.

Muito obrigado, PMDB!
(Palmas)
(SEM REVISÃO O ORADOR)

O importante, agora, é que cada um
de nós que tivemos o privilégio de conhecer o
dr. Ulysses, permaneçamos fiéis ao seu ideário
político, suplantando divergências e paixões em
benefício do Brasil. Lembremo-nos todos da
sábia lição: não há erro ou impasse que não se
resolva com o exercício pertinaz da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Antônio Aguiar) - A Presidência agradece a
presença das autoridades e de todos que nos
honraram com o seu comparecimento nesta
noite, convidando-os para coquetel no hall
deste Poder.

Viva o PMDB! Viva a história! Viva o
MDB! Viva essa confraternização! Viva este
momento! Acho que é por aí que devemos
andar. Não vamos parar, não vamos descansar!
Para descansar, nós teremos a eternidade. Por
isso, vamos juntos, minha gente! Acho que é
por aí que vamos levando. Viva o MDB! Viva o
PMDB!

Convido as autoridades e
homenageados presentes para fazerem parte
da foto com o bolo de aniversário, no hall deste
poder.

Ao tentar finalizar, não posso deixar de
expressar a honra de ter exercido a função de
secretário da Executiva Nacional, na década de 80,
sob a presidência de Ulysses Guimarães e na
companhia de ilustres personalidades como:
Tancredo Neves, Pedro Simão, Miguel Arraes, entre
outros expoentes dessa envergadura.

Muito obrigado!
(Palmas) Antes do enceramento, teremos a

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

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

Antônio Aguiar) - Convido o deputado Valdir
Cobalchini, presidente em exercício do PMDB
catarinense, para fazer uso da palavra.

Tive a honra e o privilégio, e não
menos importante, de ter sido tesoureiro em
nosso estado, na década de 70, sob a
Presidência de Pedro Ivo, além de líder da
bancada nesta Casa. E mais recentemente, por
quase uma década, na Presidência de nossa
agremiação.

(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.

O SR. DEPUTADO VALDIR
COBALCHINI - Eu prometo que vou ser bastante
breve, até devido à emoção de ontem e hoje.
Há muito tempo que eu não ficava com as
minhas mãos molhadas de suor. Está encerada a presente sessão.

Não podemos deixar de conclamar,
neste momento, todos para estarmos juntos

Quero começar o meu discurso
citando Daniel Hostin, nosso presidente da

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
CONSTITUI Fórum Parlamentar da Agroecologia e da Produção Orgânica,
integrado pelos Senhores Deputados Pe. Pedro Baldissera, Luiz
Fernando Vampiro, Dr. Vicente Caropreso, Natalino Lázare, Gabriel
Ribeiro e Cesar Valduga, com o objetivo de estimular o desenvolvimento
da produção agroecológica em Santa Catarina.ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 033-DL, de 2015

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o art. 40 e seus parágrafos do
Regimento Interno, no uso de suas atribuições

PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 11 de junho de 2015.
Deputado GELSON MERISIO

Presidente
CONSTITUI Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa,
integrado pelos Senhores Deputados Dirce Heiderscheidt, Antonio
Aguiar, Mauro de Nadal, Neodi Saretta, Mario Marcondes, Maurício
Eskudlark, Dalmo Claro e Ismael dos Santos, com o objetivo de
promover ações, programas e políticas voltadas às pessoas da
terceira idade.

*** X X X ***
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 035-DL, de 2015

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o art. 40 e seus parágrafos do
Regimento Interno, no uso de suas atribuições
CONSTITUI Fórum Parlamentar do Aquífero Guarani e das Águas
Superficiais, integrado pelos Senhores Deputados Pe. Pedro Baldissera,
Antonio Aguiar, Dr. Vicente Caropreso, Mario Marcondes, Rodrigo
Minotto, Maurício Eskudlark e Cesar Valduga, com o objetivo de dar
continuidade ao debate sobre a crescente deteriorização das águas
superficiais, especialmente no meio urbano.

PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 11 de junho de 2015.
Deputado GELSON MERISIO

Presidente
*** X X X ***

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 034-DL, de 2015 PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 11 de junho de 2015.
Deputado GELSON MERISIOO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, em conformidade com o art. 40 e seus parágrafos do
Regimento Interno, no uso de suas atribuições

Presidente
*** X X X ***
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ATO DA MESA
c) atender as solicitações de assuntos de interesse dos
usuários;
d) organizar e manter atualizado o fichário de inscrição dos
leitores; (Deputados e servidores efetivos e comissionados);ANEXO I do Ato da Mesa nº 303 de 28 de abril de 2015
e) providenciar o empréstimo do material bibliográfico; e(Altera o Anexo Único do Ato da Mesa nº 159, de 2007
f) observar o cumprimento das normas de empréstimo“ANEXO ÚNICO

..................................................................................................................................................................................................
COORDENADORIA DE EXPEDIENTECOORDENADORIA DE BIBLIOTECA

.................................................................................................
1. Seção de Serviços Técnicos

8. Seção de Encaminhamento de Expedientes e Registro de Atosa) organizar e manter atualizados catálogos do acervo,
segundo os títulos, autores e assuntos, indispensáveis ao
bom funcionamento da Coordenadoria de Biblioteca;

a) encaminhar correspondência externa assinada pelo
Presidente e pelo 1º Secretário;
b) receber, controlar e expedir documentos;b) responder pela seleção, aquisição e preparo do material

bibliográfico para pesquisa local e empréstimo domiciliar; c) encaminhar os requerimentos deliberados em Plenário em
forma de fax ou ofício;c) orientar a confecção de fichas catalográficas para organizar

e atualizar o catálogo (autor, título, assunto e topográfica); d) prestar informações ao público interno e externo; e
e) assessorar a Coordenadoria e Chefias.d) organizar a informação para o banco de dados; e
. ................................................................................. ”(NR)e) controlar os dados (estatística, leitores inscritos, obras

compradas, obras doadas, para a confecção do relatório
anual.

ANEXO II do Ato da Mesa nº 303, de 28 de abril de 2015
(Altera o Anexo Único do Ato da Mesa nº 160, de 15/08/2007)

“ANEXO ÚNICO2. Assessoria Técnica-Administrativa - Pesquisa
FUNÇÕES DE CONFIANÇAa) registrar e carimbar os periódicos;

SETORES CHEFIA DE
SEÇÕES
PL/FC-3

ASSESSORIA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA

PL/FC-2

b) manter organizado o material nas estantes;
c) promover a divulgação das informações;
d) indexar artigos de periódicos; e
e) pesquisar nos periódicos, diários oficiais (da União e
Estado), Lex Federal e Estadual.

............................................. ..................... ..................................
Coordenadoria de Biblioteca 01 02

3. Assessoria Técnica-Administrativa - Serviços de Referência .............................................. ..................... ..................................
a) responder pela circulação do material para pesquisa e
empréstimo domiciliar, bem como o zelo e preservação do
acervo;

Coordenadoria de Expediente 06 02
............................................. ...................... ..................................

