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P L E N Á R I O

ATA DA 105ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2015
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ana Paula Lima - Antônio Aguiar
- Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Dalmo Claro -
Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu
Dresch - Dr. Vicente Caropreso - Fernando
Coruja - Gabriel Ribeiro - Gean Loureiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - José Milton Scheffer - José Nei
Ascari - Julio Ronconi - Kennedy Nunes - Leonel
Pavan - Luciane Carminatti - Manoel Mota -
Marcos Vieira - Mário Marcondes - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Narcizo Parisotto -
Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera - Ricardo
Guidi - Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini -
Valmir Comin.

aportar na Assembleia Legislativa projetos
polêmicos para serem votados às pressas e
goela abaixo, trazendo mudanças profundas, a
exemplo das MPs da Segurança Pública.
Parabeniza os servidores presentes no plenário
que acompanham a votação dos projetos.
Entende que há um desmonte da política
pública na educação, saúde e segurança
pública do estado, e também na agricultura,
nos serviços da Epagri e da Cidasc, colocando-
se à disposição na luta pela valorização dos
servidores.

enfrentamento das desigualdades econômicas,
produtivas e sociais das regiões catarinenses,
colocando sua posição favorável à redução das
SDRs.

**********
Partidos Políticos

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)

- Defende mais participação dos representantes
dos partidos em relação a tramitação dos
projetos de lei na Assembleia Legislativa no
sentido de corresponder à expectativa da
sociedade e dos trabalhadores. Demonstra
preocupação sobre a notícia de que alguns
deputados estariam recebendo do governo
subvenção social proveniente do Fundo Social,
e chama a atenção para o acompanhamento e
apuração do fato.

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Discorre sobre a transformação das SDRs em
agências, abordando dados numéricos do
relatório apresentado pelo Tribunal de Contas
do estado, mostrando, por exemplo, gastos em
manutenção da estrutura administrativa de R$
638 milhões das secretarias nos primeiros
cinco anos de existência. Questiona as
desigualdades entre as regiões frente os dados
percentuais, demonstrando investimentos
enormes numa determinada região e noutra
quase nada.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Gelson Merisio
Valmir Comin Partido: PMDB
Padre Pedro Baldissera DEPUTADO FERNANDO CORUJA

(Orador) - Comenta sobre as três medidas
provisórias da Segurança Pública
encaminhadas à Assembleia Legislativa, edi-
tadas pelo governador, para serem votadas
na presente data. Reputa que há um abuso
em relação ao envio de matérias por parte
dos governos federal e estadual,
considerando que as medidas provisórias
enviadas ao Parlamento não obedecem ao

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a leitura da ata da sessão
anterior para aprovação e a distribuição do
expediente aos srs. deputados. Observa também, a disparidade do

nível técnico dos ocupantes de cargos de chefia
e de diretoria, permanecendo na função por
curto espaço de tempo. Enfaticamente, diz que
a descentralização não cumpriu o

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Menciona que no fim do ano costumam
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critério da urgência e da relevância,
previstos na Constituição.

Em discussão. pode discutir na segunda ou na terceira, sem
problema nenhum. Agora estamos em votação.Deputada Luciane Carminatti - Peço a

palavra, sr. presidente.Ressalta que, apesar da crise
econômica que vive o país, é preciso
priorizar as questões sociais como
segurança, saúde e educação, insistindo na
necessidade do debate e da votação, em
primeiro lugar, da admissibilidade, por
entender que medidas do tipo não fazem
bem à democracia e não devem ser
admitidas pelo Parlamento.

Deputado Silvio Dreveck - Peço a
palavra, pela ordem, para encaminhamento de
votação, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra a deputada
Luciane Carminatti. DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação, o sr. deputado
Silvio Dreveck.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Sr.
presidente, srs. deputados, todos os servidores
da Segurança Pública que acompanham esta
sessão, estamos votando agora a Medida
Provisória n. 0201/2015, que trata da Jornada
de Trabalho e do banco de horas do Instituto-
Geral de Perícias.

DEPUTADO SILVIO DREVECK - Depois
de muito debate e construção, o meu
encaminhamento é pelo voto “sim”, voto um.Deputado Dirceu Dresch (Aparteante)

- Parabeniza o deputado pela coerência e pela
lógica em seguir o Regimento Interno,
concordando com a importância da
oportunidade de debate sobre a questão com
todos os deputados.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Os srs. deputados que votarem
“sim” aprovam a matéria e os que votarem
“não” rejeitam-na.

Quero manifestar-me, da mesma
forma como fizemos hoje pela manhã,
destacando aqui que as três medidas
provisórias ferem, na nossa avaliação, o
princípio constitucional na medida em que não
deveriam ter sido encaminhadas através de
medidas provisórias, mas através de projeto de
lei.

(Procede-se à votação nominal por processo
eletrônico.)DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Presidente) - Suspende a sessão
até as 16h.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DALMO CLARO sim
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GEAN LOUREIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO JULIO RONCONI não
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LEONEL PAVAN sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

**********
Ordem do Dia De qualquer forma, quero chamar a

atenção para a necessidade de dialogarmos
com os servidores da Segurança Pública. Seria
fundamental que conseguíssemos fazer isso.
Acredito que dado o avanço dessas medidas
provisórias, já para a votação em Plenário, é
difícil propor que o governo as retire, mas quero
trazer aqui o sentimento dos servidores que é
pela retirada da matéria, neste caso da Medida
Provisória n. 0201/2015.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Reabre a sessão e dá início à
Ordem do Dia, relatada na íntegra.

Votação das redações finais dos
Projetos de Lei n.s: 0270/2015, 0299/2015,
0372/2015, 0373/2015, 0396/2015,
0407/2015.

Não há emendas às redações finais.
Estão em votação as redações finais

dos projetos de lei lidos. Quero, sr. presidente, solicitar
votação nominal para que os deputados
posicionem-se. A nossa votação tem que ser
transparente e aberta!

