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P L E N Á R I O

ATA DA 006ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015, EM HOMENAGEM À
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - HOSPITAL SANTO

ANTÔNIO PELA PASSAGEM DOS SEUS CENTO E CINQUENTA E CINCO
ANOS DE FUNDAÇÃO

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael dos
Santos) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão solene em homenagem aos
155 anos do Hospital Santo Antônio.

Estado de Santa Catarina, neste ato representando a
Ahesc e a Feohesc, Hilário Dalmann;

Senhora secretária municipal de Saúde,
Maria Regina de Souza Soar;

(Palmas) Senhora secretária da diretoria executiva
da Fundação Hospitalar de Blumenau, dra. Kátia
Sylvana Beckhauser Ferreira da Silva;

Senhor presidente da diretoria executiva da
Fundação Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo
Antônio, João Wolfgang Rausch.

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

Senhora gerente-geral do Hospital Santo
Antônio, Izabel Cristina Casarin;(Palmas)

Excelentíssimo senhor Napoleão
Bernardes, prefeito de Blumenau;

Excelentíssimas autoridades, sras. depu-
tadas e srs. deputados, a presente sessão em
homenagem à Fundação Hospitalar de Blumenau -
Hospital Santo Antônio, pela passagem dos seus 155
anos de fundação, foi convocada por solicitação deste
deputado e aprovada por unanimidade pelos demais
parlamentares.

Senhora secretária municipal da Educação,
Helenice Machado Luchetta;

(Palmas) Senhora presidente da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Tatiana Regina Lenzi Alvise;Excelentíssimo senhor presidente da

Câmara Municipal de Blumenau, vereador Mário
Hildebrandt;

Senhora gerente do Instituto Catari-
nense de Desenvolvimento da Saúde da Fundação
Hospitalar de Blumenau, dra. Carla Eunice Gomes
Corrêa;

(Palmas)
Excelentíssimo senhor deputado estadual

Jean Kuhlmann;
Neste momento, teremos a interpretação

do Hino Nacional, sob a regência do maestro e
pianista Geraldo Bispo, acompanhado do tenor
Ricardo Haas.

Senhor presidente da Unimed de
Blumenau, dr. Marco Antonio Bramorski;(Palmas)

Excelentíssimo senhor conselheiro do
Tribunal de Contas do estado, ex-deputado Wilson
Rogério Wan-Dall;

Senhor médico supervisor de Residência
da Unidade de Terapia Intensiva, dr. Aislan Boemer;(Procede-se à interpretação do hino.)

Com satisfação registramos ainda a
presença das seguintes autoridades:

Senhor diretor de Patrimônio, repre-
sentando neste ato a Presidência da Câmara dos
Dirigentes Lojistas, Emílio Rossmark Schramm;

(Palmas)
Senhor presidente da Federação dos

Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Estado de Santa Catarina, dr. Tércio Egon Paulo
Karsten;

Senhor cônsul honorário da Itália, José
Campestrini; Senhor diretor técnico do Hospital Santo

Antônio, dr. Fernando Vargas Garcia;Senhor gerente regional de Saúde,
Erenézio Welter; Senhor tesoureiro da Fundação Hospitalar

de Blumenau, dr. Sérgio Pintarelli;(Palmas) Senhora coordenadora de projetos
sociais da Fundação Fritz Müller, Elissa Maria
Retcheski;

Senhor presidente da Federação das
Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do

Senhor diretor administrativo-financeiro do
Hospital Santa Isabel, Juliano Peters;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Senhor diretor da Rádio Clube de
Blumenau, Edélcio José Vieira;

com elas a natureza nos representa as portas que
temos para os momentos de refrigério.

Também quero lembrar de cada um dos
profissionais - e alguns estão aqui, outros não - que,
no dia a dia, trabalham, lutam e investem o seu
tempo acreditando nessa nobre causa da saúde, da
vida. E o faço em nome da enfermeira Isabel, que hoje
é a gerente-geral do Hospital Santo Antônio.

Senhor ouvidor e representante da
OAB/SC de Blumenau, dr. Everton Freygang;

A pergunta que paira nesta noite de
homenagem aos 155 anos do Hospital Santo Antônio
é uma apenas: qual será a nossa escolha? Cada
geração tem a sua oportunidade de decidir. Vamos
querer estar na sacola de bolinhas de gude ou na
bandeja de uvas? As bolinhas de gude produzem
barulho, às vezes. E elas, às vezes, ferem e até
causam cicatrizes. Já as uvas se entregam para
produzir saúde, vida e alegria.

Senhor ex-gerente-geral do Hospital Santo
Antônio, dr. Luiz Carlos Fonseca de Mello;

Senhora presidente dos Trapamédicos,
Adriana Kreibich da Costa;

Sem esquecer de todos os voluntários e
voluntárias que durante todo esse tempo se
dedicaram também. E não estavam, muitas vezes,
fazendo parte de diretoria nenhuma, mas mesmo
assim estavam dentro do hospital levando, muitas
vezes, um abraço fraterno a cada um que estava lá
internado, ou buscando, junto na mobilização,
recursos para o hospital.

Senhora representante da Garbra
Uniformes, Gertrudes Terezinha Hillesheim Salm;

Senhora coordenadora da Comissão de
Residência Médica, dra. Deisi Maria Vargas; Assim, é o Hospital Santo Antônio, que,

como foi muito bem colocado nesse vídeo
institucional, ganhou o seu Certificado de Amigo da
Criança orgulhando todos nós, catarinenses.

Senhor diretor administrativo da Fundação
Cultural de Blumenau, Luiz Cláudio Koerich;

Senhor diretor do Instituto Catarinense de
Desenvolvimento da Saúde, dr. Romero Fenili;

Gostaríamos de saudar a nossa ex-
presidente Odete Maria Poffo Campestrini aqui
presente e dizer, representando a Câmara de
Vereadores, que temos uma satisfação especial de
participar desta sessão. Porque na Câmara de
Vereadores vêm as demandas positivas do hospital e
também as cobranças do hospital para que nós nos
mobilizemos ampliando os recursos e buscando dar
direcionamentos.

Eu concluo dirigindo-me agora à família
Hospital Santo Antônio, aos mais de 700
funcionários. Eu não sabia, e agora fiquei sabendo
pelo vídeo, dos 400 mil atendimentos/ano. Isto é
fantástico! Eu não sei, se tivéssemos um hospital
regional em Blumenau, se teríamos tamanha
dimensão de atendimento.

Senhora presidente da Apae de Blumenau,
Lorena Starke Schmidt;

Senhor presidente do Sindicado das
Empresas Contábeis de Blumenau, Nelson José Mohr;

Senhor ex-gerente-geral da Fundação
Hospitalar de Blumenau, Siegfried Hildebrandt;

Senhora médica vascular do Hospital
Santo Antônio, dra. Sandra Mara Nadal;

Portanto, tenho apenas um pedido aos
nossos colaboradores, médicos, enfermeiros,
voluntários e voluntárias que vejo aqui presentes
nesta noite: por favor, não parem de exercitar com
paixão, não parem de cultivar misericórdia com
profissionalismo, mas sem abrir mão do calor
humano. Coloquem no Hospital Santo Antônio as
suas energias, o seu chamado, o seu talento, o seu
coração. O povo de Blumenau saberá aplaudir e todos
nós, catarinenses, de norte a sul, de leste a oeste,
continuaremos nos orgulhando de vocês. Que Deus
os ilumine com mais 155 anos de sucesso e muita
saúde.

Nós poderíamos falar desde o início do
hospital, do dr. Bernardo Knoblauch, que iniciou o
trabalho, até o médico contratado mais recente pelo
hospital.

Senhor pastor da Igreja Evangélica de
Blumenau, Werner Kroker.

Agradeço a presença de todos vocês. É
uma satisfação recebê-los nesta solenidade dos 155
anos de homenagem à caminhada e biografia do
Hospital Santo Antônio.

Mas nesses 155 anos do hospital,
vivenciei dois momentos importantes na minha vida. O
primeiro foi quando percebi a qualidade do atendi-
mento do Hospital Santo Antônio. O meu sobrinho
estava internado com meningite e observei todo o
cuidado e a dedicação. Hoje percebo o resultado,
porque ele está absolutamente bem, pelo bom atendi-
mento que recebeu. Esta é a experiência que tenho
dentro de minha família, da minha casa. E o mais
recente foi quando a minha sogra também teve que
fazer uma cirurgia oncológica e posso dizer como ela
foi bem tratada, cuidada e protegida pelo hospital.

Dando continuidade, teremos a
apresentação de um vídeo institucional da Fundação
Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo Antônio.

(Procede-se à exibição do vídeo.)
(Palmas)
Registramos, com satisfação, a presença

da dra. Maura Milano, representando, neste ato, a
Associação Médica de Blumenau.

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

Eu gostaria de convidar para fazer parte da
mesa o secretário de estado do Desenvolvimento
Regional de Blumenau, neste ato representando o sr.
governador João Raimundo Colombo, Cássio Murilo
Chatagnier de Quadros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean
Kuhlmann) - Passo a Presidência ao deputado Ismael
dos Santos.

Então, o que eu posso dizer para o
hospital, a não ser obrigado. Obrigado a cada um dos
profissionais e aos voluntários e membros da diretoria
que acreditam na vida e na saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael dos
Santos) - Registramos, ainda, a presença do
presidente da Associação Empresarial de Blumenau, o
nosso amigo Carlos Tavares D’Amaral. Seja bem-vindo
a esta sessão!

Seja bem-vindo a esta mesa e a esta
cerimônia!

Além de dizer obrigado, quero pedir que
Deus continue nos abençoando e usando as suas
mãos e a sua mente no cuidado da cidade de
Blumenau.

Eu gostaria de convidar, com muito carinho
e satisfação, o meu amigo, deputado estadual Jean
Kuhlmann, para assumir a Presidência dos trabalhos
para que eu possa fazer uso da palavra.

Com satisfação, ouviremos agora, repre-
sentando a Câmara Municipal de Vereadores, o seu
presidente, vereador Mário Hildebrandt.

Um grande abraço e que Deus abençoe os
seus lares, as suas famílias, como tem abençoado a
minha!O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Concedo a palavra ao sr. deputado
Ismael dos Santos.

O SR. MÁRIO HILDEBRANDT -
Carinhosamente, quero saudar o deputado Ismael dos
Santos, proponente desta sessão solene em
comemoração aos 155 anos de uma história de
transformação e proteção à cidade de Blumenau. Ao
saudá-lo, saúdo também o deputado Jean Kuhlmann,
que aqui veio homenagear a cidade de Blumenau
através do Hospital Santo Antônio; o prefeito
Napoleão Bernardes e, em seu nome, todos os
secretários e integrantes do Executivo de Blumenau; o
conselheiro Wilson Wan-Dall e, em seu nome, todos
os demais componentes da mesa e o secretário de
estado Cássio Quadros, meu amigo; e todos aqueles
que, através do estado, dedicaram-se e apoiaram as
ações do Hospital Santo Antônio.

Muito obrigado!
(Palmas)

O SR. DEPUTADO ISMAEL DO SANTOS -
Em 22 de agosto de 1860, o dr. Blumenau, buscando
dar um atendimento médico-hospitalar eficiente, em
especial aos nossos colonos pioneiros, e motivado
por uma organização fundada pelos imigrantes, institui
a Sociedade de Mútua Assistência e Enfermidade,
posteriormente batizada carinhosamente de Hospital
Santo Antônio.