Republicado por Incorreçãob) orientar os usuários no uso dos catálogos e do acervo;
*** X X X ***

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

EXTRATOS
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (03 de
novembro de 2014).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 26 de
09/10/2014.

EXTRATO 064/2015
REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 017/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 026/2014.
OBJETO: Aquisição de bobina térmica para relógio ponto medindo 0,57
x 360m; e Toner para impressora.

LOTE 1
Item Qtd Unid Produtos Marca Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total
 (R$)

1 100 Unid. Bobina térmica para relógio ponto medindo
0,57 x 360 m

Maxprint R$ 15,73 R$ 1.573,00

Valor Total R$ 1.573,00
1ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda. Fone/fax (48) 33245-2245
Endereço: Rua Doraci Galotti Kehrig, nº 56, Centro, Santo Amaro do
Imperatriz, SC.

e-mail: licitacao@infotriz.com.br
CNPJ/MF nº 04.586.694/0001-41

CEP 88.140-000
 LOTE 6

Item Qtd Unid. Produtos Marca Valor
Unitário (R$)

Valor
 Total
(R$)

22 35 Unid. Toner OKI MC 361 amarelo (original) Okidata R$ 419,43 R$ 14.680,05
23 35 Unid. Toner OKI MC 361 ciano (original) Okidata R$ 419,43 R$ 14.680,05
24 35 Unid. Toner OKI MC 361 magenta (original) Okidata R$ 419,43 R$ 14.680,05
25 35 Unid. Toner OKI MC 361 preto (original) Okidata R$ 313,13 R$ 10.959,55
Valor Total R$ 54.999,70

1ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda. EXTRATO 065/2015
REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 021/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 030/2014.

Endereço: Rua Doraci Galotti Kehrig, nº 56, Centro, Santo Amaro do
Imperatriz, SC.

OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção dos prédios da
ALESC e dos equipamentos nele instalados.

CEP 88.140-000
Fone/fax (48) 33245-2245 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (05 de

novembro de 2014).e-mail: licitacao@infotriz.com.br
CNPJ/MF nº 04.586.694/0001-41 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas

contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 30 de
16/10/2014.

2ª REGISTRADA: Niehues Comércio e Representações Ltda.
Florianópolis, 09 de junho de 2015
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Bruno Santos - Procurador

*** X X X ***
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Item Quant Unid. Especificação marca /
modelo

Valor
Unitário

(R$)

Valor
Total
(R$)

99 20 Tubo Adesivos para PVC (bisnaga) 175 gramas krona 9,89 197,88
100 50 Un Anel de vedação de cera para instalação de vaso sanitário naciona 9,18 459,00
101 50 Un Adaptador hidráulico de PVC de 20 mm, rosca externa krona 0,29 14,45
102 50 Un Adaptador hidráulico de PVC de 25 mm, rosca externa krona 0,36 17,85
103 10 Un Arco de serra manual metasul 15,10 150,96
104 500 Un Arruela metálica 3/16 cane 0,07 34,00
105 500 Un Arruela metálica lisa zincada 1/4 cane 0,10 51,00
106 50 Un Assento sanitário (tampa) de plástico, oval, branco metasul 14,33 716,55
107 5 Un Balde de plástico para pedreiro metasul 5,92 29,58
108 20 Barra Tubo soldável, 20 mm de PVC, barra 6 m krona 8,76 175,10
109 20 Barra Tubo PVC 25 mm soldavel, barra com 6 m krona 11,56 231,20
110 20 Barra Tubo de PVC esgoto, 40 mm, 6 m krona 14,96 299,20
111 20 Un Broca de vídea 10 mm dima 6,44 128,86
112 30 Un Broca de vídea 5 mm disma 2,62 78,54
113 30 Un Broca de vídea 6 mm disma 3,43 103,02
114 10 Un Broca de vídea para furadeira pneumática 6 mm disma 7,48 74,80
115 10 Un Broca de vídea para furadeira pneumática 10 mm disma 15,44 154,36
116 10 Un Broca de vídea para furadeira pneumática 12 mm disma 19,86 198,56
117 20 Un Broca de vídea 12 mm disma 19,86 397,12
118 30 Un Broca de vídea 8 mm disma 11,14 334,05
119 20 Un Broca de aço rápido 10 mm disma 17,54 350,88
120 20 Un Broca de aço rápido 12 mm disma 24,21 484,16
121 30 Un Broca de aço rápido 2,5 mm disma 3,33 99,96
122 30 Un Broca de aço rápido 3,5 mm disma 3,45 103,53
123 30 Un Broca de aço rápido 3 mm disma 3,28 98,43
124 30 Un Broca de aço rápido 6 mm disma 5,76 172,89
125 30 Un Broca de aço rápido 8 mm disma 8,50 255,00
126 1000 Un Bucha plástica para fixação nº 6 cane 0,07 68,00
127 500 Un Bucha plástica para fixação nº 10 cane 0,29 144,50
128 1000 Un Bucha plástica para fixação nº 8 cane 0,12 119,00
129 500 Un Bucha plástica para fixação nº 12 cane 0,37 187,00
130 1000 Un Bucha plástica para fixação em gesso acartonado ply, dry wall cizer 0,41 408,00
131 30 Un Cantoneira metálica em l 11 x 7 cm cizer 1,31 39,27
132 50 Un Cap de 25 mm com rosca interna krona 0,54 27,20
133 50 Un Cap de 25 mm com rosca externa krona 0,54 27,20
134 10 Galao Cola variada de contato (tipo cascola) galão 3,6 l cascola 73,10 731,00
135 50 Un Curva em PVC de 20 mm krona 1,33 66,30
136 50 Un Curva em PVC 25mm krona 1,79 89,25
137 5 Un Disco de serra circular 30, dentes em vídea diamantada