Em votação.
Os srs. deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovadas. Muito obrigada.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0297/2015, de
autoria do deputado Dalmo Claro, que
denomina Luiz Henrique da Silveira a Escola de
Ensino Médio localizada no Bairro Parque
Guarani, no município de Joinville.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
Deputado Dirceu Dresch - Peço a

palavra, sr. presidente.
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Não havendo mais quem a queira
discutir, encerramos sua discussão.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em votação.
Com a palavra o deputado Dirceu

Dresch.
Ao presente projeto foram apresen-

tadas emenda substitutiva global e subemenda
modificativa.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Sr.
presidente, a minha posição sobre as medidas
provisórias está muito clara, mas quero trazer
novamente presente aqui que fiquei
extremamente surpreso quando soube, pelo o
que conversei com a nossa líder deputada
Luciane Carminatti, que não foi feito acordo, e
o deputado Fernando Coruja reforçou isso antes
na tribuna de que a comissão de Trabalho não
se reuniria hoje, estava marcada para as 11h e
foi suspensa.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0260/2015, de origem
governamental, que dispõe sobre a
transformação das Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional em Agências de
Desenvolvimento Regional.

Portanto, não participei de nenhuma
votação dessa matéria na comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público que,
na minha avaliação, era uma comissão
extremamente importante.

Votaram 33 srs. deputados.
Temos 24 votos “sim” e dez votos

“não”.Por isso, quero salientar que vou
buscar inclusive a possibilidade de medidas
judiciais sobre esta não tramitação na
comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público.

Esta matéria será votada no final da
presente sessão.

Está aprovada a matéria.
Deputado Dirceu Dresch - Pela ordem,

sr. presidente.Discussão e votação do Projeto de
Conversão em Lei n. 0201/2015, de
procedência da comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, que dispõe
sobre as formas de cumprimento da jornada de
trabalho e banco de horas no âmbito do
Instituto-Geral de Perícias e estabelece outras
providências.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Dirceu Dresch.

Muito obrigado!
Deputado Fernando Coruja - Peço a

palavra, sr. presidente. DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Não
consegui votar, e o meu voto é contrário.DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Deputado Fernando Coruja, a
discussão está encerrada. Estou concedendo a
palavra apenas para encaminhamento de
votação. Eu abri as inscrições e inscreveram-se
a deputada Luciane Carminatti. Há mais duas
medidas provisórias do mesmo tema, e v.exa.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Esta Presidência acata o voto
contrário do deputado Dirceu Dresch a este
projeto fora do sistema eletrônico de
votação. Sendo assim, totalizam 11 votos
“não”.

Conta com parecer favorável das
comissões de constituição e Justiça, Finanças
e Tributação e Trabalho, Administração e
Serviço Público.
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Discussão e votação do Projeto de
Conversão em Lei de Medida Provisória n.
0202/2015, que dispõe sobre as formas de
cumprimento da jornada de trabalho e o banco
de horas no âmbito das instituições militares
estaduais e estabelece outras providências.

acatada, visando à retirada do termo “poderá
ser”. Então, esses assuntos que tratam da
segurança de maneira geral precisam ser mais
debatidas.

terem uma posição autônoma e de repre-
sentação política e responsável na hora do
voto.

A Medida Provisória n. 202, que trata
da jornada de trabalho e do banco de horas da
Polícia Militar, dos Bombeiros Militares,
estabelece para todos os trabalhadores de
Santa Catarina, que a partir da votação de hoje,
todos terão que trabalhar oito horas, todos os
dias, sem parar, sem descanso, domingo,
feriados, sábado, durante 30 dias. E se isso
vale para os servidores da Segurança Pública,
vai valer para os outros trabalhadores também.

É verdade que hoje nós vivemos uma
situação economicamente difícil no país, todo
mundo reconhece isso. Agora, isso quer dizer
que nós precisamos ter um debate maior,
porque aí é preciso ver o que é prioritário. Se
nós temos menos dinheiro, e qualquer um
reconhece isso, temos mais dificuldades, então
precisamos saber onde aplicar.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Em discussão.
Deputado Fernando Coruja - Peço a

palavra, sr. presidente. (Manifestações das galerias)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra o deputado
Fernando Coruja, por dez minutos.

Prioridade significa colocar uma coisa
depois da outra, se eu tenho dez coisas para
fazer, tenho que definir a de número um,
número dois, número três, e por aí afora. Não é
assim, tudo é prioridade, tudo é número um!
Isso não é prioridade, pois deve haver uma
escala em que se coloca uma coisa em
primeiro lugar, depois a segunda e depois a
terceira.

(Manifestações das galerias)
É isso que eu pergunto, se é o que a

sociedade quer. Nós estamos num processo
neste país de não abrir mão de direitos que
foram conquistados. Os trabalhadores da
Segurança Pública têm uma carga horária de
160 horas, esses que citei nesse momento, e
não querem discutir 80 horas extras, querem
discutir qualidade de vida e saúde.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr.
presidente e srs. deputados, estamos votando
agora a segunda medida provisória, sendo que
a primeira foi votada rapidamente, perdendo
apenas para a votação na comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público, hoje,
pela manhã, que foi virtual, votação que não
pude participar porque fui comunicado que não
haveria a reunião, bem como o deputado Dirceu
Dresch, e ali poderíamos ter debatido o tema,
que evidentemente é muito importante. Então,
acabei não votando sobre a questão.

Eu tenho defendido que um país
precisa investir nos cuidados com o seu povo:
educação, saúde e segurança.

(Manifestações das galerias)
É isso que está em jogo. E digo mais,

a responsabilidade da falta de policiais não é
dos policiais que estão dando a sua vida para
proteger a população. A falta de policiais é de
responsabilidade do estado que, pela terceira
vez, adia um concurso público que está em
andamento para fazer academia em março do
ano que vem, sem considerar que hoje mais
policiais entram para a reserva do que são
chamados no concurso.

(Manifestações das galerias)
Ele tem que sacrificar, em

determinado instante, alguns setores. No caso
específico aqui das medidas provisórias, eu já
votei anteriormente contra a medida provisória
e vou continuar votando contra.

Essas medidas provisórias tratam de
assuntos relativos aos servidores do IGP, da
Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de
Bombeiros. São assuntos relevantes do ponto
de vista da categoria, da sociedade, mas não
obedecem a um critério mais específico exigido
pela Constituição, que é da urgência para que
sejam editadas medidas provisórias. Essas
medidas provisórias não obedecem ao critério
da urgência que, apesar de ser um critério
subjetivo sobre certo sentido, não é uma
palavra vazia que não vale nada. Para usar a
terminologia dos linguistas, ela seria apenas
um significante sem significado. Então, ela tem
um significado e precisa ser interpretado.
Urgente é diferente de discricionário.
Discricionário é quando o chefe do Executivo
pode escolher, em determinadas situações,
entre três, quatro ou mil opções. Ele tem opção
para nomear alguém e pode escolher. No caso
da urgência, não é algo que tem dez opções,
porque se tiver dez opções não é urgente, a
urgência é quando há apenas uma única opção,
que tem que ser feita naquele instante, e caso
não seja feita vai haver um prejuízo para a
sociedade.