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

Santos) - Muito obrigado, vereador Mário Hildebrandt,
presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau.

Registramos, ainda, com satisfação, a
presença do diretor de Eventos e relações públicas do
Sindicato de Contabilistas de Blumenau, Vanio
Orlando Vicenzi; do secretário municipal de
Administração, Ronaldo Rogério Wan-Dall; e do
presidente da URB, Emerson Antunes.

Como resumir, meu amigo prefeito
Napoleão Bernardes, deputado Jean Kuhlmann e
vereador Mário Hildebrandt, representando os
vereadores, essa caminhada de 155 anos? Eu vou
apelar, de forma muito breve e com a sua
paciência, para duas metáforas, duas figuras de
linguagem que, tenho certeza, o nosso presidente
João Wolfgang Rausch entende muito bem no dia
a dia da administração do nosso hospital.

Neste momento, convido o deputado Jean
Kuhlmann para fazer uso da palavra.

Gostaria de saudar também, em nome do
Carlos Tavares D’Amaral, todos os empresários que,
ao longo desses 155 anos, também dedicaram a sua
história e o seu apoio, investindo recursos e
acreditando no trabalho do Hospital Santo Antônio.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN - Boa-
noite a todos e a todas!

Ao cumprimentar o deputado Ismael dos
Santos, proponente desta sessão solene; o prefeito
Napoleão Bernardes; o presidente da Câmara de
Vereadores de Blumenau, Mário Hildebrandt; o ex-
deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do
estado, Wilson Wan-Dall; e o secretário Regional
Cássio Quadros, que neste momento representa sua
excelência, o sr. governador, quero cumprimentar
todos os componentes da mesa.

Os nossos talentos, a nossa vocação, o
nosso chamado, as dádivas que Deus nos
proporcionou podem ser comparadas a duas
figuras de linguagem, duas metáforas que os mais
antigos vão lembrar muito mais do que os mais
novos. Aqueles que, como eu, já estão indo para a
terceira idade, vão lembrar bem dessas
metáforas. Uma delas, meu amigo Wilson Wan-
Dall, são as bolinhas de gude, as bolinhas de
vidro. Por que falo delas? Porque elas são
independentes, desconexas, duras, não
marcadas, sem influência de nada, não atingidas
por emoções. São feitas para serem contadas, às
vezes apreciadas, mas, no mais, guardadas e
talvez esquecidas.

Em nome de João Rausch, quero saudar
todos aqueles que, de fato, voluntariamente
dedicaram-se nessa diretoria e nas outras diretorias, e
também os conselhos de administração que
dedicaram o seu tempo, o seu suor, as suas horas
muitas vezes de descanso, acreditando numa causa
que se chama social, mas, neste caso, voltada
especificamente para a questão da promoção da vida
e saúde.

Peço licença a cada um dos senhores e
das senhoras, aos ex-prefeitos Dalto dos Reis, Renato
Vianna, Félix Theiss e Victor Sasse para, em nome
das meninas da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, cumprimentar e homenagear todos os
servidores e todos aqueles que ajudaram a construir a
história tão bela, tão digna, mas, acima de tudo, tão
forte e necessária para Blumenau, que é a
construção, a luta e o exemplo do Hospital Santo
Antônio e de cada um dos seus servidores. Permitam-
me, ao cumprimentá-las, cumprimentar todos os
demais presentes.

Se o prefeito Napoleão Bernardes me
permite, quero saudar os ex-prefeitos Dalto dos Reis,
Renato de Mello Vianna, Victor Fernando Sasse e
também o meu amigo Félix Christiano Theiss, que ao
longo de suas administrações entenderam e
compreenderam na prática a importância do Hospital
Santo Antônio como uma referência para a cidade de
Blumenau e região. Para a cidade, no atendimento à
população, e para a região, na importância de ajudar o
Hospital na captação de recursos para a sua
manutenção.

A outra metáfora bem distante, mas você
já vai entender a comparação, eu chamaria de uma
bandeja de uvas, coisa bela, bonita, coisa de
Hollywood. As uvas são cheirosas, macias, doces,
suculentas, cada uma fluindo na vida das outras. E

O que falar do Hospital Santo Antônio?
Talvez não falar muito, deputado Ismael dos Santos.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Mas quero aproveitar a oportunidade, prefeito
Napoleão Bernardes e ex-prefeitos, para fazer apenas
uma pergunta: o que seria de Blumenau sem o
Hospital Santo Antônio? O que seria do povo de
Blumenau sem o Hospital Santo Antônio? É uma
pergunta difícil de responder, mas, com certeza,
dentro do nosso coração e da nossa mente há uma
verdade única: Blumenau não seria a mesma sem o
Hospital Santo Antônio e sem o trabalho de cada
servidor.

seus primórdios, na sua origem, com uma década de
fundação da colônia.

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS (Soraia
Boabaid) - Neste momento, o Poder Legislativo catari-
nense presta uma homenagem à Fundação Hospitalar
de Blumenau - Hospital Santo Antônio pela passagem
dos seus 155 anos de Fundação investidos no
compromisso de oferecer serviços hospitalares com
profissionais altamente qualificados, visando a
melhoria da qualidade de vida e a satisfação da
comunidade blumenauense e região.

Fritz Müller é conhecido no mundo pela
sua dedicação à questão da ciência na área da
botânica e é um especialista altamente referenciado
em toda a história dessas pesquisas mundiais. E ele
também atuou junto ao Hospital Santo Antônio, ao
lado do seu amigo e fundador da colônia, dr. Hermann
Blumenau, o que demonstra toda essa energia, essa
união e esse entrelaçamento no desenvolvimento das
histórias.

Convido para fazer a entrega das
homenagens o sr. deputado Ismael dos Santos.Por isso, assim como o vereador Mário

citou aqui, muito obrigado pelo exemplo, mas, acima
de tudo, obrigado por mostrarem que vale a pena lutar
por aquilo que acreditamos, que vale a pena lutar pela
vida do próximo, que vale a pena se dedicar ao
próximo para que possamos construir uma sociedade
mais justa e mais fraterna.

E como nos indagou o deputado Jean
Kuhlmann, provocando essa reflexão, e unindo aos
dados trazidos pelo proponente, deputado Ismael dos
Santos, em um ano, 400 mil atendimentos,
preponderantemente relacionados ao Sistema Único
de Saúde. Este é um grande fato a ser reconhecido,
porque o vale do Itajaí é a única região do estado de
Santa Catarina desprovida da cobertura de um
hospital público estadual, de um hospital regional.

Convido para receber a homenagem o
presidente da Diretoria Executiva, sr. João Wolfgang
Rausch, e a gerente-geral do Hospital Santo Antônio,
enfermeira Izabel Cristina Casarin, neste ato repre-
sentando a Fundação Hospitalar de Blumenau -
Hospital Santo Antônio.

Este é o papel do Hospital Santo Antônio:
um trabalho permanente de amor, dedicação, luta e,
muitas vezes, até teimosia. Porque quem é gestor
público sabe o quanto é difícil buscar recursos para a
saúde. E quem é servidor do Hospital Santo Antônio
sabe ainda mais o quanto é difícil fazer saúde em prol
dos mais humildes sem recursos.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o Poder

Legislativo catarinense presta uma homenagem a
personalidades que muito apoiaram o Hospital Santo
Antônio nesses 155 anos de fundação, fazendo parte
da história da instituição e contribuindo para essa
trajetória de sucesso.

A nossa região tem uma característica
muito forte, que é justamente esse vocacionamento
das estruturas comunitárias e filantrópicas que
prestam um excepcional serviço à comunidade,
fazendo uma cobertura extraordinária em relação a
essa necessidade de atendimento, com muita
qualidade, com muito humanismo, com muita
resolutividade e com muita eficiência na prestação de
serviço.

Vocês vivem uma luta diária de
persistência, muita garra e muita fibra. Por isso,
parabéns por essa homenagem, mas, mais ainda,
parabéns por nos darem o exemplo de
persistência.

Convido o sr. deputado Jean Kuhlmann
para acompanhar o deputado Ismael dos Santos na
entrega das homenagens.

Neste momento, convido para receber a
homenagem o sr. Ingo Ehlert, presidente do Conselho
Curador da Fundação Hospitalar de Blumenau - gestão
2005.

Blumenau, sem o Hospital Santo Antônio,
não seria a mesma. Blumenau, com o Hospital Santo
Antônio, é um orgulho para todos nós.

Por isso, é cada vez mais importante se
observar junto ao poder público a necessidade de
incentivar essa política dos hospitais comunitários,
dos hospitais filantrópicos, porque, pela sua própria
natureza, eles têm muito mais condições no sentido
de, com muita eficiência e numa excepcional relação
de investimento/benefício, fazer um melhor atendi-
mento a toda população.

Que Deus abençoe a todos! (Procede-se à entrega da homenagem.)
Muito obrigado! (Palmas)
(Palmas) Convido para receber a homenagem o sr.

Luís Carlos Schmidt de Carvalho Filho, presidente do
Conselho Curador da Fundação Hospitalar de
Blumenau - gestão 2005/2009.

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

Santos) - Agradecemos ao deputado Jean Kuhlmann
por suas palavras.

Portanto, a todos os ex-dirigentes do
Hospital Santo Antônio presentes e ausentes, o
reconhecimento e muito obrigado, em nome da
cidade.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Neste momento, concedemos a palavra ao

prefeito do nosso município, Napoleão Bernardes.
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

Álvaro Bruch, presidente do Conselho Curador da
Fundação Hospitalar de Blumenau - gestão 2009.

O SR. NAPOLEÃO BERNARDES - Boa-noite
a todos!

Em relação a esse extraordinário corpo
clínico de excelência científica do passado e do
presente, também o reconhecimento da cidade de
Blumenau.

Em nome do município de Blumenau, o
meu reconhecimento à Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina por oportunizar, através da
proposição do deputado estadual Jean Kuhlmann, que
toda a comunidade regional possa agradecer ao
Hospital Santo Antônio por toda a sua história de
valores muito importantes no sentido de promover a
saúde e a vida através de um trabalho com muito
profissionalismo, de excelência científica, mas, acima
de tudo, de muito humanismo, exercido de uma forma
bastante destacada.

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

Quero dizer a todos esses abnegados
engajados profissionais da saúde, trabalhadores,
funcionários do Hospital Santo Antônio, que é sempre
gratificante poder testemunhar lá um clima de energia
tão positiva, de tão boa vibração. Isso é fruto desses
profissionais que são dedicados de vocação, de corpo
e alma a esse serviço. É um corpo de profissionais
extraordinário.

Convido para receber a homenagem o sr.
José Domingos Gavioli, presidente do Conselho
Curador da Fundação Hospitalar de Blumenau - gestão
2010/2013.

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

Odete Maria Poffo Campestrini, presidente do
Conselho Curador da Fundação Hospitalar de
Blumenau - gestão 2013/2015.