110mm. Rpm 12.000
naciona 13,26 66,30

138 5 Un Disco diamantado corte a água para concreto em geral 115 x
1.8 x 5 22.23 mm

nacional 14,42 72,08

139 5 Un Disco diamantado para granito e mármores, bitola 110 x 20
mm

nacional 23,27 116,37

140 5 Un Disco diamantado de corte segmentado p/ concreto em geral
115 x 1.8 x 5 22.23 mm

nacional 11,12 55,59

141 50 Un Dobradiça tipo canopla para armários fermar 1,02 51,00
142 100 Un Dobradiça de latão cromada - 3" x ¹/2" fermar 4,35 435,20
143 50 Un Engate plástico flexível com anel 40 cm krona 2,41 120,70
144 50 Un Engate plástico flexível de 50 cm krona 2,79 139,40
145 4 Un Escada metálica em alumínio com 6 degraus botafogo 181,37 725,49
146 4 Un Escada metálica em alumínio com 8 degraus botafogo 207,40 829,60
147 10 Un Estilete emborrachado com empunhadura ergonômica com

lâmina de 1", 0,7 de espessura com trava screw locking
nacional 7,33 73,27

148 50 Un Fechadura metálica para gaveta cilindro curto stam 10,03 501,50
149 50 Un Fechadura metálica para gaveta cilindro longo stam 10,37 518,50
150 50 Un Fechadura de gaveta com pino de pressão alianca 9,69 484,50
151 50 Un Joelho 90º 20 mm PVC sold mr tigre krona 0,24 11,90
152 50 Un Joelho em PVC soldável 25 mm krona 0,31 15,30
153 50 Un Joelho de 25 x 1/2, na cor marrom, soldável krona 1,09 54,40
154 50 Un Joelho em PVC para esgoto 40 mm 90º krona 0,63 31,45
155 50 Un Joelho em PVC 90º 50 mm para esgoto krona 1,34 67,15
156 20 Un Joelho em PVC para esgoto 100 mm krona 2,86 57,12
157 50 Un Joelho de 25 x ¹/² em PVC azul plastilit 2,70 135,15
158 10 Kg Prego sem cabeça 12 x 12 mm guerda 14,38 143,82
159 10 Kg Prego galvanizado 17 x 21 mm com cabeça guerda 9,59 95,88
160 10 Kg Prego com cabeça bitola 14x21 guerda 12,51 125,12
161 10 Un Prego com cabeça bitola 16x24 guerda 10,78 107,78
162 10 Kg Prego com cabeça bitola 17x27 guerda 10,10 100,98
163 10 Kg Prego sem cabeça bitola 15x21 guerda 11,25 112,54
164 10 Kg Prego de aço 15x15 guerda 15,08 150,79
165 10 Kg Prego galvanizado 14 x 21 mm sem cabeça guerda 20,94 209,44
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166 10 Kg Prego galvanizado 15 x 21 mm com cabeça guerda 20,13 201,28
167 10 Kg Rejunte para piso e azulejo, pacote 1 kg naciona 2,52 25,16
168 50 Un Lâmina de aço para arco de serra nickson 6,27 313,65
169 20 Cartela Lâmina para serra tico-tico cane 5,64 112,88
170 30 Pacote Lâmina para estilete de 1" cane 10,20 306,00
171 10 Rolo Lona plástica preta 4 x 100 m amplat 251,60 2516,00
172 50 Un Ligação flexível cromada para mictório, de 25 cm deca 10,05 502,35
173 10 Un Redução em PVC para esgoto 100 x 50 mm plastilit 4,40 44,03
174 20 Un Luva em PVC 40 mm para esgoto plastilit 1,79 35,70
175 30 Un Luva em PVC 50 mm para esgoto plastilit 2,11 63,24
176 30 Un Luva em PVC soldável 25 mm plastilit 0,41 12,24
177 30 Un Luva de correr hidráulica 25 mm plastilit 6,66 199,92
178 30 Un Luva em PVC soldável 20 mm plastilit 0,29 8,67
179 50 Un Mão francesa em aço escovado 30 x 40 cm cane 8,79 439,45
180 100 Metro Mangueira plástica cristal de 1/2" cane 1,85 185,30
181 50 Un Nipel com rosca 3/4" plastilit 0,65 32,30
182 50 Un Nípel em PVC com rosca 1/²" plastilit 0,44 22,10
183 20 Pacote Abraçadeira nylon 6,6 f-7028, 16 cm cane 8,50 170,00
184 20 Pacote Abraçadeira nylon 6,6 f- 7028, 27cm cane 16,98 339,66
185 1000 Un Parafuso cabeça Philips 4,2 x 32 cizer 1,36 1360,00
186 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 2,2x10 - rosca inteira cizer 0,17 170,00
187 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 2,8 x 12 - para dobradiças cizer 0,03 34,00
188 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 3,5 x 16 - rosca inteira cizer 0,03 34,00
189 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 3,8 x 22 - rosca inteira cizer 0,05 51,00
190 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 3,8 x 25 - rosca inteira cizer 0,05 51,00
191 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 3,8 x 32 - rosca inteira cizer 0,07 68,00
192 1000 Un Parafuso cabeça Philips - bitola 3,8 x 45 - rosca inteira cizer 0,10 102,00
193 1000 Un Parafuso cabeça Philips bitola 4,0 x 25, rosca inteira cizer 0,14 136,00
194 1000 Un Parafuso cabeça Philips bitola 4,2 x 55 cizer 0,14 136,00
195 1000 Un Parafuso cabeça Philips com rosca soberba de 4,0 x 16 cizer 0,03 34,00
196 1000 Un Parafuso metálico, rosca soberba, de 4,2 x 32 cizer 0,09 85,00
197 1000 Un Parafuso cabeça plana 4.0 x 16 cizer 0,03 34,00
198 100 Un Parafuso para fixar bacio sanitário com porca 8 x 1/4 cizer 1,87 187,00
199 500 Un Parafuso para puxadores cabeça flangeada cizer 0,51 255,00
200 1000 Un Parafuso rosca soberba 4,5 x 16 mm cizer 0,03 34,00
201 20 Un Pistola mecanica para aplicacao de cilicone em bisnaga cizer 11,73 234,60
202 20 Un Ponteira para parafusadeira 12-2 fenda cane 8,48 169,66
203 20 Un Ponteira para parafusadeira Bits philipps ph2, longa. cane 1,85 37,06
204 500 Un Porca bitola de 1/4 de ferro cizer 0,09 42,50
205 100 Un Prendedor de porta de piso latão fumê cane 9,67 967,30
206 50 Un Prolongador de metal com rosca de ¹/²'' rainha 9,71 485,35
207 500 Un Rebite 3,2 x 12 mm cizer 0,10 51,00
208 100 Un Redução excêntrica bitola 100 x 75 plastilit 4,83 482,80
209 100 Un Redução excêntrica bitola 100 x 50 plastilit 4,17 416,50
210 10 Un Registro de gaveta de 25 mm ambiental 6,12 61,20
211 10 Un Registro de metal de gaveta 3/4 kely 39,95 399,50
212 10 Un Registro de pressão de 1/2" plastilit 23,26 232,56
213 10 Un Registro de pressão soldável de 25 mm ambiental 8,33 83,30
214 50 Un Reparo para valvula de descarga da hydra docol 35,29 1764,60
215 30 Rolo Fita dupla face eurocel 10,97 328,95
216 30 Kg Arame galvanizado, fio 16 guerdau 14,96 448,80
217 10 Saco Cimento saco com 50 kg caue 34,00 340,00
218 50 Saco Argamassa média fina para reboco cane 5,10 255,00
219 20 Saco Areia media cane 5,10 102,00
220 50 Saco Cimentcola de 20 kg incoor 8,16 408,00
221 50 Kg Estopa de retalhos de pano costurado nacional 3,40 170,00
222 50 Un Sifão plástico flexível - tubo extensivo mister 5,08 254,15
223 20 Un Suporte para prateleira tipo mão francesa de 40 cm metálico