(Manifestações das galerias)
Eu acho que assiste razão ao governo

de fazer algumas questões, mas isso não pode
ser objeto de medida provisória e precisa
evidentemente ser debatido. Fui cerceado em
defender o meu posicionamento. Fui cerceado
no primeiro turno, na votação da admissibi-
lidade e o presidente disse: já está vencido.
Agora, fui cerceado na comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, de certa
forma, porque queria debater uma oportunidade
maior e inclusive pedir vista à medida
provisória, porque tenho direito de estudar
depois que são feitas as emendas, mas não
tive essa oportunidade, e na votação da
primeira medida provisória também.

Então, essa conta não pode ser do
servidor, tem que ser de quem administra este
estado há muito tempo, porque também não é
um problema de agora.

(Manifestações das galerias)
Por último, quero destacar que nós

não estamos tratando aqui de máquinas,
estamos tratando de servidores que são pais,
mães, que vão trabalhar todos os dias para
proteger a nossa vida e precisam estar em
condições de fazer esse trabalho, tanto a Iresa
quanto a escala de trabalho não vão ajudar na
segurança do estado de Santa Catarina.

Então quero, mesmo sabendo do
resultado da votação, lutar pelo certo, que é
pedir a retirada dessa medida provisória.

Não concordo com essas medidas
provisórias. Votei contra a primeira, agora
votarei contra, e depois também. (Manifestações das galerias)

(Manifestações das galerias) É isso presidente, obrigada!
Muito obrigado. (SEM REVISÃO DA ORADORA)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Não havendo mais quem o queira
discutir, encerramos sua discussão.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Deputado Fernando Coruja, v.exa.
não foi cerceado da palavra. V.Exa. não se
inscreveu para falar na hora oportuna e eu lhe
dei o tempo de dobro agora, inclusive para
compensar o tempo da medida provisória
anterior. V.Exa. teve e terá o tempo necessário.

Evidentemente que não é o caso das
medidas provisórias tratadas aqui. Essas
medidas provisórias não obedecem aos
critérios, como já disse aqui antes, aliás,
entendo que o governo precisa ser mais
criterioso e colocar as questões em debate.
Passa pela cabeça de alguém que um assunto
dessa natureza seja debatido na comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público da
Casa, virtualmente, sem ninguém presente.
Quer dizer, foi uma coleta de assinaturas.
Acabamos passando dos limites da razoabi-
lidade que enfraquecem o nosso poder de
decisão.

Em votação.
Consulto os srs. deputados se todos

votaram.
Deputado Silvio Dreveck - Sr.

presidente, peço a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de votação.Continua a inscrição aberta por até

cinco minutos. Deputado Gelson Merisio (Presidente)
- Com a palavra, pela ordem, para encaminha-
mento de votação, o deputado Silvio Dreveck.

Deputada Luciane Carminatti - Pela
ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a
deputada Luciana Carminatti.

DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Obrigado, sr. presidente.

Vou resgatar aqui um pouco, sr.
presidente, srs. deputados, sras. deputadas,
este assunto das medidas provisórias está
regulamentando a situação de 2013 e foi
negociado, e quando as medidas provisórias
aportaram nesta Casa houve várias solicitações
desta indenização, ou seja, da gratificação
incidindo nas férias, 13º salário, salário
maternidade, doenças graves, e o governo
cedeu às reivindicações.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Eu
quero solicitar, na Medida Provisória n. 202,
votação nominal no painel eletrônico e pedir a
palavra para discutir.

(Manifestações das galerias)
No caso específico da medida

provisória anterior, há uma questão envolvendo
a indenização, que é paga aos servidores e a
única categoria que não recebe é a dos
servidores do IGP.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Perfeito. Continua aberto o painel
e v.exa. tem cinco minutos para discutir.

Essa questão, evidentemente, vai ser
discutida. Fiz até uma emenda, que não foi

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Eu
quero destacar a importância dos deputados
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E hoje de manhã foi acordado aqui
nesta Casa a emenda na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público que
permitiu estabelecer o prazo de vigência de um
ano e, a partir de então, os comandos da
Polícia Militar, da Polícia Civil não terão mais
esta autonomia concedida por esta lei, através
da emenda que foi proposta na comissão de
Trabalho Administração e Serviço Público e foi
democraticamente deliberada a favor, inclusive
da polícia.

salários dos policiais militares e civis. As MPs
retiram o direito de recebimento, como falou a
deputada Luciane Carminatti, da indenização do
serviço ativo sobre o 13º, férias, em algumas
licenças e também em outros benefícios que
tinham, ocasionando dessa forma, srs. depu-
tados, um problema gravíssimo, inclusive nas
escalas de serviço que esta Casa tinha a
obrigação de corrigir, que é a jornada de
24/48h.

Muito obrigado, sr. presidente!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Não havendo mais quem o queira
discutir, encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputado que votaram “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Então, algumas emendas que foram
feitas tentaram corrigir o incorrigível, por isso,
srs. deputados, votei “não” na MP n. 0201,
também “não” na MP n. 0202 e, certamente,
será “não” na MP n. 0203, porque se é um
tema que temos debatido constantemente
nesta Casa é a questão da Segurança Pública
no estado de Santa Catarina, e só se faz
segurança valorizando esses profissionais que
estão na rua, garantindo a segurança do povo
catarinense.