E tudo isso encanta e desperta a paixão
da cidade de Blumenau, tanto é que a sociedade civil
tem uma presença muito ativa, quer seja na
administração dessa própria instituição, através do
seu conselho, através da Fundação Hospitalar, quer
seja através de atividades paralelas que fazem
também parte dessa história: entidades como a Rede
Feminina de Combate ao Câncer; os Trapamédicos;
aquelas personalidades da cidade que fazem parte da
Comissão Pró-construção do Hospital Santo Antônio;
além de tantos outros exemplos que eu poderia citar
aqui, como o da Capelania. Enfim, são tantos serviços
prestados pela sociedade civil junto ao Hospital Santo
Antônio, e isso demonstra o engajamento da cidade
em relação a essa causa.

Nesse sentido, cumprimento os deputados
estaduais Jean Kuhlmann e Ismael dos Santos; os
vereadores do município de Blumenau aqui represen-
tados pelo seu presidente, Mário Hildebrandt; o
secretário de estado de Desenvolvimento Regional,
Cássio Quadros, representando o governador do
estado de Santa Catarina; e o representante do
Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, ex-
deputado e amigo, conselheiro Wilson Wan-Dall.

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

João Wolfgang Rausch, presidente do Conselho
Curador da Fundação Hospitalar de Blumenau - gestão
2015.

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

Em nome da secretária municipal de
Saúde, Maria Regina de Souza Soar, cumprimento
todos aqueles que, ao longo de tanto tempo, têm-se
dedicado à causa da promoção da saúde na área
pública; e em nome do presidente João Rausch,
cumprimento toda a equipe de gestão do Hospital
Santo Antônio.

Convido para receber a homenagem a sra.
Luizita dos Santos, funcionária da instituição
homenageada desde 1972.

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

Por isso, a mensagem do município de
Blumenau é de agradecimento a essa instituição.
Espero que a sua própria história possa reforçar ainda
mais tudo aquilo que se tem dito a respeito do
enfrentamento dessa questão do financiamento da
saúde pública, com uma participação muito mais
expressiva no sentido da valorização de estruturas
dessa natureza, que são mais eficientes, têm a
melhor relação investimento/benefício e são as que
efetivamente trazem mais resultados para a
sociedade. Seguramente, esse é o desafio da jornada
de todos nós no presente e no futuro.

Convido para receber a homenagem a sra.
Juraci Gonçalves, neste ato representando o Clube de
Voluntários do Hospital Santo Antônio.Na verdade, o nosso objetivo aqui é

prestar muitos agradecimentos e uma homenagem
fraterna de gratidão, porque uma história de 155 anos
de uma instituição hospitalar evidentemente que se
confunde com a própria história do desenvolvimento
da cidade.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Agradeço aos deputados.
Dando continuidade, a Fundação

Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo Antônio
presta uma homenagem àqueles que colaboraram
para o fortalecimento da entidade.

Blumenau está prestes a completar 165
anos de história, dos quais, como aqui foi dito, 155
anos de existência do Hospital Santo Antônio. E com
uma curiosidade muito interessante, até para
demonstrar o quanto são histórias simbióticas,
unidas, entrelaçadas, compartilhadas, de desenvol-
vimento.

Convido para fazer entrega dos certificados
o presidente da Diretoria Executiva, sr. João Wolfgang
Rausch.Um grande abraço, felicidades e sucesso a

todos! Convido para receber o certificado de 155
anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
excelentíssimo sr. prefeito de Blumenau entre os anos
de 1973 a 1977, Felix Christiano Theiss.

Muito obrigado!
Diz a história que a fundação do próprio

Hospital Santo Antônio, nos primórdios, deu-se pelo
próprio fundador da colônia, dr. Hermann Blumenau,
que era farmacêutico e, como tal, tinha plena
compreensão das questões relacionadas à saúde e,
inclusive, atuou junto ao Hospital Santo Antônio nos

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

Santos) - Neste momento, convido a mestre-de-
cerimônias, Soraia Boabaid, para proceder à nominata
dos homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado de 155

anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
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excelentíssimo sr. prefeito de Blumenau nos períodos
de 1977 a 1982 e 1993 a 1996, Renato de Mello
Vianna.

homenageados, o sr. Luís Carlos Schmidt de Carvalho
Filho.

hoje se faz um, mas que representa tantos colegas,
tantas mãos, tantos corações.

O SR. LUÍS CARLOS SCHMIDT DE
CARVALHO FILHO - Excelentíssimo sr. presidente e
proponente desta sessão solene, deputado Ismael
dos Santos, a quem saúdo com muito carinho
pela lembrança não somente dos homenageados,
mas, muito especialmente, do nosso querido e
amado Hospital Santo Antônio; excelentíssimo sr.
Napoleão Bernardes, prefeito municipal;
excelentíssimo sr. presidente da Câmara de
Vereadores, Mário Hildebrandt; excelentíssimo sr.
Jean Kuhlmann, deputado estadual; srs.
presidentes da Associação e da Federação
Hospitalar; excelentíssimo sr. Wilson Wan-Dall,
Conselheiro do Tribunal de Contas de Santa
Catarina; sr. João Wolfgang Rausch, presidente da
Fundação Hospitalar; sr. Cássio Murilo Chatagnier
de Quadros, secretário de estado de
Desenvolvimento Regional de Blumenau.

Assim como os valorosos colaboradores e
corpo clínico do hospital, milhares de voluntários,
contribuintes institucionais e individuais, dão o seu
apoio na forma de recursos financeiros ou serviços
pessoais, alento ou experiência, como os programas
de valorização da vida, apoio espiritual ou a
benemérita Comissão Pró-Construção, que se
dedicam desinteressadamente e são hoje
reconhecidos na justa homenagem que se faz à
associação, Clube de Voluntários do Hospital Santo
Antônio. Roguemos ao Pai Celestial que os abençoe e
que se expandam esses exemplos e multipliquem-se
as iniciativas como essas que enaltecem o valor
comunitário e a função social do hospital.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado de 155

anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
excelentíssimo sr. prefeito de Blumenau no período de
1983 a 1988, Dalto dos Reis.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado de 155

anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
excelentíssimo sr. prefeito de Blumenau no período de
1990 a 1992, Victor Fernando Sasse.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Lado a lado, ombro a ombro, levam alento

e entregam-se silenciosamente ao outro neste
verdadeiro sacerdócio, unindo todos em aplausos da
comunidade que exulta de alegria, integrada nesses
155 anos de história de amor.

Convido para receber o certificado de 155
anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
excelentíssimo sr. deputado federal Décio Nery de
Lima, prefeito de Blumenau nos períodos de 1997 a
2000 e 2001 a 2004, neste ato representado pelo
seu filho André de Souza Lima.

(Passa a ler.)
“Senhoras e senhores, muita boa-noite! Por último, mas não em ordem de impor-

tância, a representação popular, democrática e
legítima, através dos poderes constituídos, compõe o
elo que fecha essa virtuosa corrente tão resistente
que tem suportado, sem nunca haver se rompido com
o peso dos anos, o conjunto de dificuldades e
desafios que sempre se apresentaram ao Hospital
Santo Antônio.

A distinção com que fui agraciado nesta
noite honra-me, alegra-me e também me enche de
responsabilidade, por conta da projeção e relevância
dos homenageados que me coube representar.
Porém, ainda mais me anima!

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado de

155 anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
excelentíssimo sr. deputado federal e secretário
de estado da Saúde, João Paulo Kleinübing,
prefeito de Blumenau nos períodos de 2005 a
2008 e 2009 a 2012, neste ato representado
pelo sr. secretário do Desenvolvimento Regional
de Blumenau, Cássio Murilo Chatagnier de
Quadros.

Desde a fundação da Sociedade Mútua de
Assistência aos Enfermos, em 1860, na Colônia
alemã que nestas paragens estabelecia-se, valorosos
cidadãos têm somado esforços para que a
comunidade que aqui reside, trabalha, vive e morre,
tenha a devida atenção a sua saúde.

Durante largos períodos, foi sobre o poder
público que recaíram todos os ônus de dirigir e manter
o hospital que evoluiu e é, hoje, gerido através de um
modelo de gestão filantrópica muitíssimo mais
eficiente que o aplicado nos hospitais públicos.O largo horizonte de 155 anos que hoje

contemplamos acabou por limitar o reconhecimento,
nesta noite, a uns poucos e mais recentes soldados
que, chamados ao ofício de dirigir essa valorosa
instituição, têm-se sucedido no combate às
dificuldades que sempre assolaram e ainda vitimam a
saúde pública.

(Procede-se à entrega do certificado.) De fato, é mais barato manter convênios e
subsídios a uma fundação sem fins lucrativos do que
sustentar um hospital estadual ou municipal.
Contudo, como as receitas provenientes do Sistema
Único de Saúde não são suficientes para a
manutenção dos serviços de atenção à saúde, é
indispensável o apoio incondicional, interessado e
transparente de nossos mandatários.

(Palmas)
Convido para receber o certificado de 155

anos da Fundação Hospitalar de Blumenau o
excelentíssimo sr. prefeito de Blumenau, Napoleão
Bernardes Neto.

(Procede-se à entrega do certificado.) O Hospital Santo Antônio, denominação
que remonta à década de 1940, presta atendimento
de excelência no âmbito da saúde, é certificado pela
ONA, reconhecido como Amigo da Criança pela Unicef,
integrante das redes Cegonha e Sentinela, referência
em inúmeras especialidades de média e alta
complexidades, e ainda conta com um dos menores
índices de infecção hospitalar no estado de Santa
Catarina.

(Palmas)
A Fundação Hospitalar de Blumenau

também gostaria de homenagear os seus repre-
sentantes blumenauenses no Parlamento catari-
nense.

Os parlamentares eleitos pela comunidade
de Blumenau, em todas as esferas, sempre foram
sensíveis às questões relacionadas à manutenção e
financiamento das atividades do hospital, sempre lhe
dedicando emendas, incluindo-o nos programas de
governo e levando as suas pautas ao Poder Executivo
e às Casas Legislativas.

Convido para receber a homenagem a sra.
deputada estadual Ana Paula Lima, neste ato repre-
sentada pelo seu filho André de Souza Lima.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Tudo isso foi conquistado pela soma e
reunião do trabalho de muitas pessoas, milhares
delas, que se sucederam em cada uma das funções,
no desenvolvimento de cada mister, na busca
incansável da melhoria contínua.

A deputada estadual Ana Paula Lima, aqui
representada pelo seu filho, o deputado Jean Jackson
Kuhlmann e, especialmente, o proponente desta
sessão solene de homenagem, deputado Ismael dos
Santos, são, hoje, também homenageados pelo
hospital, pois a sua atenção e dedicação assegura
aos munícipes de Blumenau e região, com o aval do
presidente, deputado Gelson Merisio, que o governo
do estado, aqui representado pelo secretário Cássio
Murilo Chatagnier de Quadros, através da Assembleia
Legislativa, jamais dará as costas ao Hospital Santo
Antônio que atende a mais de 14 municípios no vale
de Itajaí e região, ou mais de 400 mil pacientes por
ano, sendo grande parte deles através do Sistema
Único de Saúde.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o sr.

deputado estadual Jean Kullmann.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) De dentro para fora, foi-nos concedida a

graça de escrever o nosso nome na história, ao lado
daqueles que tiveram o privilégio, assim como eu,
como Ingo Ehler, Álvaro Bruch, Domingos Gavioli,
Odete Campestrini e, atualmente, João Rausch, de
presidir a Fundação Hospitalar de Blumenau,
mantenedora desse hospital e que nos orgulha
porque é referência regional em saúde pública.