pintado de branco
nacional 11,58 231,54

224 50 Un Tampão (cap) de 20 mm, marrom plastilit 0,46 22,95
225 50 Un Tampão (cap) de 25 mm, marrom plastilit 0,60 29,75
226 30 Un Tampão cap com rosca interna de ¹/2" plastilit 0,66 19,89
227 30 Un Tampão cap com rosca externa de ¹/2" plastilit 0,94 28,05
228 20 Un Te em PVC para esgoto 40 mm plastilit 1,43 28,56
229 20 Un Te em PVC para esgoto 50 mm plastilit 4,32 86,36
230 50 Un Te em PVC de rosca de 1/²" krona 0,49 24,65
231 50 Un Te em PVC soldável 25 mm plastilit 0,54 27,20
232 30 Un Te hidráulico de 1/2" com rosca krona 1,41 42,33
233 20 Un Torneira elétrica articulável loren 119,00 2380,00
234 10 Un Torneira de metal de parede - bica alta - de 1/2" rainha 62,90 629,00
235 10 Un Torneira lavatório de mesa bica alta de metal cromado rainha 81,60 816,00
236 10 Un Torneira de jardim com chaveta de 1/2 krona 1,97 19,72
237 20 Un Trena metálica medindo 7 m naciona 19,75 395,08
238 20 Un Cola super bonder 5 g 3 m 10,03 200,60
239 30 Tubo Colas variadas de silicone preto. mister 18,68 560,49
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240 50 Un Colas variadas de silicone transparente 280 ml. mister 13,50 674,90
241 30 Un Tubo de ligação flexível em PVC para caixa de descarga mister 2,55 76,50
242 20 Un Tubo de espuma expansiva de poliuretano reaproveitável 500

ml
mister 18,02 360,40

243 10 Tubo Cola Araldite transparente secagem 24 horas brascola 21,25 212,50
244 30 Tubo Lubrificante para equipamentos e acessórios de uso oleo

lubrificante spray dirll comp. Marca Aesculp
mister 15,22 456,45

245 20 Tubo Selante PU cinza anjo 24,04 480,76
246 50 Un Tubo extensivo de 80 cm mister 11,14 556,75
247 30 Un Válvula de retenção 3/4" cane 21,01 630,36
248 20 Un Válvula metálica para lavatório de coluna kelly 12,34 246,84
249 20 Un Válvula metálica para cuba 3 ¹/² rainha 15,78 315,52
250 50 Un Mola hidráulica, aérea, para porta coimbra 86,24 4312,05
Valor Total do Lote R$ 42.826,93

1ª REGISTRADA: Valdeli Cecílio dos Santos Eirelli. EXTRATO 066/2015
REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 019/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 027/2014.

Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, nº 3265, Rio Vermelho,
Florianópolis,SC.

OBJETO: Fornecimento de produtos de jardinagem, espécies vegetais,
insumos, arranjos de flores (buquês) para atender as necessidades da
ALESC.

Fone/fax (48) 3269-2480/ 3269-9359
e-mail: valdeli.cs@gmail.com
CNPJ/MF nº 20.883.143/0001-04 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (03 de

novembro de 2014).2ª REGISTRADA: Cristiani Louri Rodrigues & Cia Ltda.Me
Florianópolis, 09 de junho de 2015 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas

contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 27 de
13/10/2014.

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Valdeli Cecílio dos Santos- Sócio

*** X X X ***

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

Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

1 100 Unid. Arranjo de flores naturais - base de palco santos 219,33 21.933,00
2 100 Unid. Arranjo de flores naturais - mesa plenária santos 201,79 20.179,00
3 100 Unid. Arranjo de flores naturais - coluna santos 228,11 22.811,00
4 50 Unid. Arranjo de flores naturais - púlpito santos 173,71 8.685,00
6 150 Unid. Orquídea phalenopsis em embalagem especial - tecido

de tela dourado
santos 88,61 13.291,50

TOTAL GERAL  R$ 86.900,00
1ª REGISTRADA: Valdeli Cecílio dos Santos Eirelli. Fone/fax (48) 3269-2480/ 3269-9359
Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, nº 3265, Rio Vermelho,
Florianópolis,SC.

e-mail: valdeli.cs@gmail.com
CNPJ/MF nº 20.883.143/0001-04

LOTE 2 Valor (R$)

Item Qtd Un Produtos Marca Valor
Unitário

(R$)

Valor
Total
(R$)

5 200 Muda Orquídea phalenopsis 2 hastes perfilada pt 15 - (muda) santos 60,39 12.078,00
7 200 Muda Impatins santos 4,83 966,00
8 100 Muda Zamioculcas pt 17 santos 22,55 2.255,00
9 200 Muda Anthurium pt 15 santos 28,18 5.636,00
10 40 Muda Palmeira areca de locuba pt 40 - 1,80 m santos 110,32 4.412.80
11 150 Muda Bromélia amarela/vermelha pt 13 santos 24,16 3.624,00
12 200 Muda Mini hibiscus pote 15 santos 11,27 2.254,00
13 100 Muda Lipiopes santos 2,01 201,00
14 20 Saca Fertilizante forth jardim - saca de 10 kg santos 72,49 1.449,80
15 200 Saca Kalanchoe pt15 santos 13,69 2.738,00
16 30 Saca Vaso cimento branco modelo 109 santos 148,16 4.444,80
17 20 Saca Casca de pinus - saca de 5 kg santos 21,76 435,20
18 80 Saca Condicionador de solo garden plus - saca de 50 litros santos 20,13 1.610,40
19 150 Saca Terra adubada - saca de 25 litros santos 15,30 2.295,00
Valor Total R$ 44.400,00

1ª REGISTRADA: Valdeli Cecílio dos Santos Eirelli. EXTRATO 067/2015
REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 015/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 026/2014.

Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, nº 3265, Rio Vermelho,
Florianópolis,SC.

OBJETO: Fornecimento de suprimentos de informática.
Fone/fax (48) 3269-2480/ 3269-9359 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (03 de

novembro de 2014).e-mail: valdeli.cs@gmail.com
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 26 de
09/10/2014.

CNPJ/MF nº 20.883.143/0001-04

Florianópolis, 09 de junho de 2015

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

Valdeli Cecílio dos Santos- Sócio

*** X X X ***
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LOTE 3 Marca Valor (R$)
Item Qtd Unid. Produtos Unitário Total
13 4 Unid. Cartucho de Toner 12A5845 para impressora Lexmark Optra

T610/T612/T614/T616, com capacidade de impressão de
25.000 páginas, considerando 5% de cobertura em formato
A4. Produto 100% novo e original do fabricante.

Lexmark 322,65 1.290,60

Valor Total 1.290,60
1ª REGISTRADA: Comercial Porto Alegrense de Máquinas Calculadoras Ltda. EXTRATO 068/2015
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 170, Porto Alegre, RS, CEP
901070-280.

REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 016/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 026/2014.

Fone/fax (51) 3023-1875 OBJETO: Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos).
e-mail: licitacao@portoalegrense-rs.com.br VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (03 de

novembro de 2014).CNPJ/MF nº 287.138.145/0001-31
2ª REGISTRADA: Niehues Comércio e Representações Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas

contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 26 de
09/10/2014.

Florianópolis, 09 de junho de 2015
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
0Gilberto Oliveira Moreira- Sócio
Antônio Carlos Ckless- Sócio

*** X X X ***
LOTE 5 Marca Valor (R$)

Item Qtd Unid Produtos Unitário Total
15 15 Unid. Cartucho de toner TN-315 BKST preto, para multifuncional

(original)
Brother 162,53 2.437,95

16 10 Unid. Cartucho de toner TN-315 CST ciano, para multifuncional (original) Brother 196,00 1.960,00
17 10 Unid. Cartucho de toner TN-315 BMST magenta, para multifuncional

(original)
Brother 196,00 1.960,00

18 10 Unid. Cartucho de toner TN-315 YS amarelo, para multifuncional
(original)

Brother 196,00 1.960,00

19 120 Unid. Cartucho de toner TN-650, para multifuncional Brother MFC
8890DW (original)

Brother 1.647,00 19.680,00

20 60 Unid. Cartucho de toner TN-580, para multifuncional Brother MFC
8860D (original)

Brother 148,00 8.880,00

21 100 Unid. Cartucho de toner TN-560, para multifuncional Brother MFC
8820D (original)

Brother 197,00 19.700,00

VALOR TOTAL 56.577,95
1ª REGISTRADA: Escrimate Comercial e Serviços de Informática Eireli. EXTRATO 069/2015
Endereço: Rua Ataulfo Alves, nº 186, Roçado, São JOsé, SC, CEP:
88.108-220

REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 018/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 026/2014.
OBJETO: Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos e toner).Fone/fax (48) 3034-3060
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (03 de
novembro de 2014).

e-mail: licitacao@escrimate.com.br
CNPJ/MF nº 00.748.569/0001-30 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas

contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 26 de
09/10/2014.

2ª REGISTRADA: Infotriz Comercial Ltda.
Florianópolis, 09/ de junho de 2015
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Robson Cardoso- Sócio

*** X X X ***
LOTE 2 Marca Valor (R$)

Item Qtd Unid. Produtos Unitário Total
2 10 Unid. Toner p/ impressora HP Laser Jet Q2612-A (original) HP 188,53 1.885,30
3 300 Unid. Cartucho de tinta preta 51645-AI (HP 45) para impressora

jato de tinta HP 930/1220 (original)
HP 101,28 30.384,00

4 300 Unid. Cartucho de tinta tricolor C6578-ai (HP 78) para impressora
jato de tinta HP 930/1220/3820 (original)

HP 145,93 43.779,00

5 30 Unid. Cartucho de tinta tricolor C6657-AI (HP 57 - 17 ml) p/
impressora jato de tinta HP 5550/5650 - (original)

HP 80,06 2.401,80

6 30 Unid. Cartucho de tinta para impressora jato de tinta HP
5550/5650 preto 19 ml ref. 6656-A (original)

HP 55,26 1.657,80

7 325 Unid. Cartucho de tinta cor C9363 - WI (HP 97) para impressora
jato de tinta HP 5940/ 6940 (original)

HP 75,96 24.687,00

8 425 Unid. Cartucho de tinta preta C8767 - WI (HP 96) para impressora
jato de tinta HP 5940/6940) (original)

HP 74,38 31.611,50

9 30 Unid. Cartucho HP 950 preto CN049S (original) HP 67,42 2.022,60
10 20 Unid. Cartucho HP 951 cyan CN050S (original) HP 51,15 1.023,00
11 20 Unid. Cartucho HP 951 magenta CN051S (original) HP 51,15 1.023,00
12 20 Unid. Cartucho HP 951 yellow CN052S (original) HP 51,15 1.023,00
Valor Total 141.498,00

1ª REGISTRADA: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. EXTRATO 070/2015
Endereço: Fazenda Ponte Alta de Cima, Rodovia DF-001, Interseção
com a Rodovia DF-475- S/N, Galpão 01, Cidade Satélite do Gama,
Brasília, DF, CEP 72427-010

REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 020/2014
oriunda do Pregão Presencial CL nº 028/2014.
OBJETO: Aquisição de 40 televisores, sendo 20 de 32" e 20 de 42".

Fone/fax (31) 3349-5040
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (30 de
setembro de 2014).

e-mail: licitacao@portinfo.com.br
CNPJ/MF nº 08.228.010/0001-90

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, na Lei nº
10.520/2002, no Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, no
Decreto Federal nº 7.892/13, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 28 de
14/10/2014.

2ª REGISTRADA: Aquinpel Suprimentos para Inf. e Escritório e Rep.
Com. Ltda.
Florianópolis, 09 de junho de 2015
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Débora dos Santos Bispo- Procuradora

*** X X X ***
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Item Qtde. Unid. Especificações Técnicas Marca  Preço Unitário R$ Preço Total do
Item R$

1 20 Unid. Aparelho televisor de 32" LED Full HD
Imagem/tela:

- Display: LED Full HD
- Medida diagonal da tela (mm): 810 mm
- Medida diagonal da tela (pol.): 32 polegadas
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Proporção da imagem: 16:9
- Brilho: 300 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR

(Perfect Motion Rate) de 120 Hz

Philips -
32PFL3008/78

 1.153,57  23.071,40

Interação Inteligente:
-  Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB
- Ajustes do formato da tela: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9,

Automática, Cinema, Legenda
- Guia eletrônico de programação*: Guia eletrônico de

programação em 8 dias
Áudio:

- Potência de saída (RMS): 10W
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL),

Dynamic Bass Enhancement, Controle de altos e graves,
Equalizador

Conectividade:
- Número de conexões HDMI: 2
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- Número de conexões USBs: 1
- Outras conexões: Antena tipo F, Saída de áudio digital

(coaxial), Saída para fone de ouvido
Aplicações de multimídia:

- Formatos de reprodução de vídeo:Contêineres: AVI, MKV,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Resoluções de imagem compatíveis:
- Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz para

computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão:
- TV Digital: DTV, DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Alimentação:
- Alimentação: AC 120 a 220 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5ºC a 35ºC
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W
- Recursos de economia de energia: Timer de desligamento

automático, Picture mute (para rádio)
- Consumo de energia: 45 W

Dimensões:
- Profundidade da caixa: 150 mm
- Altura da caixa: 525 mm
- Largura da caixa: 800 mm
- Profundidade do aparelho: 64,9 mm
- Altura do aparelho: 454 mm
- Largura do aparelho: 738 mm
- Profundidade do aparelho (com pedestal):180 mm
- Altura do aparelho (com pedestal): 495 mm
- Largura do aparelho (com pedestal): 738 mm
- Peso do produto: 6,3 kg
- Peso do produto (+base): 7 kg
- Peso, incluindo embalagem: 9,2 kg
- Instalação compatível para parede.: 100 x 100 mm

Acessórios:
- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA,

Suporte para cima da mesa, Guia de início rápido, Folheto
de garantia, Manual do Usuário.