(Procede-se à votação nominal por processo
eletrônico.)Portanto, o nosso encaminhamento é

voto um, sr. presidente. DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DALMO CLARO sim
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GEAN LOUREIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO JULIO RONCONI não
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LEONEL PAVAN
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO RICARDO GUIDI não
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

(Manifestações das galerias)
Deputado Gelson Merisio (Presidente) -

Os srs. deputados que votarem “sim” aprovam a
matéria e os que votarem “não” rejeitam-na.
(Procede-se à votação nominal por processo
eletrônico.)
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DALMO CLARO sim
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GEAN LOUREIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO JULIO RONCONI não
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LEONEL PAVAN sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO RICARDO GUIDI não
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

(Manifestações das galerias)
Então, somos contra as respectivas

medidas provisórias.
Muito obrigada!
(Palmas)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Discussão e votação em turno
único do Projeto de Conversão em Lei de
Medida Provisória n. 0203/2015, de
procedência da comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, que dispõe
sobre as formas de cumprimento da jornada de
trabalho e banco de horas no âmbito da Polícia
Civil do estado e de Santa Catarina e
estabelece outras providências.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Em discussão.
Deputado Mário Marcondes - Peço a

palavra, sr. presidente.
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado
Mário Marcondes.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES - Sr.
presidente, queria fazer uso da palavra, no
momento, para anunciar que o meu
pensamente é convergente ao posicionamento
do deputado Fernando Coruja no que se refere
às medidas provisórias.

Acho que a melhor forma de buscar a
conciliação com a categoria é conversando,
colocando na mesa os fatos.

Votaram 34 srs. deputados.
Temos 21 votos “sim” e 13 votos

“não”.Tem sido um hábito, infelizmente, por
parte do governo do estado, colocar as coisas
nesta Casa de forma um tanto o quanto
quadrada. As coisas estão vindo para a
Assembleia sem que nós, parlamentares, da
base do governo ou não, tenhamos a mínima
explicação a respeito. Tivemos um exemplo
típico aqui quando veio a Medida Provisória n.
198, dos professores. Veio um monte de papel
e o secretário sequer veio conversar conosco.

Está aprovada em turno único a
presente matéria.

Discussão e votação em turno
único o Projeto de Lei n. 0260/2015, de
procedência governamental, que dispõe
sobre a transformação das Secretarias de
Estado de Desenvolvimento Regional em
Agências de Desenvolvimento Regional,
extingue cargos e estabelece outras
providências.

Voltaram 36 srs. deputados.
Temos 24 votos “sim” e 12 votos

“não”.
Está aprovado em turno único.
Deputada Ana Paula Lima - Peço a

palavra, pela ordem, sr. presidente. E agora, mais uma vez, o secretário
da Segurança faz a mesma coisa. As coisas
são encaminhadas através da Casa Civil, não
há discussão, e acaba-se votando meio que na
corrida e sem análise, sem a reflexão neces-
sária.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a sra.
deputada Ana Paula Lima.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação, e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.DEPUTADA ANA PAULA LIMA -

Primeiramente, srs. deputados, em relação à
aprovação da lei em 2013, passaram 18
meses e não houve nenhuma construção dom a
categoria.

Em discussão.
Por isso, - e não falo aqui em nome

do líder do PR, deputado Natalino Lázare, mas
em meu nome - os meus votos foram pela
rejeição das duas medidas provisórias e será
“não” também nesta que ora se discute.

Deputada Luciane Carminatti - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a
deputada Luciane Carminatti.

Estudos mostram que o impacto
dessas MPs representam 17% a menos nos
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DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Sr.
presidente, é possível demonstrar no painel a
votação desta terceira medida provisória, pois
não apareceu a nominata.

registro, mas não há como acatar a presente
emenda neste momento.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI -
Sim, o destaque do PT. Nós queremos fazer o
debate do projeto.Nesse momento vamos votar o

destaque da bancada do PT, com substitutivo
global proposto.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Então, agora está em discussão o
Projeto de Lei n. 0260. Quem se inscreve para
falar?

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Como não apareceu? Vocês
podem não ter assistido, mas apareceu, sim.
Eu vi. Está impressa. V.Exa. pode solicitar a
votação que ela está impressa.

Está em discussão o destaque da
bancada do PT, não o projeto.

Alguém quer se inscrever para falar
do destaque?

Em discussão.
Temos o deputado Fernando Coruja,

deputado João Amin, deputado Darci de Matos,
deputado Julio Ronconi e o deputado Valdir
Cobalchini, são os inscritos. Vamos deixar claro
para depois não haver nenhum cerceamento de
interesse.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATI -
Obrigada!

Deputado Dirceu Dresch - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Está em votação o Projeto de Lei
n. 0260/2015, que dispõe sobre a
transformação...

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Dirceu Dresch.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Sr.
presidente, só para esclarecer, o destaque
estabelece o quê?

Deputado Leonel Pavan. Mais algum
inscrito? Estão encerradas as inscrições.
Tempo de cinco minutos para os inscritos, a
partir da deputada Luciane Carminatti, que se
inscreveu primeiro.

Deputado Mauro de Nadal - Peço a
palavra, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado
Mauro de Nadal.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Trata-se de um substitutivo global
da sua bancada e, sinceramente eu não sei
qual o assunto.

Deputada Luciane Carminatti, v.exa.
tem a palavra por até cinco minutos.DEPUTADO MAURO DE NADAL - Sr.

presidente, somente para encaminhamento,
houve uma ampla discussão deste projeto de
lei nesta Casa. Ele tramitou em todas as
comissões. Nós oferecemos, em nome da
bancada do PMDB, nove emendas na comissão
de Constituição e Justiça, entendendo que
cinco dessas emendas não alteram, de forma
alguma, o contexto de todo o projeto por se
tratarem de emendas que corrigem, na verdade,
erros na redação do projeto original.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Sr.
presidente, está compreendido. Temos um
debate muito longo já acompanhando todo o
tema das secretárias regionais, em termos do
papel da resolutividade dela, dos
investimentos. Nós temos debatido isso muito.
Eu, particularmente, tenho-me aprofundado e
gosto muito do debate sobre o desenvolvimento
regional, mas temos uma conclusão clara de
que da forma que elas estão organizadas, e
ainda mais agora com a proposta do governo
de transforma-las em agências, elas
simplesmente perdem o sentido de existir.
Então, a nossa bancada vem debatendo uma
proposta alternativa no sentido de que se
pense uma nova perspectiva de organização. A
nossa proposta substitutiva que fizemos, sr.
presidente, na comissão de Constituição e
Justiça, nesse momento, não tem condições de
ser discutida. Então, votamos favorável à
proposta do deputado Rodrigo Minotto, e
entendo, sr. presidente, que quando uma
emenda de alguém deputado vem a Plenário,
ela deveria voltar à comissão de Constituição e
Justiça. Sempre houve esse encaminhamento
aqui nesta Casa.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Eu
quero deixar bem claro que, em sã consciência,
nenhum deputado é contra a descentralização.
Todos nós queremos um estado
descentralizado, sobretudo quem mora no
extremo oeste catarinense, que tem o poder
central na capital distante cerca de 600 a
700km. Então, nós somos a favor da
descentralização, o grande questionamento que
fazemos é de que forma, para que e como se
faz essa descentralização.Mas oferecemos também quatro

emendas, dentre as nove, que em nada diferem
da vontade de sua excelência, o governador do
estado de Santa Catarina, ou seja, isso deixa
bem claro à sociedade de Santa Catarina que
em momento algum o PMDB, nesta Casa, foi a
favor da manutenção de cargos nas Secretarias
Regionais.