Com carinho e agradecimento especial, o
Hospital Santo Antônio presta também a sua
homenagem ao deputado Ismael dos Santos,
proponente desta sessão solene que marca os 155
anos de história do Hospital Santo Antônio.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Neste momento, a Fundação Hospitalar de

Blumenau presta uma homenagem à Assembleia
Legislativa de Santa Catarina pelo reconhecimento da
sua brilhante trajetória.

Recebemos, hoje, esta garbosa
homenagem com o coração cheio de júbilo pelo
aniversário dessa instituição hospitalar que contribui
também com a geração de conhecimento e formação
profissional, através do Instituto Catarinense de
Desenvolvimento da Saúde, que coordena pesquisas,
residências médicas, especializações e ensino de
extensão.

No âmbito municipal, desde a década de
1970, quando o Hospital Santo Antônio teve a sua
gestão delegada ao curso de Medicina da Furb, os
prefeitos municipais tiveram destacada participação,
mais ou menos direta, na manutenção do hospital.

Convido para receber a homenagem o sr.
deputado Ismael dos Santos, neste ato representando
o excelentíssimo presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Gelson Merisio. O reconhecimento de seu interesse, do

cuidado, do amparo à saúde municipal e até regional
soma brilho a esta noite, traz justa homenagem às
inúmeras parcerias que desenvolveram, permitindo
que o hospital chegasse a essa efeméride com mais
de 750 colaboradores, formado por uma equipe
multidisciplinar dinâmica e dedicada que faz coro,
hoje, aos aplausos dirigidos aos prefeitos Felix
Christiano Theiss, Renato de Mello Vianna, Dalto dos
Reis, Victor Fernando Sasse, Décio Nery de Lima e
João Paulo Kleinübing, sendo este último responsável
por uma recente expansão do hospital.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Mas nada disso seria possível, senhoras e
senhores, se não fossem as diligentes entidades
civis, integrantes e componentes dos conselhos da
fundação, quais sejam atualmente: Acib, Ampe,
Associação Médica, CDL, Furb, Intersindical Patronal,
OAB, Sescon, Sindicato dos Servidores da Saúde e
Uniblam, com as quais as homenagens queremos
compartilhar, pela alegria que nos é dada no exercício
das suas representações junto aos conselhos desta
entidade.

(Palmas)
Agradeço ao sr. João Wolfgang Rausch e

ao deputado.
Na sequência, o maestro e pianista

Geraldo Bispo, acompanhado pelo tenor Ricardo
Haas, brindará todos com a música Amigos para
Sempre.

(Procede-se à interpretação da música.)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael dos

Santos) - Obrigado, tenor Ricardo Haas! Com uma voz
desta, eu não perderia a eleição. Obrigado, pianista
Geraldo Bispo! Parabéns pela execução!

Evidentemente, do lado de dentro da
máquina hospitalar, não são os prédios que fazem o
atendimento a milhões de pessoas, mas, sim, o
exército de centenas de médicos e outros tantos
obstinados da área da saúde que trabalham
diariamente como a enfermeira Luizita dos Santos,
dedicando-se décadas a fio ao cuidado com o próximo
e com a própria instituição. Nesta noite, o seu sorriso
sincero representa a gratidão e o reconhecimento que

Com tanta galhardia quanto os seus
antecessores, o prefeito Napoleão Bernardes Neto
recebe a homenagem como mandatário que repre-
senta hoje a comunidade de Blumenau, pois tem
olhado com carinho e apreço as demandas do Santo
Antônio, assegurando que os repasses de verba
sejam realizados de forma transparente, valorizando a
atuação fundamental do hospital e impedindo que as

Nós estamos indo para os encaminha-
mentos finais desta sessão e ouviremos mais dois
pronunciamento.

Com muita satisfação, convido para fazer
uso da palavra, em nome de todos os
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dificuldades orçamentárias e burocráticas sirvam de
mote para represar valores devidos ao Santo Antônio
pela prestação dos serviços públicos que desenvolve.

Por isso, também sintam-se
homenageados e parabenizados por esta data. O dia
de hoje também é de vocês. Seria perigoso tentar
nominar as entidades e pessoas que estenderam
sempre os seus braços em favor do hospital, sob
pena de omitir alguma ou alguém. A homenagem de
hoje é para todos os benfeitores.

o nosso pronto-socorro, melhorando ainda mais os
atendimentos de média e alta complexidades.

Em todo país, hospitais filantrópicos como
o nosso passam por situações ainda piores. Infeliz-
mente, não sabemos até quando teremos condições
de manter os nossos serviços com excelência, sem o
reconhecimento financeiro com o repasse de verbas,
desatualizadas há mais de uma década, no caso do
SUS.

Todos os promotores e demais
participantes desta noite memorável, além dos
próprios homenageados, estão cientes de que
desafios não encerram nesta noite, não terminam. O
sucesso é um caminho e não uma linha de chegada,
e somente a união de todos os braços, do mais forte
ao menos forte, é que poderá assegurar que esta
data continue a se repetir e a ser comemorada pelos
filhos dos nossos filhos por muitos e muitos anos.

Desde a criação da Fundação Hospitalar
de Blumenau, o Hospital Santo Antônio vem
norteando as suas ações, planejando, discutindo,
cobrando e crescendo. Este crescimento deve-se às
entidades que compõem o Conselho Superior, bem
como o Conselho Curador, terem representantes
firmes nas tomadas de decisões estratégicas para o
hospital.

Isso enfraquece o sistema, enfraquece e
adoece a Saúde, enfraquece a acreditação de uma
nação com os seus representantes políticos. Por isso,
aproveitei este momento para pedir que a data de
hoje seja também desse compromisso ainda maior,
que sabemos que os senhores já o tem, com a nossa
sociedade.

A noite é de festa e os nossos corações
batem em uníssono, embalados pela sensação de
dever cumprido que nos traz a oferta dessa
condecoração. Fica aqui o meu registro de reconheci-

mento e gratidão aos ex-presidentes homenageados,
que, juntamente com seus pares, deram o melhor de
si para com a instituição.

Os aplausos nos envaidecem e nós,
homenageados, ficamos gratos e lisonjeados por
termos sido lembrados pela Assembleia Legislativa do
estado de Santa Catarina, a qual agradecemos
através da saudação especial ao deputado Ismael dos
Santos.

Somos o primeiro hospital conveniado com
o SUS em Santa Catarina a ter acreditação em nível
01 da ONA - Organização Nacional de Acreditação.
Além disso, somos reconhecidos pela Unicef por
nossas ações de incentivo ao aleitamento materno.
Somos partícipes da Rede Cegonha, referência em
cirurgia bariátrica, ortopedia, obstetrícia com gestação
de alto risco, UTI neonatal e pediátrica e oncologia.
Vejam quantas conquistas ao longo dos anos e da
dedicação de muitos.

Aos nossos colaboradores e ex-
colaboradores, em nome da nossa funcionária Luizita,
homenageada da noite, parabéns, pois vocês
ajudaram a escrever, ao longo dos anos, essa linda
história de suor, trabalho e dedicação.

Também os homenageados diretamente
pelo hospital, e que agradecemos na pessoa de seu
presidente, sr. João Wolfgang Rausch, unem-se nesse
aprazível sentimento de gratidão e júbilo.

Hoje nós nos deparamos com tantos
avanços na área da saúde, numa velocidade que
impressiona. Cada dia com conquistas em vários
campos do saber da Medicina. No entanto, ainda
travamos, como instituição, batalhas diárias,
buscando recursos para manter as nossas portas
abertas para atender os 14 municípios da Ammvi e
buscar o compromisso com a qualidade, humanização
e responsabilidade com os nossos pacientes, clientes
e colaboradores.

Fiquem certos, senhoras e senhores,
juntamente com todos os meus pares, que hoje
temos as luzes dos holofotes voltadas para nós, que
continuaremos a comemorar, ainda mais, com mais
força e vigor, as conquistas presentes e futuras do
próprio Hospital Santo Antônio.

No campo da pesquisa, temos o nosso
ICDS - Instituto Catarinense de Desenvolvimento da
Saúde - que vem qualificando profissionais na área da
saúde para o mercado de trabalho. Na atualidade,
contamos com mais de 40 estudantes doutorandos e
de residência médica, que diariamente aprendem em
nossa instituição, sem falar na participação de outras
instituições de ensino que usam as nossas
instalações para a realização de seus campos de
estágio. Sonhamos mais alto e ainda buscamos o
reconhecimento do ICDS, como sede de hospital de
ensino.

Parabéns e muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Manter uma instituição como a nossa,

atuando 24 horas por dia, sr. deputado Ismael dos
Santos, é uma tarefa árdua. Por isso, além do
reconhecimento público, pedimos o compromisso
para o aumento do repasse de recursos, por mais
liberação de verbas, e que vocês, que têm, juntos, o
poder de tomar decisões importantes na vida de cada
um de nós, e, em especial, na dos nossos clientes,
possam valorizar e reconhecer que a saúde pública no
Brasil precisa sair da UTI de forma rápida e urgente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael dos
Santos) - A nossa gratidão ao sr. Luís Carlos Schmidt
de Carvalho Filho, que falou em nome de todos os
homenageados. Do dia 1º de janeiro até hoje já foram

feitos mais de 123.500 atendimentos, um número
expressivo que mostra a importância do Hospital
Santo Antônio para com a nossa comunidade. O
nosso compromisso é salvaguardar aquele que em
nossa unidade hospitalar busca por auxílio médico-
assistencial com qualidade.

Registro, com satisfação, a presença do
meu amigo pastor Haroldo Kuzma, que tem sido um
grande incentivador da Capelania do Hospital Santo
Antônio.

Para finalizar, convido para fazer uso da
palavra o presidente da Diretoria Executiva da
Fundação Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo
Antônio, sr. João Wolfgang Rausch.

Somos um hospital comprometido com
a saúde. Atuamos e somos de fato como se
fôssemos um hospital regional, mas não de
direito. Infelizmente, não podemos receber
recursos regionais em relação a custos e atendi-
mento. Todos vocês sabem das dificuldades que
isso acarreta, principalmente na ponta do lápis, no
somatório das contas, na porta do nosso serviço
de urgência e emergência. Sr. Cássio, repre-
sentante do secretário estadual da Saúde,
conclamamos que essa situação possa ser
revista, pois não é somente esse não reconheci-
mento que prejudica as nossas ações diárias.
Esperar diariamente o pagamento, em atraso, de
convênios firmados é angustiante, mexendo com o
emocional não apenas de quem trabalha nos
hospitais, mas com as vidas que buscam salvar.

Celebramos este ano algumas conquistas,
como o novo projeto do serviço de ortopedia, a
operacionalização e funcionamento, até o início do
próximo ano, do Setor de Radioterapia e Centro de
Diagnóstico por Imagem, em convênio com o governo
do estado. Viabilizamos com recursos próprios, na
última gestão, a aquisição de um tomógrafo de alta
tecnologia, que em muito irá auxiliar o diagnóstico de
nossos pacientes. Além disso, estamos realizando
adequações na área de obstetrícia, buscando ainda
mais a qualidade no atendimento às gestantes.

O SR. JOÃO WOLFGANG RAUSCH -
Excelentíssimo sr. deputado estadual Ismael dos
Santos, proponente desta solenidade.