2 20 Unid. Aparelho televisor de 42" LED Full HD
Imagem/tela:

- Display: LED Full HD
- Medida diagonal da tela (mm): 1070 mm
- Medida diagonal da tela (pol.): 42 polegadas
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Proporção da imagem: 16:9
- Brilho: 300 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR

(Perfect Motion Rate) de 120 Hz

Philips -
42PFL3008/78

1.841,43 36.828,60
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Interação Inteligente:
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB
- Ajustes do formato da tela: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9,

Automática, Cinema, Legenda
- Guia eletrônico de programação*: Guia eletrônico de

programação em 8 dias
Áudio:

- Potência de saída (RMS): 10W
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL),

Dynamic Bass Enhancement, Controle de altos e graves,
Equalizador

Conectividade:
- Número de conexões HDMI: 2
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- Número de conexões USB: 1
- Outras conexões: Antena tipo F, Saída de áudio digital

(coaxial), Saída para fone de ouvido
Aplicações de multimídia:

- Formatos de reprodução de vídeo:Contêineres: AVI, MKV,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Resoluções de imagem compatíveis:
- Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz para

computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p
- Sintonizador/Recepção/Transmissão
- TV Digital: DTV, DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Alimentação:
- Alimentação: AC 120 a 220 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5ºC a 35ºC
- Consumo de energia no modo de espera: 

< 0,5 W
- Recursos de economia de energia: Timer de desligamento

automático, Picture mute (para rádio)
- Consumo de energia: 80 W

Dimensões:
- Profundidade da caixa: 150 mm
- Altura da caixa: 680 mm
- Largura da caixa: 1065 mm
- Profundidade do aparelho: 71,6 mm
- Altura do aparelho: 586 mm
- Largura do aparelho: 972 mm
- Profundidade do aparelho (com pedestal):230 mm
- Altura do aparelho (com pedestal): 630 mm
- Largura do aparelho (com pedestal): 972 mm
- Peso do produto: 10,98 kg
- Peso do produto (+base): 12,44 kg
- Peso, incluindo embalagem: 14,96 kg
- Compatível com montagem padrão VESA:200 x 100 mm

Acessórios:
- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA,

Suporte para cima da mesa, Guia de início rápido, Folheto
com informações legais e de segurança, Folheto de
garantia, Manual do Usuário

Valor Total do Lote 01 R$ 59.900,00
1ª REGISTRADA: BEEB2 Informática Ltda. 2) Com base na reivindicação da Contratada (Claro S.A.) e da

documentação acostada nos autos, o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica da contratada original (Net Serviços de Comunicação
S.A) que era 00.108.786/0035-04, passa para o número do CNPJ da
empresa Claro S.A que é 40.432.544/0001-47.

Endereço: Avenida Lédio João Martins, nº 435, Conjunto 501, Kobrasol,
CEP: 88102-000
Fone/fax (48) 3047-1828
e-mail: leandro@bee2b.com.br
CNPJ/MF nº 12.450.249/0001-88

3) A Razão Social da Contratada que antes era Net Serviços de
Comunicação S.A passa para Claro S.A.

Florianópolis, 09 de junho de 2015
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, da Lei nº 8.666/93; Art. 227 da Lei
Federal nº 6.404/1976; Art. 1.116 do Código Civil Brasileiro (Lei nº
10.406/2002); Cláusulas Terceira e Oitava, itens 4.1 e 8.1, respectiva-
mente, do contrato original; Autorização Administrativa.

Leandro Heitor Becker- BEE2B Informática Ltda
*** X X X ***

EXTRATO Nº 071/2015
REFERENTE: 01º Termo Aditivo de 23/02/2015, referente ao Contrato
CL nº 021/2014-00, celebrado em 22/09/2014. Florianópolis/SC, 10 de junho de 2015
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
CONTRATADA: Claro S.A

Fabrício Jose Satiro de Oliveira- Diretor Administrativo
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade:

Isabel Neves Maciel- Diretora de operações1) Alterar a Razão Social e o respectivo número de inscrição no CNPJ
que consta no preâmbulo do contrato 021/2014-00, em razão da
incorporação da Embratel e da NET pela empresa Claro S.A.

Eduardo Alcides Dall'Agno- Diretor Regional
*** X X X ***
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PORTARIAS
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ELIAS PRYCIUK KUSTER, matrícula nº 9175, de PL/GAB-01 para o
PL/GAB-81, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Junho de 2015 (Gab Dep Natalino Lazare).

PORTARIA Nº 1757, de 11 de junho 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.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1763, de 11 de junho de 2015RESOLVE:
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.

LOTAR a servidora IVONE DE FATIMA BONOMINI,
matrícula nº 1705, na CGP - Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro
da Silveira, a contar de 8 de junho 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 1758, de 11 de junho 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LAUDEMIR FAVARIM, matrícula nº 7819, de PL/GAB-60 para o PL/GAB-
68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Junho de 2015 (Gab Dep Natalino Lazare).

RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 1668, de 1º de junho de 2015,

que alterou o nível de retribuição salarial do servidor EVERSON JOSE
GOULART, matrícula nº 7826, nos seguintes termos:

O N D E  S E  L Ê : “... GAB-84 ...”
Carlos Alberto de Lima SouzaLEIA -SE: “... GAB-81...”
Diretor-GeralCarlos Alberto de Lima Souza

*** X X X ***Diretor-Geral
PORTARIA Nº 1764, de 11 de junho 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.

PORTARIA Nº 1759, de 11 de junho 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, 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:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1623, de 27 de

maio de 2015, que alterou o nível de retribuição salarial da servidora
CRISTINA MARGOT RODRIGUES.
Carlos Alberto de Lima Souza

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LIDIO CEMBRANEL, matrícula nº 6813, de PL/GAB-22 para o PL/GAB-
27, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Junho de 2015 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

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

PORTARIA Nº 1760, de 11 de junho 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, Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor-GeralRESOLVE:
*** X X X ***Retificar a Portaria nº 1672, de 2 de junho de 2015,

que autorizou o servidor MAURICIO NASCIMENTO, matrícula nº 2039,
nos seguintes termos:

PORTARIA Nº 1765, de 11 de junho 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 N D E  S E  L Ê : “... matrícula nº 1903 ...”
LEIA -SE: “...matrícula nº 2039...”

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 1761, de 11 de junho 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 ANA MARIA LEAL DA VEIGA, matrícula nº 7020, de PL/GAB-57
para o PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Junho de 2015 (Gab Dep Serafim Venzon).