Portanto, o nosso questionamento é
em relação ao projeto que foi apresentado.

Eu quero aqui trazer um comparativo
em relação às SDRs e às agências de
Desenvolvimento Regionais. O que muda em
relação aos cargos comissionados tão falados:
redução de apenas 106 do total de 455.
Funções gratificadas: redução de apenas 136
de um total de 468. Com relação ao poder de
decisão - e aqui está a maior redução - de
acordo com a Lei Complementar n.
0381/2007, as secretarias de
Desenvolvimento Regional, com todo o
questionamento que tínhamos, tinham sob sua
responsabilidade 30 competências, 30
finalidades, 30 funções, agora com as
agências, serão apenas 13 competências.

Desde o início, o nosso discurso e
os nossos atos formalizados no projeto que
está em tramitação foram no sentido de
acatar todos os cortes que o governo do
estado propôs neste projeto de lei. Mas
fomos além, pois a nossa emenda procurava
restabelecer critérios de Justiça na
distribuição das gratificações na gerência de
educação, sem aumentar valores,
diminuindo dos que recebem para conceder
aqueles que não recebem nada.

Então, sou favorável à extinção das
secretarias Regionais de Santa Catarina porque
estamos vendo que com essa nova função
ficará pior, muito pior do que era antes. As
agencias de Desenvolvimento Regional, de fato,
perdem sua possibilidade de representar a
sociedade e de pensar o desenvolvimento
regional.

Com relação aos conselhos de
Desenvolvimento Regional, tínhamos
anteriormente nove competências, agora
apenas cinco. Então, quero fazer esse debate
para dizer que quando o PT apresentou uma
proposta de emenda substitutiva global foi no
sentido de pensar o desenvolvimento regional.

Mas, após ampla conversa e
discussão dentro da bancada do PMDB, hoje,
ao meio dia, também com o governo do estado,
estabeleceu-se uma oportunidade para que
possamos, através de decreto, e numa nova
legislação, corrigir essas pequenas distorções
que o projeto apresenta e permitir com que o
governo do estado consolide os encaminha-
mentos até então feitos desde o dia 1º de
janeiro deste ano.

Por isso, minha votação, minha
proposta é pela extinção, proposta já
apresentada aqui pelos deputados Mário
Marcondes e Rodrigo Minotto.

Entendemos que o governo precisaria
ter um espírito público mais aberto para o
diálogo. Poderíamos construir uma
descentralização ouvindo todas as regiões. E
tenho certeza de que não precisaria haver
cargos de confiança, bastaria que houvesse
uma estrutura enxuta, quem sabe um
secretário-executivo apenas para fazer a
articulação, juntando com todo o trabalho das
equipes das associações de municípios, das
universidades, das instituições que produzem
conhecimento para que pudéssemos em cada
região pensar sobre os problemas regionais,
executar planos estratégicos e ter o recurso, e
não para fazer uma ponte ou a reforma de uma
escola, porque para isso não precisa haver uma
estrutura intermediária, para isso basta haver
convênio entre estado e município. É uma
falácia dizer que precisa ter estrutura
descentralizada para isso.

Muito obrigado!
Por isso, a bancada do PMDB, retirou

os pedidos de destaque de apreciação dessas
emendas em Plenário e vota com o governo o
projeto original.

Deputada Luciane Carminatti - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a
deputada Luciane Carminatti.(Manifestações das galerias)

Muito obrigado. DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Sr.
presidente, a título de esclarecimento, nós da
bancada do PT, estamos retirando o destaque,
mas queremos fazer o debate do projeto. É
posterior a votação dos destaques?

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Antes de passarmos à
deliberação da matéria, e também dos
destaques, informamos que foi registrada uma
emenda em Plenário do deputado Rodrigo
Minotto, pela extinção das regionais, emenda
que não será aceita em função de nós já
termos deliberado a votação para hoje. Peço a
compreensão do deputado. Está feito o

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Depois da votação do destaque.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI -
Ok!

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - V.Exa. está retirando o destaque?
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Agora, para desenvolver a região,
para pensar plano estratégico de desenvol-
vimento, precisaria haver um modelo de
descentralização. Por isso, a nossa proposta é
de uma consulta pública para construir esse
debate em cada região. Precisamos de uma
estrutura enxuta que funcione e que de fato
respeite a decisão que acontece lá nas regiões.

que fazer, que não precise mais de beijar a
mão de quem quer que seja, mas que lá na
base, no município, na região, seja decidido o
que é melhor para o desenvolvimento de cada
uma das regiões.

Quero enaltecer aqui a iniciativa do
deputado Mauro de Nadal que procurou fazer
um trabalho no sentido de aperfeiçoar o
projeto. Nós temos, inclusive, servidores - e aí
todos os servidores precisam ser defendidos -
da Polícia Militar, que estão nas galerias
reclamando, com a extinção eles não terão
mais lotação, eles pertencem a uma categoria
que não existe mais na Educação e, por isso, é
preciso solução.

Portanto, hoje, como deputado,
votarei a favor do projeto original como
encaminhado pelo Executivo, ressalvando a
pendência das lotações dos servidores que
quero, como presidente da comissão de
Educação, Cultura e Desporto, continuar
discutindo e encontrar uma solução para esses
servidores.

Queremos com isso dizer que não
apresentamos aqui a nossa emenda porque
queremos, deputados do PT, inclusive fizemos
um debate hoje sobre a necessidade de
aprofundar a discussão e construir um modelo
descente para Santa Catarina. Também é bom
dizer que não queremos as SDRs porque isso
não descentraliza e trata-se de cabide de
empregos, como falou o governador Raimundo
Colombo, mas igualmente não queremos o faz
de conta das agências. São agências que não
vão decidir nada, sendo assim para que as
agências?