(Passa a ler.)
“Começo agradecendo a gentil lembrança

para com nossa a instituição. Somos muito gratos!
Temos uma história longa celebrada neste dia de
hoje, e termos o reconhecimento desta Casa
Legislativa, que representa o povo catarinense, honra-
nos e enche-nos de alegria. Aproveito a oportunidade para dizer que,

com a ajuda da comunidade, estamos conseguindo
melhorar algumas de nossas estruturas. Através da
Trimania, a comunidade que participa dos sorteios
tem subsidiado valores significativos para reformas,
adequações e aquisições de equipamentos.

Então, em nome de cada colaborador, de
todos aqueles que estão e que já passaram pelo
Hospital Santo Antônio, contribuindo com sua história,
o nosso obrigado!

Quero saudar as demais autoridades que
compõem a mesa e já foram nominadas, e na pessoa
da nossa gerente-geral do Hospital Santo Antônio,
enfermeira Izabel Cristina Casarin, gostaria de saudar
todos os colaboradores, uma vez que a história do
Santo Antônio é um esforço coletivo, principalmente
de trabalhadores na área da saúde, em seus mais
diversos campos de conhecimento.

Em um dia de festa como hoje é preciso
lembrar que, infelizmente, nenhum hospital de
Blumenau foi agraciado pelo Pacto Por Santa Catarina,
que prevê investimento no estado na ordem de R$
670 milhões. Esperamos das autoridades que essa
ação ainda possa ser revista. A saúde não pode
esperar.

Estamos lançando, nos próximos dias,
uma rifa em que com apenas R$ 5,00 o portador do
bilhete concorrerá ao sorteio de um automóvel e de
uma motocicleta. O sorteio será em dezembro e os
recursos serão investidos na área materno-infantil. É
também para a área materno-infantil que
promoveremos, nos próximos dias 11 e 12 de
setembro, um bazar, no Parque Vila Germânica, com
produtos disponibilizados pela Receita Federal para
arrecadar recursos para o nosso Hospital Santo
Antônio. São ações e superando desafios diários que,
por enquanto, conseguimo-nos manter. Diante da
estabilidade que atravessa o país, fica-nos a dúvida
de até quando conseguiremos.

(Palmas)
Na pessoa do sr. prefeito municipal,

Napoleão Bernardes, e do sr. secretário de estado,
saudamos os demais membros da mesa, a quem
gentilmente agradecemos. Ficamos honrados com a
sua presença numa noite tão marcante para a nossa
história.

Não podemos ter apenas cuidados
paliativos. Precisamos de incremento financeiro. Caso
contrário, tristemente entraremos para as estatísticas
que se somam no Brasil de leitos que podem fechar,
de profissionais que serão dispensados, das filas que
vão ser ainda maiores.

Não teríamos tempo hábil aqui para
abordar tão longa trajetória de alegrias, angústias,
algumas vezes tristezas, mas de desafios que
iniciaram quando o dr. Blumenau iniciou e pensou na
questão da saúde como uma das prioridades para o
desenvolvimento da então colônia.

O compromisso é de todos nós, de quem
está gerindo esse processo e de quem escolhe esses
representantes para que cheguem a esses cargos.

Como presidente do Conselho Curador,
sou porta-voz das dez entidades representativas do
município. O nosso trabalho é filantrópico e voluntário.
Tenho certeza e esperança de que, com o
compromisso de todos os que por ela já passaram e
com o compromisso dos que estão aqui hoje for
firmado, não seremos abandonados e seguiremos em
frente.

Sr. prefeito, a municipalidade tem feito
a sua parte, mas gostaríamos de contar com o
seu entusiasmo, e sempre solícito, para
promovermos uma campanha com a população,
sabendo que a secretaria da Saúde já vem
trabalhando com isso, mas para intensificar que
os casos de não urgência e não emergência
devem utilizar o Serviço de Atenção Básica, e que
a comunidade ainda chama de postinhos e AGs. A
comunidade precisa entender que ações como
essas são ações cidadãs que ajudam a desafogar

Se olharmos na linha do tempo, para
quem estuda história esses 155 anos são apenas
um pequeno recorte no espaço. Para nós, são
uma caminhada árdua, construída com a
colaboração de muitos. E com essa colaboração
dos poderes públicos e da sociedade civil,
engajada sempre nas nossas ações, celebramos
o dia de hoje.

Pedimos ao padroeiro da Fundação
Hospitalar de Blumenau, Santo Antônio, que abençoe
a todos. Saúde e vida longa!”

Muito obrigado!
(Palmas)
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(SEM REVISÃO DO ORADOR) Com a palavra o sr. Mário Hildebrandt, (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael

dos Santos) - Em nome do Parlamento, eu preciso
fazer uma pequena justificativa: o pacto foi dirigido
basicamente aos hospitais do governo. É uma
dezena de hospitais que, infelizmente, consome
mais do que os 200 hospitais filantrópicos que
temos em Santa Catarina.

O SR. MÁRIO HILDEBRANDT - Como já
fiz uso da palavra, apenas quero ler o texto da
moção.

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

dos Santos) - A Presidência agradece a presença
das autoridades e de todos que nos honraram
com o seu comparecimento nesta noite
emblemática e histórica.

(Passa a ler.)
“A Câmara Municipal de Blumenau

consigna em seus anais uma moção de louvor ao
Hospital Santo Antônio pelos seus 155 anos de
fundação.

Antes do encerramento, teremos a
apresentação do Hino de Santa Catarina, sob a
regência do maestro e pianista Geraldo Bispo,
acompanhando do tenor Ricardo Haas.

O município está investindo em torno
de 28%, dizia-me o prefeito, o governo do estado
investe em torno de 20% a 25%/mês na Saúde, e,
infelizmente, o governo federal, apenas 4%. Este é
o nosso desafio. Mas vamos lá! Eu, o deputado
Jean Kuhlmann e a deputada Ana Paula Lima
temos procurado trazer recursos pontuais para o
Hospital Misericórdia, o Hospital Santa Isabel e o
Hospital Santo Antônio. Contem com o nosso
compromisso de avançarmos nesse nosso mister.

Câmara Municipal de Blumenau, 2015
(a) Mário Hildebrandt

Presidente” (Procede-se à apresentação do hino.)
Esta moção é de minha autoria e foi

aprovada por todos os vereadores.
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.

Convido os deputados Ismael dos
Santos e Jean Kuhlmann e o sr. Cássio Quadros
para, juntamente com o prefeito Napoleão
Bernardes, fazerem a entrega da moção ao
presidente João Wolfgang Rausch.

O sr. presidente da Câmara de
Vereadores precisa fazer a entrega de uma moção
ao presidente da instituição Hospital Santo
Antônio, e terá 30 segundos para isso.

Esta encerrada a presente sessão.

(Procede-se à entrega da moção)

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA ATO DA MESA DL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 009, de 28 de agosto de 2015 ATO DA MESA Nº 040-DL, de 2015
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Kennedy Nunes para
ausentar-se do País, no período de 27 de agosto a 1º de setembro do
corrente ano, a fim de viajar aos Estados Unidos da América, em
caráter particular.

RESOLVE:
EXCLUIR, a pedido, do Ato da Presidência nº 016, de

23 de outubro de 2014, a servidora HELOISA MARA LISBOA VIEIRA,
matrícula nº 1290, a contar de 17 de agosto de 2015. PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 27 de agosto de 2015.

Deputado GELSON MERISIO Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - 1º SecretárioPresidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário*** X X X ***

*** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

as entidades envolvidas para verificar o processo de terceirização e privatização.
O Deputado Jean Leutprecht também concordou com as manifestações do
Deputado Natalino Lázare e do Deputado Gabriel Ribeiro. A seguir foram apro-
vados e encaminhados para arquivamento os seguintes Ofícios:
Of./0419.9/2015 e Of./0292.1/2015. A seguir o Presidente passou para o
próximo assunto que é a problemática da doença do mofo branco do alho. Foi
solicitada a realização de um Fórum no município de Fraiburgo para tratar da
erradicação desta doença, a fim de evitar a sua propagação. Foi detectado um
grande especialista neste assunto, no estado de Minas Gerais, que participará do
Fórum para falar sobre as alternativas que existem para sanar este grave
problema na cultura do alho. A data do Fórum ainda não foi definida, por várias
questões: uma delas é a aprovação dos deputados da Comissão de Agricultura e
Política Rural e, a outra é uma data em que o professor poderá participar do
Fórum. Os deputados presentes aprovaram a realização do Fórum sobre a doença
fúngica “mofo branco” no alho. A seguir o Presidente colocou o último assunto da
pauta da reunião, que é a instalação do Fórum Permanente do Agronegócio
Catarinense, o qual seria instalado no mesmo dia, em uma reunião no Hotel
Castelmar, em Florianópolis. O Presidente falou da satisfação de estar à frente da
Comissão de Agricultura e Política Rural na instalação deste importante Fórum, o
qual congrega as mais altas instituições ligadas ao agronegócio catarinense. A
indústria brasileira este ano não possui expectativa nenhuma de crescimento,
mas o agronegócio catarinense vislumbra um crescimento na ordem de dois por
cento ou mais, por isso o agronegócio será um setor importantíssimo para ajudar
o Brasil a superar a crise. O Presidente fez o convite a todos os Deputados a
participarem da reunião do Fórum. O Deputado Jean Leutprecht falou da impor-
tância desse Fórum, principalmente porque Santa Catarina como um grande
estado exportador de produtos agropecuários terá neste Fórum uma importante
parceria. O Deputado Gabriel Ribeiro, também enalteceu o Presidente e a
Comissão de Agricultura e Política Rural, na instalação deste importante Fórum do
Agronegócio Catarinense, disse de sua satisfação em ser um parlamentar
componente desta comissão, a qual vem desenvolvendo um excelente trabalho
no legislativo catarinense. Neste ínterim, chegou o Deputado Manoel Mota, o
qual foi saudado pelos demais Deputados, pela sua experiência neste
parlamento, pautado pelo seu sétimo mandato consecutivo como Deputado. Ato
contínuo o Presidente passou a palavra ao Deputado Manoel Mota, que saudou o
Presidente e os demais Deputados e a imprensa presente e, relatou um breve
histórico de sua vida pública, como prefeito de Araranguá e como Deputado por
sete mandatos neste parlamento.O Deputado Manoel Mota justificou o seu
atraso, relatando que participava de uma audiência na Casan, mas disse que já