RESOLVE:
LOTAR a servidora LARISSA GARCIA MARTINS, matrícula

nº 6867, na GP - Diretoria Geral, a contar de 1º de junho de 2015.
Carlos Alberto de Lima Souza

Carlos Alberto de Lima SouzaDiretor-Geral
Diretor-Geral*** X X X ***

*** X X X ***PORTARIA Nº 1762, de 11 de junho de 2015
PORTARIA Nº 1766, de 11 de junho de 2015O 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,11º e 92 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, 11º e 92 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 da
servidora MAGALI TEREZINHA SCHNEIDER, matrícula nº 9121, de
PL/GAB-75 para o PL/GAB-45, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 09 de Junho de 2015 (Gab Dep Serafim
Venzon).

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

EXONERAR o servidor ACIONI ALCIONEU MARTINS,
matrícula nº 5727, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Junho de 2015 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

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

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1767, de 11 de junho de 2015 PORTARIA Nº 1772, de 11 de junho 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

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.

EXONERAR a servidora RUBIA MEDEIROS SILVA,
matrícula nº 7862, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
73, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Junho de 2015 (Gab Dep Mario Marcondes).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ZENILDA DA ROSA MENEZES, matrícula nº 7088, de PL/GAB-
75 para o PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 10 de Junho de 2015 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1768, de 11 de junho 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
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1773, de 11 de junho de 2015RESOLVE: 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, 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JOICE PINTO, matrícula nº 7758, de PL/GAB-52 para o
PL/GAB-57, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Junho de 2015 (Gab Dep Mario Marcondes).

EXONERAR a servidora RAQUEL NOELI GROMOVSKI,
matrícula nº 7455, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
01, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Junho de 2015 (Gab Dep Narcizo Parisotto).

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

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1769, de 11 de junho de 2015 PORTARIA Nº 1774, de 11 de junho 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 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 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.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ROGER LOPES DE CAMARGO, matrícula nº 7784, de PL/GAB-86 para o
PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Junho de 2015 (Gab Dep Mario Marcondes).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ANTONIO CARDOSO, matrícula nº 5947, de PL/GAB-38 para o PL/GAB-
48, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Junho de 2015 (Gab Dep Narcizo Parisotto).

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

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1770, de 11 de junho de 2015 PORTARIA Nº 1775, de 11 de junho 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

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

EXONERAR o servidor EDGAR ANTONIO ROMAN,
matrícula nº 2968, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
75, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Junho de 2015 (Gab Dep Silvio Dreveck).

EXONERAR a servidora ARIANE CASTRO DOS SANTOS,
matrícula nº 6973, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
22, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Junho de 2015 (Gab Dep Antônio Aguiar).

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

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1771, de 11 de junho de 2015 PORTARIA Nº 1776, de 11 de junho 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.
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RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Valdir Cobalchini).
Carlos Alberto de Lima SouzaEXONERAR o servidor JOAO CARLOS MUNARETTO,

matrícula nº 6227, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
50, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Junho de 2015 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

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

PORTARIA Nº 1781, de 11 de junho 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
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1777, de 11 de junho 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.

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.

NOMEAR LUCIANO FORMIGHIERI, matrícula nº 6067,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-77, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Mario Marcondes - Florianópolis).ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
GILMAR PAGOTTO, matrícula nº 3183, de PL/GAB-100 para o PL/GAB-
90, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Junho de 2015 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1782, de 11 de junho 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
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1778, de 11 de junho de 2015

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

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.

EXONERAR a servidora CRISTINA MARGOT
RODRIGUES, matrícula nº 7934, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-43, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Junho de 2015 (Gab Dep Leonel Pavan).

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.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1783, de 11 de junho de 2015

NOMEAR EDIO DOS SANTOS, matrícula nº 5518, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-81, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Antônio Aguiar - Florianópolis).

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.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1779, de 11 de junho 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.

NOMEAR ACIONI ALCIONEU MARTINS, matrícula nº
5727, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-75, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 10
de Junho de 2015 (Gab Dep Silvio Dreveck - Florianópolis).

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.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***

PROJETOS DE LEINOMEAR MARIA ALICE MACEDO para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
52, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Valdir
Cobalchini - Joinville).

Projeto de Lei Nº 214.2/2015
Inclui o §16 no art. 36 da Lei n. 14.675 de
13 de abril de 2009, que Institui o Código
Estadual do Meio Ambiente e estabelece
outras providências.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Art. 1º Fica acrescido o §16 no art. 36 da Lei nº 14.675, de

13 de abril de 2009, com a seguinte redação:
PORTARIA Nº 1780, de 11 de junho 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.

“Art. 36º
. .........................................................................................
§ 16º. As atividades de extração de pedras, usinas de brita-

gem e atividades afins, destinadas a construção, manutenção e
melhorias de estradas municipais, são passíveis de licenciamento por
meio de LAC - Licença Ambiental por Compromisso.

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.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em
Valdir Cobalchini

NOMEAR JORGE WELTER, matrícula nº 3967, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-87, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de

Deputado Estadual
Lido no Expediente

Sessão de 11/05/15

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



11/06/2015 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.837 1 9

JUSTIFICATIVA a) Lauro Müller, SC-390 - 2 (duas) placas;
O Projeto de Lei permitirá aos Municípios a obtenção da LAC -

licença ambiental por compromisso - prevista na Lei 16.283/2013,
quando se tratar exclusivamente de extração de pedras, usina de
britagem e atividades afins para a construção, manutenção e melhorias
das estradas municipais.

III - Planalto de Lages:
a) Urubici, SC-370 - 2 (duas) placas;
b) Urubici, SC-110 - 4 (quatro) placas;
c) Rio Rufino, SC-112 - 2 (duas) placas;
d) Lages, SC-114 - 2 (duas) placas;

A LAC, uma modalidade de licenciamento ordinário constante
do Código do Meio Ambiente do Estado Santa Catarina, possibilita que
em atividades pré-definidas, como é o caso ora incluído, as três fases
de licença - LAP, LAI e LAO - sejam unificadas e condensadas em uma
única fase, garantindo agilidade na emissão da licença.

e) Lages, Av. SC - 2 (duas) placas;
f) Lages, Av. S/N - 2 (duas) placas;
g) Lages, BR-282 - 2 (duas) placas;
h) Lages, BR-116 - 2 (duas) placas;
i) Ponte Alta, BR-116 - 2 (duas) placas;

Para os municípios esta modalidade de licenciamento possi-
bilitará a agilidade da gestão da infraestrutura municipal, sobretudo, na
conservação das estradas não pavimentadas do interior do município.

j) Curitibanos, BR-470 - 2 (duas) placas;
k) Santa Cecília, SC-350 - 2 (duas) placas;
l) Santa Cecília, BR-116 - 2 (duas) placas;

Diante do exposto, espero contar com a sensibilidade dos
nobres colegas Deputados para a aprovação desta propositura.