O deputado Mauro de Nadal
procurou essa solução, não encontramos no
Legislativo, não foi por falta do empenho
também do deputado Valdir Cobalchini, que
vai procurar no governo essa solução,
através do decreto colocado, e nós
queremos ajudar nisso.

Muito obrigado!
(Manifestações das galerias)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Deputada Luciane Carminatti - Pela

ordem, sr. presidente. Então em relação às secretarias,
entendo que o projeto do governo tem um ponto
positivo de diminuir os cargos, mas há um
ponto altamente negativo: a centralização.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a
deputada Luciane Carminatti.

Muito obrigada! DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI -
Apenas solicito a votação no painel também.

A decisão, que era na ponta da linha,
passa cada vez mais ser feita centralizada-
mente, o que faz com que ocorram muitos
desvios, tais como ocorrem no governo federal,
estadual e também em vários locais. Quando o
poder não passa pelo povo, as decisões são
piores e, muitas vezes, são tomadas
escondidas.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA) DEPUTADO GELSON MERISIO

(PRESIDENTE) - Na hora oportuna.DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o deputado Valdir
Cobalchini.

Com a palavra, por até cinco minutos,
o deputado Fernando Coruja.

O SR. DEPUTADO VALDIR
COBALCHINI - Sr. presidente, srs. deputados e
sras. deputadas, a minha manifestação, em
parte, vai ao encontro das palavras da
deputada Luciane Carminatti. Apresentamos as
emendas e não vamos defendê-las aqui em
destaque, mas diria que elas garantiriam o
texto original da Lei, a não retirada das
competências.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr.
presidente, descentralizar significa levar alguma
coisa que está no centro para a periferia. Quer
dizer, exemplificando, o poder está concentrado
em Florianópolis e os servidores que estão
aqui, que têm poder de decisão, seriam
levados para locais mais longínquos. Se você
apenas cria uma estrutura e não descentraliza,
só cria novos cargos, mas não leva o poder de
decisão, ele fica centralizado e você não
descentraliza.

Muito obrigado.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
(Manifestações das galerias)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado
João Amin, por até cinco minutos.

DEPUTADO JOÃO AMIN - Sr.
presidente, sras. deputadas, srs. deputados,
público que nos acompanha na Assembleia
Legislativa, pela TVAL e Rádio Alesc Digital.

O PMDB, como já foi dito pelo
deputado Mauro de Nadal, presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, e por este
deputado, integrante da comissão, não é contra
a diminuição da estrutura da secretaria, absolu-
tamente. E se porventura tiver que diminuir,
somos favoráveis. Agora, as secretarias
regionais representam uma grande conquista
para cada uma das regiões em Santa Catarina.
Quanto a simples mudança de secretaria para
agência, somos totalmente favoráveis. E vamos
votar favoravelmente a essa decisão de
governo.

(Manifestações das galerias)
Entendo que ninguém pode ser contra

a descentralização, porque descentralizar
significa debater, discutir, não ter medida
provisória, não ter poder autoritário, você
precisa descentralizar as coisas. Então, o
governador Luiz Henrique da Silveira, utilizando
uma experiência europeia, decidiu implantar a
descentralização em Santa Catarina. Agora, o
modelo foi ao longo do tempo desvirtuado, o
poder começou a se centralizar de novo e esse
projeto de lei centraliza ainda mais. Por quê?
Porque ele tira o poder de decisão para
executar das regionais e passa essa decisão
para o poder central.

Como membro da comissão de
Constituição e Justiça apresentei uma emenda
no desejo da implementação das 11 Regiões
Metropolitanas e que foram aprovadas em
2010 e 2014 nesta Casa Legislativa. Ainda não
era deputado.

Mantendo a coerência de que vem há
muito tempo criticando o exagerado número de
secretarias no estado de Santa Catarina, num
total de 59, mais do que o estado do Paraná e
do Rio Grande do Sul juntos e também mais do
que a União tem de ministérios, registrei ainda,
no meu parecer, a minha contrariedade, do
ponto de vista de gestão coerente com tudo
aquilo que o nosso partido sempre defendeu ao
longo dos últimos anos, deputado Valmir
Comin.

Algumas questões nós iremos
continuar discutindo, srs. deputados, como a
lotação de servidores que ficam no limbo a
partir da votação deste projeto. Nós vamos
discutir se é em forma de decreto, se através
de uma nova legislação, mas que esses
servidores não fiquem na insegurança, como
também a questão das secretarias. Eu acho
que é um grande teste. Se as agências de
Desenvolvimento Regionais substituem o papel
das secretarias Regionais nós vamos aplaudir.
Pessoalmente, vou aplaudir, até porque já fui
secretário Regional e acredito que a região da
qual dirigi, como outros colegas deputados aqui
também o foram, cumprimos com um grande
papel no desenvolvimento das nossas regiões.
E penso que nós precisamos continuar
discutindo, inclusive porque não fizemos esse
debate na bancada do PMDB e nem no partido,
mas essa é uma conquista que foi
oportunizada, de iniciativa do nosso querido e
saudoso governador Luiz Henrique. Não me
prendo, neste momento, a nenhum cargo, eles
não precisam sequer existir, não precisa haver
ônus para que haja a descentralização em cada
região. Nós não abrimos mão do processo de
descentralização, aonde as regiões decidem o

Então, é claro que aqueles que
defendem a ideia de descentralização
democrática, em que o poder vai ser debatido
na ponta da linha, que o povo vai escolher o
que fazer com o dinheiro, vai escolher a
prioridade, não podem acreditar que essa
mudança seja para melhorar a
descentralização. Evidentemente que não é.

O Tribunal de Contas quando analisou
as contas referentes ao estado de Santa
Catarina do ano de 2010, no exercício 2011,
demonstrou que além do dobro, a litoralização
e a centralização de recursos acontecem
periodicamente, ou seja, secretaria regional é
uma coisa, descentralização é outra, como diria
um manezinho bem famoso de Biguaçu: uma
coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
completamente diferente, deputado Leonel
Pavan.