Ata da 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política
Rural, realizada no dia 05 de agosto de 2015.
Às dez horas do dia cinco de agosto do ano de dois mil e quinze, na Sala de
Imprensa, sob a Presidência do Deputado Natalino Lázare, com base no
parágrafo 1º do art. 123 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da
Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural. Estavam presentes
na reunião os deputados Gabriel Ribeiro, Jean Leutprecht e Manoel Mota.
Primeiramente o Presidente deu as boas vindas a todos os presentes para mais
uma reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural, principalmente ao
Deputado Jean Leutprecht, que assumiu a cadeira do parlamento em substituição
ao Deputado Cesar Valduga. O Presidente justificou a ausência do Deputado
Dirceu Dresch, que se encontrava em Brasília tratando de assuntos relativos às
enchentes ocorridas nas cidades da região Oeste do Estado de Santa Catarina. A
seguir, o Presidente passou a palavra ao Deputado Gabriel Ribeiro para sua
saudação inicial, o qual cumprimentou o Presidente e deu as boas vindas ao
Deputado Jean Leutprecht como parceiro na Comissão de Agricultura e Política
Rural. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Deputado Jean Leutprecht, que
agradeceu o gesto do Deputado Cesar Valduga, possibilitando-o assumir a
cadeira pelo período de sessenta dias. Agradeceu, também, a recepção que teve
de todos os parlamentares e funcionários da casa, e se colocou à disposição da
Comissão de Agricultura e Política Rural para colaborar no que for possível.
Também disse que está mais a aprender, mas fará o possível para colaborar nos
trabalhos desta comissão. A seguir o Presidente passou a leitura dos ofícios
recebidos: ofício nº 003/2015, do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais,
encaminhando Nota Conjunta a qual esclarece sobre riscos a que serão
submetidos de consumidores brasileiros, com o advento da
terceirização/privatização da inspeção/fiscalização de produtos agropecuários. O
presidente colocou para encaminhamento o referido expediente, dizendo que o
mesmo deverá ser encaminhado ao Presidente desta Casa para, que em
conjunto com a Comissão de Agricultura e Política Rural se manifeste em relação
ao assunto. O Deputado Gabriel Ribeiro se posicionou de acordo com o
Presidente e, ainda demonstrou preocupação com o assunto, uma vez que Santa
Catarina é o maior produtor de carne suína e de frango e, esta fiscalização é de
suma importância na exportação brasileira, para tanto, solicitou um contato com
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estava ansioso para participar dessa reunião da Comissão de Agricultura Política
Rural, comissão esta que vem desenvolvendo um importante trabalho neste
parlamento. Falou que considera a agricultura como a mais importante pasta
neste País, o qual poderia produzir duas vezes mais o que produz em produção
agrícola, mas que o governo deveria dar garantias de preço mínimo para os
produtos agrícolas, dando assim, segurança ao produtor brasileiro, o que infeliz-
mente não existe. O Presidente convidou o Deputado Manoel Mota para a
instalação do Fórum do Agronegócio Catarinense, o que de imediato o Deputado
Manoel Mota justificou a sua ausência, em função de compromisso assumido
anteriormente no Município de Araranguá, mas autorizou o Presidente a
representá-lo na reunião do Fórum. O Deputado Gabriel Ribeiro também justificou
sua ausência na reunião do Fórum, pelo mesmo motivo, compromissos
assumidos anteriormente, onde irá acompanhar o Governador João Raimundo
Colombo em um evento na cidade de Lages, mas que mandará um representante
para a reunião do Fórum. O Deputado Jean Leutprecht disse que iria a Laguna
mas que chegaria a tempo de participar da reunião do Fórum. O Deputado
Manoel Mota agradeceu a todos os deputados as manifestações que fizeram a
seu respeito e dirigiu uma palavra de incentivo ao Deputado Jean Leutprecht,
neste período que se encontra como Deputado e se colocou à disposição de
todos. O presidente Natalino Lázare agradeceu a todos e declarou encerrada a
reunião, e eu Michelli Burigo Coan, chefe de secretaria, lavro a presente ata que
será assinada por mim e os demais membros presentes.

autoria do deputado Leonel Pavan, que dispõe sobre a instalação de bicicletários
em todos os prédios da Administração Pública no âmbito do Estado de Santa
Catarina, exarou parecer pela rejeição, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; devolução voto vista ao Projeto de Lei nº
0089.4/2015 de autoria do deputado Mario Marcondes, que proíbe o uso de
garrafas e copos de vidro em locais públicos e privados, voltados para o
divertimento, onde houver concentração popular, exarou parecer pela realização
de diligência à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa
Catarina (FECOMÉRCIO), à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(ABRASEL - SC), à Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do
Estado de Santa Catarina (FHORESC) e à Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina (FACISC), que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; voto vista ao Projeto de Lei nº 0210.9/2015 de
autoria do deputado Patrício Destro, que dispõe sobre critérios e restrições para
comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios no Estado de Santa
Catarina e adota outras providências, exarou parecer pela realização de diligência
à Secretaria de Estado da Casa Civil, à Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo de Santa Catarina (FECOMÉRCIO) e à Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas (FCDL) de Santa Catarina, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; devolução voto vista ao Projeto de Lei nº
0540.2/2013 de autoria do deputado Darci de Matos, que dispõe sobre o uso
do Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP), mais conhecido como Botão do
Pânico, em vítimas de violência doméstica e familiar e estabelece outras
providências, exarou parecer contrário do relator, que posto em discussão e
votação os votos vista da deputada Luciane favorável ao do relator e o do
deputado Silvio Dreveck, sendo aprovado por maioria o parecer do relator. O
Deputado Ricardo Guidi relatou o projeto de Lei nº 0235.7/2015 de autoria do
deputado Manoel Mota, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de
Santa Catarina o Arraial Fest, exarou parecer favorável com Emenda Modificativa,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de
Lei nº 0072.6/2015 de autoria do deputado José Nei A. Ascari, que declara de
utilidade pública o Instituto Francesco Zomer de Orleans, exarou parecer pela
rejeição da emenda supressiva Folha 19, sendo favorável a proposta na forma
original, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores
Deputados e dos demais presentes e encerrou a presente reunião, da qual, eu,
Robério de Souza, Chefe da Secretaria, lavrei a Ata que, após lida e aprovada por
todos os membros, será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente,
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Natalino Lázare
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 9 HORAS DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015.
Às nove horas do dia dezoito de agosto do ano de dois mil e quinze, sob a
Presidência do Deputado Mauro de Nadal, reuniram-se a Comissão de
Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Deputados: João Amin;
José Nei A. Ascari; Luciane Carminatti; Ricardo Guidi; Valdir Cobalchini e Silvio
Dreveck. Os Deputados Marcos Vieira e Narcizo Parisotto justificaram suas
ausências. Aberto os trabalhos, o Presidente colocou em votação a ata da 20ª
Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. O Deputado João Amin
relatou o Projeto de Lei nº 0275.4/2015 de autoria do deputado Kennedy Nunes,
que declara de utilidade pública a Associação Educacional e Assistencial Amar de
Itajaí, exarou parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0299.1/2015 de autoria do deputado José
Nei A. Ascari, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Arroio Trinta, exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente convidou a Secretária da
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Angela Albino
para compor a Mesa. O Deputado Valdir Cobalchini relatou o Projeto de Lei nº
0285.6/2015 de autoria do deputado Antônio Aguiar, que institui o Dia Estadual
da Família na Escola no Estado de Santa Catarina, exarou parecer favorável, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº
0303.2/2015 de autoria do Governo do Estado, que altera o art. 1º da Lei nº
11.647 de 2000, que autoriza o Poder Executivo a dispor sobre a concessão
mensal de auxílio-alimentação por dia trabalhado aos servidores públicos civis e
militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional
e adota outras providências, exarou parecer favorável, que posto em discussão,
foi cedido vista em gabinete à deputada Luciane Carminatti; o Projeto de Lei nº
0124.1/2015 de autoria do deputado Gelson Merisio, que declara de utilidade
pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento São
João Maria II de Fraiburgo, exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0197.7/2015 de
autoria do deputado Gean Loureiro, que proíbe a inserção em placas
informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos públicos e
privados, da expressão "não nos responsabilizamos por objetos deixados no
interior do veículo" e adota outras providências, exarou parecer favorável, que
posto em discussão, foi cedido vista em gabinete ao deputado João Amin; o
Projeto de Lei nº 0297.0/2015 de autoria do deputado Dalmo Claro, exarou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; o Projeto de Lei Complementar nº 0022.2/2015 de autoria do
Governo do Estado, que altera o art. 5º da Lei Complementar nº 529 de 2011,
que aprova o Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do Estado de
Santa Catarina, exarou parecer favorável, que posto em discussão, foi cedido
vista em gabinete à deputada Luciane Carminatti. O Deputado Sílvio Dreveck
relatou o Projeto de Lei Complementar nº 0025.5/2015 de autoria do Governador
do Estado, que altera o art. 129 e os Anexos V-B e VII-G da Lei Complementar nº
381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional
da Administração Pública Estadual e estabelece outras providências, exarou
parecer favorável, que posto em discussão, foi cedido vista em gabinete à
deputada Luciane Carminatti. O Deputado José Nei A. Ascari informou não haver
matérias para relatar. A Deputada Luciane Carminatti relatou o Projeto de Lei nº
0264.1/2015 de autoria do deputado Jean Kuhlmann, que institui a Semana
Estadual de Incentivo ao Ciclismo no Estado de Santa Catarina, exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o
Projeto de Lei nº 0386.0/2012 de autoria do deputado Darci de Matos, que
declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Supermercados em
Florianópolis, exarou parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Sílvio Dreveck relatou o Proposta de
Emenda à Constituição nº 0014.4/2015 de autoria da Mesa Diretora, que
modifica o inciso VI do parágrafo único do art. 173 da Constituição do Estado de
Santa Catarina, para incluir o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil na
concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro às entidades culturais por
parte do Estado, exarou parecer pela admissibilidade, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0191.1/2015 de

Deputado Mauro de Nadal
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015.
Às dezesseis horas do dia dezoito de agosto do ano de dois mil e quinze, sob a
Presidência do Deputado Mauro de Nadal, reuniram-se a Comissão de
Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Deputados: João Amin;
José Nei A. Ascari; Luciane Carminatti; Ricardo Guidi; Valdir Cobalchini e Silvio
Dreveck. Os Deputados Marcos Vieira e Narcizo Parisotto justificaram suas
ausências. O Deputado Sílvio Dreveck relatou a Proposta de Emenda à
Constituição nº 0014.4/2015 de autoria da Mesa Diretora, que modifica o inciso
VI do parágrafo único do art. 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina,
para incluir o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil na concessão de apoio
administrativo, técnico e financeiro às entidades culturais por parte do Estado,
exarou parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença dos Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a
presente reunião, da qual, eu, Robério de Souza, Chefe da Secretaria, lavrei a Ata
que, após lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.
Deputado Mauro de Nadal

Presidente
*** X X X ***

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

ADOLESCENTE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.