IV - Planalto de Canoinhas:
a) Canoinhas, SC-120 - 2 (duas) placas;

*** X X X *** b) Porto União, SC-340 - 2 (duas) placas;
PROJETO DE LEI PL./0215.3/2015 c) Porto União, BR-280 - 2 (duas) placas.

Art. 3º As placas sinalizadoras deverão estar de acordo com
as normas internacionais e com os seguintes parâmetros e caracterís-
ticas:

Altera a Lei nº 16.012, de 2013, que
declara de utilidade pública a Associação
Cultural e Beneficente Fraternidade
Acadêmica Ciência e Artes, de Jaraguá do
Sul.

I - integração ao meio ambiente, de modo a não desfigurar a
paisagem e não causar danos de qualquer espécie;

II - imediata visibilidade aos que transitem pelo local, ou que
dele se aproximem;

Art. 1º A Lei nº 16.012, de 21 de maio de 2013, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

III - identificação, por desenho ou foto, do local de recarga; e"Declara de utilidade pública a Associação Cultural e
Beneficente Ciência e Artes (ASSOCIAR), IV - inclusão de resumida frase incentivadora de proteção

ambiental.Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural e Beneficente Ciência e Artes (ASSOCIAR), com sede no
Município de Jaraguá do Sul.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 10 de junho de 2015.

Deputado MAURO DE NADALArt. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

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

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 059/2015

Autoriza a doação de imóvel no Município
de Joaçaba.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior; A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-

gislação vigente;
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Joaçaba o imóvel com área de 11.439,47 m² (onze mil,
quatrocentos e trinta e nove metros e quarenta e sete decímetros
quadrados), com benfeitorias não averbadas, transcrito sob o nº
32.020, às fls. 052 do Livro 3-AD do 1º Registro de Imóveis da
Comarca de Joaçaba e cadastrado sob o nº 02573 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

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

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-

ção."(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as

ações necessárias para a titularização da propriedade, bem como a
averbação das benfeitorias existentes no imóvel.

Deputado Silvio Dreveck
Lido no Expediente
Sessão de 11/06/15 Art. 2º A presente doação tem por finalidade sediar a Escola

Municipal Rotary Fritz Lucht.JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

projeto de lei em anexo, que visa alterar a Lei nº 16.012, de 2013, em
razão da mudança de denominação demonstrada nos documentos
anexos.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 3

(três) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
Deputado Silvio Dreveck III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou one-

rosa, total ou parcialmente, o imóvel.*** X X X ***

REDAÇÕES FINAIS
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo deve-

rão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob pena de
nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será reali-
zada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem
indenização por benfeitorias construídas.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 006/2015
Dispõe sobre a sinalização de locais inseri-
dos na Zona de Recarga Direta do Aquífero
Guarani. Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao donatá-

rio o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por

conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas
relacionados.

DECRETA:
Art. 1º Caberá ao Estado realizar a sinalização de 37 locais

inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero Guarani.
Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo ti-

tular da SEA ou pelo titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional de Joaçaba.

Parágrafo único. A responsabilidade pela implantação e ma-
nutenção da sinalização em Santa Catarina, a que se refere o caput
deste artigo, ficará a cargo do Departamento Estadual de Infraestrutura
(DEINFRA), e às concessionárias de rodovias, quando concedidas à
iniciativa privada.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 9 de junho de 2015.

Deputado MAURO DE NADALArt. 2º A sinalização de que trata o art. 1º desta Lei deverá
ser instalada nos limites externos à Zona de Recarga Direta do
Aquífero, nas rodovias adjacentes e nas vias de acesso, compreen-
dendo os seguintes locais e respectivas quantidades:

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 153/2015
Declara de utilidade pública a Casa dos
Açores Ilha de Santa Catarina (CAISC), de
Florianópolis.

I - Extremo Sul Catarinense:
a) Turvo, BR-101 - 1 (uma) placa;
b) Timbé do Sul, SC-285 - 2 (duas) placas;

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,II - Sul Catarinense:
DECRETA:
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Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Casa dos Açores
Ilha de Santa Catarina (CAISC), com sede no Município de Florianópolis.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 10 de junho de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

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

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

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

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0310.1/2014
O Projeto de Lei nº 0310.1/2014 passa a ter a seguinte redação:

" PROJETO DE LEI Nº 0310.1/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da
Vila Manaus (AMOVILA), de Criciúma.I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-
gislação vigente;

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores da Vila Manaus (AMOVILA), com sede no Município de
Criciúma.III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 9 de junho de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X *** I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 176/2015 II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-
gislação vigente;Altera a Lei nº 12.813, de 2003, que decla-

ra de utilidade pública a Fundação Médico-
Assistencial do Trabalhador Rural de
Alfredo Wagner, com sede no Município de
Alfredo Wagner.

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

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Sala da ComissãoA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

Deputado José Nei Alberton AscariDECRETA:
APROVADO EM TURNO ÚNICOArt. 1º A Lei nº 12.813, de 16 de dezembro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação: Em Sessão de 03/06/15
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 310/2014“Declara de utilidade pública a Fundação Médico Assistencial

ao Trabalhador Rural de Alfredo Wagner, com sede no Município de
Alfredo Wagner.

Declara de utilidade pública a Associação
de Moradores da Vila Manaus (AMOVILA),
de Criciúma.Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Fundação Médico

Assistencial ao Trabalhador Rural de Alfredo Wagner, com sede no
Município de Alfredo Wagner.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

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

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores da Vila Manaus (AMOVILA), com sede no Município de
Criciúma.Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

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

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

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

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

gislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-

gislação vigente;IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

(NR)
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. IV - balancete contábil.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 9 de junho de 2015. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Deputado MAURO DE NADAL SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 9 de junho de 2015.

Deputado MAURO DE NADALPresidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X *** Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 202/2015 *** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 324/2014Altera a Lei nº 10.094, de 1996, que decla-

ra de utilidade pública a Sociedade Corpo
de Bombeiros Voluntários de Maravilha.

Declara de utilidade pública a Associação
Santec de Taekwondo, de Santo Amaro da
Imperatriz.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:Art. 1º A Lei nº 10.094, de 13 de maio de 1996, passa a vi-

gorar com a seguinte redação: Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Santec de Taekwondo, com sede no Município de Santo Amaro da
Imperatriz.

“Declara de utilidade pública a Associação Corpo de
Bombeiros Comunitário de Maravilha.
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Corpo

de Bombeiros Comunitário de Maravilha, com sede no Município de
Maravilha.

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

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

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

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

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

gislação vigente;
I - relatório anual de atividades do exercício anterior; III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; eII - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-
gislação vigente; IV - balancete contábil.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 9 de junho de 2015.

IV - balancete contábil. Deputado MAURO DE NADAL
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (NR) Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. *** X X X ***
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