O que esse projeto traz de positivo é
que diminui alguns cargos com a ideia de que,
neste momento, o país está em dificuldades, o
estado também, por isso tem que diminuir os
cargos, mas está longe de cumprir aquilo que é
a descentralização.

Se não der certo o modelo proposto
atualmente por esse projeto, que vai passar
aqui evidentemente - e sei que não vai dar certo
porque tira todo o poder de descentralizar,
temos que caminhar a médio prazo para
extinguir, porque se é para ficar da maneira
como está colocado é claro que não serve, por
mais que queiramos descentralizar não é com
essa proposta que vamos conseguir.

Na manifestação ainda do Tribunal de
Contas, ressalto a afirmação de que mesmo se
dizendo descentralizador, o estado gasta muito
mais de forma centralizada, sendo a maior
despesa das SDRs com pessoal, seja
comissionado ou de carreira, e também com
custo operacional. Tanto é fato de que o
modelo adotado não vem funcionando a
contento, que o fenômeno da litoralização,
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como já falei, continua crescente em nosso
estado.

com dificuldade de pagar as suas contas em
supermercado, veem a esfera pública como a
vilã e com razão.

Muito obrigado.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Partindo da premissa da necessidade
da administração estadual pelo interior de
Santa Catarina, acredito que a melhor forma de
reverter essa situação seria a implementação
das Regiões Metropolitanas, de acordo com os
Projetos de Lei 0495/2010 e 0636/2014.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado
Leonel Pavan.

Por isso, eu vou acompanhar o meu
partido, mas quero registrar aqui que esse não
é o melhor caminho, e que já deveríamos ter
ido do “a” para o “c”.

DEPUTADO LEONEL PAVAN - Sr.
presidente, sras. e srs. deputados, em primeiro
lugar quero falar um pouco sobre a história das
secretarias de Desenvolvimento Regional. É
inegável que Luiz Henrique da Silveira alcançou
o seu objetivo ao instituir as Regionais:
pavimentar todos os acessos das cidades de
Santa Catarina. E se ele não conseguiu
pavimentar 100%, mas a outra parte, quando
estivemos no governo, assim o fizemos,
deputado Valdir Cobalchini, e as que faltaram
depois Raimundo Colombo finalizou.

Muito obrigado!
No ano de 2014 foram gastos,

mesmo já no governo de Raimundo Colombo,
com as secretarias sendo esvaziadas, R$ 418
milhões. No momento em que o estado de
Santa Catarina é rebaixado por duas agências
no seu grau de investimento, tanto na Standard

& Poor’s como a Moody’s, e quando se fala
num déficit do Orçamento da União de mais de
R$ 50 bilhões, Santa Catarina precisa dar o
exemplo.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado
Darci de Matos.

DEPUTADO DARCI DE MATOS - Sr.
presidente, desejo iniciar o meu pronuncia-
mento saudando todos e dizendo, deputada
Luciane Carminatti, que fiquei um pouco
constrangido com o pronunciamento de v.exa.,
quando, no meu entendimento, de maneira
deselegante, dirigiu-se a todos nós, desta
tribuna, num gesto de quase puxar nossas
orelhas, dizendo que espera - e eu prestei
atenção -, que os deputados votem com
autonomia e responsabilidade, dando a
impressão de que há parlamentar nesta Casa
que não vota com responsabilidade.

Mas as Regionais, enquanto atuaram
na forma como foram criadas, eram de
fundamental importância, é inegável. Nós
viajávamos o estado e víamos como dizia o ex-
governador Luiz Henrique: “Mais um teto novo,
mais uma empresa nova.” Referindo-se às
Regionais.

Para agravar ainda mais as coisas, a
situação econômica do país não recomenda
isso, obriga o enxugamento da máquina. E o
governador Raimundo Colombo dá um passo,
mesmo que tímido, a caminho da extinção das
secretarias regionais.

Por isso, o nosso partido apoia o
projeto. Já adianto o nosso posicionamento
favorável ao projeto, porque sabemos que a
partir daí o enxugamento pode ocorrer, e a real
descentralização é que tem que ocorrer.

Mas temos que entender que elas
perderam a sua finalidade, elas acabaram
caindo no descrédito da população, até porque
elas não recebiam mais os recursos que
deveriam receber e não conseguiam mais
atender as exigências da própria sociedade, os
conselhos não se reuniam mais, ela foi ficando
desacreditada.

Então, não poderia deixar de fazer
esse registro, que ficou claro e evidente no seu
pronunciamento.

Mas, sr. presidente, quero dizer que
o debate das Regionais é salutar. Nós temos
diversas preposições, como a do PT, com a
criação de oito governanças; do deputado João
Amin, com a criação de 11 Regionais e a
implementação das Regiões Metropolitanas,
que haveremos de instituir muito em breve; e
temos na bancada do PSD, por exemplo, que é
a posição do presidente Gelson Merisio, pela
extinção das SDRs.

A “ambulancioterapia” continua
acontecendo, e também o beija-mão na
Assembleia Legislativa, pelo número de
prefeitos que vêm periodicamente neste
Parlamento pedir recursos. Então, que Santa
Catarina dê o exemplo.

Em função disso, há necessidade de
um choque, de uma mudança radical. O gover-
nador - e quero aqui defendê-lo - está seguindo
a moda no Brasil de enxugar a máquina, de
mostrar à população uma redução nos gastos
com funcionários, com os cargos de confiança,
e apresenta-nos um projeto mudando o nome
para agência e reduzindo alguns cargos de
confiança.

Trago o artigo do vice-governador
Eduardo Pinho Moreira, no dia 23 de outubro de
2015, onde destaco: “A gestão pública deve
assumir uma postura condizente com a
realidade e se adaptar aos desafios com
coerência. O custo com manutenção da
máquina pública chegou ao limite e é neces-
sário diminuí-lo”.

Voto na proposta do nosso partido,
do governador Raimundo Colombo, porque
queremos fazer com que as nossas agencias,
de forma racional e, sobretudo com uma gestão
honesta, com a cara de Santa Catarina,
continuem proporcionando a descentralização e
atendendo aos municípios em todo o interior do
estado, fomentando o crescimento econômico
e o desenvolvimento social.