Às dez horas do dia quinze de julho de dois mil e quinze, reuniram-se na sala de
imprensa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, os Senhores
Deputados Doutor Vicente, Ricardo Guidi, Mauro de Nadal, Neodi Saretta e
Romildo Titon. Registrando-se as ausências justificadas dos Senhores Deputados
Cesar Valduga e Ismael dos Santos. O Senhor Presidente abriu a reunião,
efetuando uma inversão da pauta, iniciando pela análise e votação dos seguintes
Ofícios e projetos de lei: OF./0081.3/2015 - Manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Atendimento à Criança e ao
Adolescente (COMBEMTU), de Tubarão, referente ao exercício de 2014;
OF./0100.0/2015 - Manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública
da Associação Ventura de Assistência ao Idoso, à Criança e ao Adolescente, de
Joinville, referente ao exercício de 2014; OF./0105.5/2015 - Manutenção do
título de reconhecimento de utilidade pública da Casa da Criança do Morro da
Penitenciária, de Florianópolis, referente ao exercício de 2014. OF./0137.2/2015
- Manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação dos
Amigos do Projeto Missão Criança, de Joinville, referente ao exercício de 2014.
Todos com voto pela APROVAÇÃO pelos relatores e aprovados por unanimidade.
PL./0114.0/2014 - Institui a Ouvida sem Dano para crianças vítimas de abuso
sexual ou violência, nos órgãos de defesa das crianças e adolescentes - Voto
pela solicitação de DILIGÊNCIA ao Conselho Estadual de Psicologia, ao conselho
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Regional de Serviço Social e à Associação Catarinense de Psiquiatria, aprovada
por unanimidade. O Senhor Presidente sugeriu aos demais membros que os
representantes das entidades a serem diligenciadas e também do CEDCA
(Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) e DIAS (Diretoria de
Assistência Social da SST - Secretaria de Estado da assistência Social) fossem
convidados para participar da próxima reunião da Comissão a fim de se discutir o
projeto, dado a complexidade da matéria. Sugestão aprovada pelos Senhores
Deputados presentes. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação a
realização do Iº Seminário Estadual de Práticas Exitosas, evento que pretende
mostrar projetos de entidades públicas e privadas, reconhecidos pela excelência
no atendimento à criança e adolescente, a exemplo do Projeto Novos Caminhos
da FIESC que dá formação profissional para crianças que estão sob a custódia do
Estado. O Senhor Deputado Ricardo Guidi sugeriu que o evento seja coberto pela
Imprensa da Casa, enquanto o Senhor Deputado Mauro de Nadal destacou que é
oportuno mostrar exemplos que estão dando resultados positivos e parabeniza o
Senhor Presidente pela iniciativa. Aprovada por unanimidade a realização do
Seminário. O Senhor Presidente sugeriu também que o Sr. Roberto Lajus, Diretor
do Departamento de Administração do Sistema Socioeducativo, fosse convidado
para expor a situação do sistema sócio-educativo catarinense em reunião da
Comissão. Sugestão também aprovada pelos Senhores Deputados. O Senhor
Presidente colocou em votação o apoio técnico da Comissão ao I Encontro
Estadual de Justiça Restaurativa a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de
novembro de 2015 em Florianópolis/SC. Em seguida o Senhor Presidente
retornou ao início da pauta, submetendo a ata da reunião anterior à aprovação
dos demais membros, dispensada à leitura da mesma, uma vez que foi
encaminhada para leitura prévia. Ata aprovada. O Senhor Presidente deu ciência
aos membros do recebimento do Ofício OF.PRESI nº 232/15 da Câmara
Municipal de Criciúma solicitando que a Comissão fiscalize as questões referente
à Construção do CASE em Criciúma, para o qual foi emitido o Of. 030/2015 em
resposta, informando que foram solicitadas informações a cerca do Sistema
Socioeducativo Catarinense à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Os
demais itens da pauta foram deixados para a próxima reunião, nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à reunião que eu,
Luciana Garcia Winck, Chefe de Secretaria, lavrei a Ata, que após lida e aprovada
por todos os membros, será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no
Diário da Assembleia Legislativa.

pelo reitor. Na sequência, o presidente passou a palavra para o deputado Gean
Loureiro, que a fisioterapia do CEFID atende dez mil pessoas por ano e que
necessita de espaço adequado para suas atividades. Sugeriu, como encaminha-
mento uma Audiência Pública da Comissão de educação seja realizada em
outubro na sede do CEFID. O presidente solicitou então ao deputado Gean
Loureiro que formaliza a solicitação de Audiência Pública para que as providências
necessárias sejam adotadas. A seguir, o presidente passou a palavra para a
deputada Luciane Carminatti, que argumentou que o prazo para debater o Plano
Estadual de Educação, apesar do sucesso das Audiências Públicas, teve pouco
tempo para debate interno e para ouvir algumas entidades, como a UDESC.
Diante disso, solicitou que a votação seja adiada em uma ou duas semanas para
que o mérito do Plano seja devidamente debatido. O presidente enfatizou que o
prazo é de fato muito exíguo, mas que foi feito um acordo com as Comissões de
Justiça e de Finanças e também com o Poder Executivo com relação ao
cumprimento dos prazos estabelecidos. Reconheceu que o tema é muito
importante e que o prazo é curto. Disse ainda que faria a tentativa, negociando
com as partes envolvidas, para a obtenção de um prazo um pouco maior.
Finalizando, o presidente mencionou o recebimento de ofício encaminhado pela
deputada Luciane Carminatti, referente à mudança de endereço do Centro de
Educação de Jovens e Adultos da cidade de Criciúma. O presidente passou a
palavra para a deputada Luciane Carminatti, que destacou os transtornos
causados pelo deslocamento da instituição, o que provocou a reação de lide-
ranças comunitárias e de vereadores e falou que se fosse realizada uma
audiência com a Secretaria de Educação, os interessados estariam presentes. O
presidente concordou com o encaminhamento e mencionou que o ofício seria
encaminhado ao Secretário de Estado da educação. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente agradeceu a presença de todos os deputados e encerrou a presente
reunião, da qual, eu, Mabel Santos da Silva, Chefe da Secretaria, lavrei a
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da
Comissão e, posteriormente, encaminhada para publicação no Diário da
Assembléia Legislativa.
Sala de reuniões das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Deputado Valdir Cobalchini
Presidente

*** X X X ***
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE À 1ª
SESSÃO DA 18ª LEGISLATURA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Sala de Imprensa, em 15 de julho de 2015.
Deputado Doutor Vicente

Presidente
*** X X X *** Às dezessete horas do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze,

amparado no § 1º do art.123 do Regimento Interno, sob a Presidência do
Deputado João Amin, reuniram-se os Deputados membros da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano: João Amin, Valdir Cobalchini, Darci de
Matos, Luciane Carminatti e Cleiton Salvaro. Após a verificação de quorum
regimental, o Presidente abriu os trabalhos, cumprimentando a todos e
agradecendo pela presença. Ato contínuo submeteu para aprovação a ata da
décima reunião ordinária do dia dezoito de agosto de dois mil e quinze, a qual foi
aprovada por unanimidade. Prosseguindo apresentou para apreciação e votação,
requerimento de sua autoria, requerendo aprovação dos senhores Deputados
Membros da Comissão, para encaminhamento de ofício à Superintendência do
Patrimônio da União - SPU, solicitando que apresente à Comissão, os Cadastros
dos Ocupantes e Foreiros de Terrenos de Marinha no Estado de Santa Catarina.
Submetido à apreciação e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade
pelos deputados membros da Comissão. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente, declarou encerrada a presente reunião, da qual para constar, eu,
Claudio Luiz Sebben, Chefe de Secretaria lavrei a presente ata, que após ser lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário
Oficial desta Assembléia.

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às onze horas do dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e quinze, no
Plenarinho Paulo Stuart Wright da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, sob a Presidência do Deputado Valdir Cobalchini, com amparo no
parágrafo 1º do artigo 123 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da
Décima Segunda Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, referente à 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a
presença dos deputados: Valdir Cobalchini, Luciane Carminatti, Natalino Lázare,
Serafim Venzon, Gean Loureiro e Nikolas Reis. Dando início à reunião, o
Presidente submeteu à apreciação da Comissão a Ata da Reunião anterior, que
foi aprovada. O presidente comunicou, então, ao Plenário, o recebimento de
ofício, encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores em educação, SINTE,
solicitando Audiência com a Comissão de Educação, para tratar do Plano
Estadual de Educação. A seguir, o presidente passou a palavra para a deputada
Luciane Carminatti, que apresentou parecer ao OF./0589.4/2015, que foi apro-
vado. Na sequência, o presidente passou a palavra para o deputado Gean
Loureiro, que relatou os Ofícios: OF./0271.7/2015, OF./0248.8/2015,
OF./0247.7/2015 e OF./0217.1/2015, que foram aprovados. A seguir, o
presidente passou a palavra para o deputado Natalino Lázare, que apresentou
seus pareceres aos Ofícios: OF./0308.3/2015, OF./0372.0/2015,
OF./0318.5/2015 foram aprovados. O OF./0390.2/2015 foi encaminhado para
diligência. A seguir, o presidente passou a palavra para o deputado Serafim
Venzon, que apresentou parecer ao OF./0351.6/2015, que foi aprovado. Na
sequência, o presidente passou a palavra para o deputado Gean Loureiro, autor
do Requerimento de convite aos representantes da UDESC para comparecimento
à reunião da Comissão, que destacou que o objetivo do convite foi criar a
oportunidade para a apresentação dos planos de expansão da universidade e,
especialmente, buscar formas de apoio à ampliação das instalações do Centro
de Ciências da Saúde e do esporte - CEFID. Destacou a importância dos
trabalhos desenvolvidos pela universidade e pelo CEFID em benefício da
população de Florianópolis e do Estado. Disse também que após a elaboração de
um diagnóstico, será necessário articular esforços com a Secretaria de Estado da
Educação e também a realização de uma Audiência em outubro, para tratar do
assunto. A seguir, o presidente passou a palavra para o reitor da UDESC, Antonio
Heronaldo de Souza, que enfatizou a posição de destaque ocupada pela
universidade entre todas as instituições públicas de ensino superior existentes no
Brasil, a qualidade do ensino prestado, a relevância das pesquisas desenvolvidas
e a importância das atividades de extensão, que oferece serviços indispensáveis,
como no CEFID. A seguir, o presidente passou a palavra para o professor Paulo
Henrique de Souza, diretor administrativo do CEFID, que fez a apresentação das
atividades desenvolvidas pelo Centro e destacou mais uma vez a carência de
espaço físico e a necessidade de ampliação das instalações do CEFID para que
possa estar em condições de atender com qualidade a demanda por parte da
comunidade, destacando que mesmo com a incorporação de um imóvel que foi
inicialmente locado e depois incorporado ao Centro, o espaço ainda é
insuficiente, pois as salas de aula são instaladas de modo improvisado. A seguir,
o presidente solicitou a exibição do vídeo institucional da UDESC, apresentado

Sala das Comissões, vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze.
Deputado João Amin

Presidente
*** X X X ***

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

CREDENCIAMENTO Nº 002/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM
SEDE/COBERTURA EM SANTA CATARINA, QUE EXPLOREM ATIVIDADE
ECONÔMICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
PERÍODO DE PROTOCOLARIZAÇÃO: 28/08/2015 a 15/09/2015 -
HORA: das 08:00h às 18:00h.
PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 16/09/2015 a 22/09/2015.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 18:00 h do dia 15 de setembro de
2015. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 26 de agosto de 2015.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X ***
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AVISO DE LICITAÇÃO RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

EXONERAR o servidor RUAN GUILHERME WOLF,
matrícula nº 7925, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
43, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2015 (Gab Dep Leonel Pavan).PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AS OLIMPÍADAS DAS
APAE/SC

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

DATA: 09/09/2015 - HORA: 09:00 horas *** X X X ***
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 09 de setembro de
2015. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).

PORTARIA Nº 2230, de 27 de agosto 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,

Florianópolis, 27 de agosto de 2015. EXONERAR a servidora DANIELA BUDAL ARINS,
matrícula nº 7752, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
33, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2015 (Gab Dep Patricio Destro).

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X ***
AVISO DE LICITAÇÃO Carlos Alberto de Lima Souza

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

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

PORTARIA Nº 2231, de 27 de agosto 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO
DE ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO
ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO PALÁCIO BARRIGA VERDE. RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,DATA: 14/09/2015 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 14 de setembro de
2015. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).

EXONERAR o servidor RAUL BERGSON DE OLIVEIRA,
matrícula nº 7920, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2015 (Gab Dep Patricio Destro).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Florianópolis, 28 de agosto de 2015. PORTARIA Nº 2232, de 27 de agosto de 2015

Lonarte Sperling Veloso 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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 3655/2015,

Coordenador de Licitações
*** X X X ***

AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,
caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família ao servidor ANIBAL CANTALICIO ESTANISLAU, matrícula nº
1907, por 10 (dez) dias, a contar de 17 de agosto de 2015.

OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
HOSPITALARES PROVENIENTES DA COORDENADORIA DE SAÚDE DA
ALESC. Carlos Alberto de Lima Souza
DATA: 16/09/2015 - HORA: 09:00 horas Diretor-Geral
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 16 de setembro de
2015. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2233, de 27 de agosto 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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 3654/2015,

Florianópolis, 28 de agosto de 2015. RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,
caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X *** CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família à servidora MARIA TERESINHA FARIAS, matrícula nº 1476,
por 15 (quinze) dias, a contar de 12 de agosto de 2015.AVISO DE RESULTADO
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

AVISO DE RESULTADO - REPUBLICAÇÃO *** X X X ***
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pela Portaria nº 2072/2015, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 013/2015, obteve o seguinte resultado:

PORTARIA Nº 2234, de 27 de agosto 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,OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AO

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,LOTE ÚNICO

Restou deserto. CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:Florianópolis, 27 de agosto de 2015

VALTER EUCLIDES DAMASCO
Matr Nome do Servidor Qde

dias Início em Proc. nºPREGOEIRO
*** X X X ***

4908 ARILSON MACHADO 14 22/7/2015 3636/2015
PORTARIAS 3554 EPITACIO BITTENCOURT SOBRINHO 60 17/8/2015 3656/2015

1825 FERNANDA SIMÕES VIEIRA
GUIMARÃES TORRES

30 27/7/2015 3638/2015
PORTARIA Nº 2229, de 27 de agosto 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.

513 FAUSTO BRASIL GONCALVES 90 12/8/2015 3637/2015

5630 JORGE HENRIQUE BORGES NEVES 15 12/8/2015 3639/2015

1961 ROSANE MARIA KRUGER 05 10/8/2015 3641/2015
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1030 ROSANGELA ROSA 07 20/7/2015 3642/2015 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.

2144 ROSALBA FIUZA LIMA 04 10/8/2015 3640/2015

1482 RUBENS BEZ BATTI JUNIOR 60 11/8/2015 3643/2015

1249 TANIA MARIA HILSENDEGER DA
SILVA

09 6/8/2015 3644/2015

NOMEAR JORGE SERGIO TURATTI, matrícula nº 3025,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-28, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep João Amin - Florianópolis).

461 ZELIA TEREZINHA DE SOUZA 10 10/8/2015 3645/2015
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima SouzaPORTARIA Nº 2235, de 27 de agosto de 2015
Diretor-GeralO 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2239, de 28 de agosto 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: com fundamento no art. 62, I, e art. 63
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias Início em Proc. nº

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº
018/2015.

2700 JOAO MACHADO PACHECO NETO 60 14/8/2015 3652/2015

1570 LENIR MARTINS ANDRADE LUZ 120 15/7/2015 3651/2015
Matr Nome do Servidor Função

2162 LUIZ CARLOS PAIVA JUNIOR 60 30/7/2015 3650/2015
1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA Pregoeiro1540 PAULO ROBERTO HERBST 90 10/8/2015 3649/2015
947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro substituto1483 RITA DE CASSIA COSTA 30 7/8/2015 3648/2015
775 ADRIANA LAUTH GUALBERTO1426 THESSALIA MAY RODRIGUES 120 12/8/2015 3647/2015

1998 BERNADETE ALBANI LEIRIA Equipe de apoio1353 WALMA CORREA SANTA RITTA 90 1º/8/2015 3646/2015
7211 JOAO GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANNCarlos Alberto de Lima Souza
1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHODiretor-Geral

*** X X X *** 1039 VICTOR INACIO KISTPORTARIA Nº 2236, de 27 de agosto de 2015
Carlos Alberto de Lima SouzaO 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 pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 2240, de 28 de agosto de 2015
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c art.
5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
36, de 18 de abril de 1991,

RESOLVE:
CONSIDERAR LOTADA no Gabinete do Deputado

Gelson Merisio, MARISTELA PACHECO ALVES,  matrícula nº 9147,
servidora da Secretaria de Estado da Fazenda, colocada à disposição
da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de agosto de 2015.

INCLUIR na folha de pagamento dos servidores a
seguir nominados, quotas de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
incidentes sobre os respectivos vencimentos, com o início de vigência e
percentual enumerados na seqüência: Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor Geral
Nome servidor Matr Vigência Processo nº *** X X X ***

EVA MARIA DOS SANTOS 6105 3% 6% 16/8/2015 3572/2015 PORTARIA Nº 2241, de 28 de agosto de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

HUMBERTO ANTÔNIO
SOUZA ALBERTON

7991 12% 12% 13/8/2015 3521/2015

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral RESOLVE: com fundamento no Ato da Mesa nº 174,

de 30 de agosto de 2007,*** X X X ***
PORTARIA Nº 2237, de 27 de agosto de 2015 DESIGNAR a servidora ILDA MARIA GOMES DOS SANTOS,

matrícula nº 7225, para secretariar os trabalhos da Comissão de
Sindicância, instituída pela Portaria nº 2055/2015, de 29 de julho 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 pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 3338/2015,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***

PROPOSTA DE EMENDARESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c
art. 5º, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991 e com base na Resolução nº
009/2013 e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

À CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 016.6/2015
Altera o § 1º do art. 49 da Constituição do
Estado de Santa Catarina, para o fim de
proibir emendas à Constituição na vigência
de intervenção federal nos Municípios.INCLUIR na folha de pagamento da servidora à

disposição da ALESC MAYRA FERNANDA DOS PRAZERES MENEZES,
matrícula nº 9126, 3 (três) quota(s) de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
incidentes sobre a função de confiança, código PL/FC-3 no percentual
de 3% (três por cento), totalizando 9% (nove por cento), a contar de 27
de julho de 2015.

Art. 1º O § 1º do art. 49 da Constituição do Estado de Santa
Catarina passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49...............................................................................
. .........................................................................................
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de

intervenção federal no Estado ou nos Municípios, de estado de sítio ou
de estado de defesa.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X *** . ................................................................................ " (NR)PORTARIA Nº 2238, de 28 de agosto de 2015 Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

Sala das Sessões,
Deputado Fernando Coruja
Deputado Kennedy Nunes

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



12 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.879 28/08/201 5

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

Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Leonel Pavan
Deputado Gabriel Ribeiro
Deputado Mário Marcondes I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Deputada Luciane Carminatti II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;Deputada Dirce Heiderscheidt
Deputado Natalino Lázare III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas, eDeputado Gean Loureiro
Deputado Maurício Eskudlark IV - balancete contábil.
Deputado João Amin Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (NR)
Deputado Jean Leutprecht Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lido no Expediente Sala das Sessões,
Sessão de 26/08/15 Deputado Narcizo Parisotto

JUSTIFICATIVA Lido no Expediente
Conforme disposto em seu artigo 49, § 1º, a Constituição

Estadual não pode ser emendada na vigência de intervenção federal no
Estado, de estado de sítio ou de estado de defesa.

Sessão de 26/08/15
JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o
Projeto de Lei em anexo, que visa alterar a Lei nº 6.971, de 8 de maio
de 1987, que declarou de utilidade pública a Sociedade João Paulo II,
em razão de mudança de sua denominação, observando, assim, o que
dispõe o art. 5º da Lei nº 15.125, de 19 de janeiro de 2010.

Chamado de limite circunstancial, a previsão do dispositivo
acima mencionado proíbe a alteração, e mesmo a tramitação, de
Proposta de Emenda à Constituição que tenha por objeto a modificação
de qualquer tema inserido na Carta Política ante a vigência de qualquer
daquelas situações.

Deputado Narciso ParisottoA justificativa para tal proibição é evitar a modificação das
normas constitucionais em hipóteses de turbulência e instabilidade
social, ocasiões nas quais retrocessos poderiam ser concretizados.

*** X X X ***
Projeto de Lei nº 0343.0/2015

Altera a Lei nº 4.759, de 30 de junho de
1972, que declara de utilidade pública o Corpo
de Bombeiros Voluntários de Caçador.

Dessa forma, a presente PEC visa alargar essa garantia
prevista no texto Constitucional vigente, aplicando-a, também, quando
da efetivação de intervenção federal nos Municípios, razão pela qual
solicito o apoio de Vossas Excelências para a sua aprovação. Altera a Lei nº 4.759, de 30 de junho de 1972, que passa a

vigorar com a seguinte redação:Deputado Fernando Coruja
“Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Serviços Sociais Voluntários de Caçador, com sede no município de
Caçador/SC.

Deputado Kennedy Nunes
Deputado Manoel Mota
Deputado Valdir Cobalchini

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

Deputado Leonel Pavan
Deputado Gabriel Ribeiro
Deputado Mário Marcondes 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:

Deputada Luciane Carminatti
Deputada Dirce Heiderscheidt
Deputado Natalino Lázare
Deputado Gean Loureiro I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Deputado Maurício Eskudlark II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;Deputado João Amin
Deputado Jean Leutprecht III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas, e*** X X X ***

PROJETOS DE LEI
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Sessões,

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE JUSTIÇAProjeto de Lei nº 0341.8/2015 Assembleia Legislativa de Santa CatarinaDeclara de utilidade pública a Fundação
Hospitalar de Curitibanos (FHC), com sede
no município de Curitibanos/SC.

Lido no Expediente
Sessão de 26/08/15

*** X X X ***Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Hospitalar de Curitibanos (FHC), com sede no município de
Curitibanos/SC.

PROJETO DE LEI Nº 0344.0/2015
Declara de utilidade pública o Projeto
Menino de Ouro, de São João Batista.Art. 2º À Entidade de que trata o artigo anterior ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Projeto Menino de
Ouro, com sede no Município de São João Batista.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
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

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

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

legislação vigente;IV - balancete contábil. III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; eArt. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, IV - balancete contábil.COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Assembleia Legislativa de Santa Catarina Sala das Sessões,
Lido no Expediente Deputado Mário Marcondes
Sessão de 26/08/15

Lido no Expediente
*** X X X *** Sessão de 27/08/15

PROJETO DE LEI Nº 0342.9/2015 JUSTIFICATIVA
Altera a Lei nº 6.971, de 1987, que declara
de utilidade pública a Sociedade João Paulo
II, de Palhoça.

O Projeto Menino de Ouro é uma entidade civil sem fins
lucrativos, tendo por finalidade contribuir para o desenvolvimento das
atividades sociais, culturais e desportivas em São João Batista,
podendo, para tanto, apoiar e incentivar as crianças e adolescentes à
prática de esporte, dança, teatro, resgatando-as das ruas e auxiliando
na sua educação.

Art. 1º A Lei nº 6.971, de 08 de maio de 1987, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Declara de utilidade pública a Associação
João Paulo II, de Palhoça. Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

Colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de
interesse público.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação João
Paulo II, com sede no Município de Palhoça.

Deputado Mario MarcondesArt. 2º À Entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. *** X X X ***
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