Eu sempre defendi isso, e ainda
quando vice-governador disse ao governador
Luiz Henrique da Silveira que poderíamos
mudar um pouco, mostrar à sociedade que é
possível ter secretarias Regionais associadas
aos 21 municípios. Tentei fazer uma emenda a
respeito e cheguei a discutir a emenda com o
corpo técnico desta Casa, mas aí teríamos que
discutir quais os cargos que seriam destituídos,
fazer um grande estudo, o debate seria muito
amplo e o projeto teria que voltar às
comissões. Então, entendemos que não
deveríamos atrapalhar e votar o projeto original.

Só para finalizar, o governador
Raimundo Colombo, num artigo também no
mesmo jornal, disse o seguinte: “Temos todas
as condições para enfrentar e superar os
desafios que virão”. Portanto, todas as propostas são

importantes, mas a do governador, neste
momento, no meu entendimento, é a mais
racional, porque extingue 242 cargos
comissionados e gratificações, proporciona R$ 5
milhões de economia aos cofres públicos por ano
e ainda mantém as agências no interior do estado,
cumprindo com aquela missão, vislumbrada pelo
saudoso ex-governador Luiz Henrique da Silveira,
quando criou as Regionais, que era de promover a
descentralização.

Com isso, encerro o meu pronuncia-
mento, a favor da transformação das secre-
tarias em agências.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado Dr.
Vicente Caropreso.

Mas teremos, sim, num curto espaço
de tempo, que rediscutir a questão das secre-
tarias e das agências. Teremos que rediscutir o
fato de as secretarias de estado suprirem
aquilo que faziam antes, na época de Luiz
Henrique da Silveira, Eduardo Pinho Moreira e
depois Leonel Pavan. Acho até que não teriam
mais necessidade de existir, mas o seu
objetivo foi alcançado na época em que o gover-
nador Luiz Henrique da Silveira as implantou.
No entanto, temos que votar porque está
havendo um choque de gestão, é preciso
reduzir os gastos. A minha defesa maior é no
sentido da redução de grande parte das
Regionais. Existem regiões com quatro, cinco
cidades e, muitas vezes, as Regionais não
atendem aos anseios da sociedade.

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO
- Sr. presidente, srs. deputados, ative-me muito
à leitura desse projeto da implantação das
agências em vez das secretarias, e acho que é
um processo. Quando se quer ir do “a” para o
“c”, você passa pelo “b”, mas evidentemente
sentimos que o governo está querendo reduzir
custos e está com o pensamento
contemporâneo.

Portanto, encerro as minhas palavras,
sr. presidente, dizendo que sempre procurei
votar com autonomia, com responsabilidade,
porque o Parlamento Catarinense é
responsável, debate e busca a convergência,
mas é na divergência que crescemos que
avançamos. Foi assim que ao longo dos
séculos transformamos, deputado José Milton
Scheffer, Santa Catarina num estado de
excelência, num estado que orgulha a todos,
num estado que tem as contas mais
equilibradas do Brasil, porque atuamos, agimos
e votamos sempre com racionalidade e
responsabilidade.

O Brasil está com dificuldade, o
estado está com dificuldade, os municípios
estão com dificuldades! O problema é que o
Brasil não encontra o estado de eficiência
necessário. Esse é o caminho que o
Parlamento está querendo com relação a este
projeto, que melhorou o que está, mas
sabemos que vai dar um tempo e vai ser neces-
sária outra medida para reduzir mais ainda,
justamente porque a população, o meio
empresarial e a as pessoas que hoje estão

Muito obrigado.
Portanto, tenho certeza de que a

proposta do governador Raimundo Colombo
haverá de ser aprovada, porque neste momento
é a melhor proposta para Santa Catarina.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra a deputada Ana
Paula Lima.
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DEPUTADA ANA PAULA LIMA - Sr.
presidente, até para esclarecimento para as
próxima votações, eu não compreendi bem a
retirada ou o não acatamento da emenda do
deputado Rodrigo Minotto. Até gostaria que ela
fosse apreciada porque o meu voto seria pela
aprovação, pela extinção das Regionais.

respeitar a constitucionalidade dele e votar
favoravelmente.

deputadas, prestei muita atenção na fala do
deputado Leonel Pavan pela sua experiência
como vice-governador, governador, senador e,
de certa forma, quero deixar bem claro que a
posição do PDT sempre foi pela extinção das
secretarias de Desenvolvimento Regional, e por
quê? Porque realmente entendemos que o
conceito, quando da sua criação, mudou nos
dias de hoje.

Todos nós, catarinenses,
gostaríamos de ver o governo investindo cada
vez mais em Segurança Pública e Educação.
Então, parabenizo o governador do estado por
encaminhar para esta Casa um projeto de lei
reduzindo cargos das secretarias regionais. Em
2009, quando fiz parte da SDR, como estava
exercendo a função de presidente da câmara
de vereadores e tinha assento no conselho, por
diversas vezes, todos os projetos acabavam
sendo aprovados, mesmo sem critérios, sem
dizer se aquilo seria bom ou ruim, enfim, cada
município que apresentava os projetos defendia
os seus valores. Os projetos vinham para cá,
percebíamos que os prefeitos muitas vezes
queriam ver seus projetos aprovados depois de
passar pela SDR, gastando mais dinheiro
público para fazer com que os projetos fossem
aprovados aqui. Então, para que as SDR?

Temos conversado aqui no plenário e
muitas pessoas estão em dúvida sobre isso.
Tenho certeza de que v.exa., como conhecedor
do Regimento, pode esclarecer isso, pois
sempre foi muito transparente. Quanto à
questão das Regionais, não foi a primeira vez
nem será a última, que me reporto ao assunto
da extinção das Regionais. Elas não funcionam.
Se elas funcionassem, eu estaria aqui as
defendendo, mas não funcionam porque não
atendem aos desejos da população, trazem um
gasto excessivo. Não têm funcionalidade.
Inclusive, os secretários do Desenvolvimento
Regional vêm à capital para discutir com o
secretário da pasta respectiva as questões da
Saúde, Infraestrutura, Educação e outras mais.
Além disso, todos os prefeitos e vereadores
vêm ao Parlamento Catarinense para resolver
os seus problemas. Então, qual é a função das
secretarias de Desenvolvimento Regional?

Mas também temos que respeitar a
posição do governador que tende a diminuir os
custos, apesar de ser pequeno o corte. E nós
esperamos que neste momento, esta Casa
Legislativa, pela demonstração, pelo aval que
estamos dando ao governo, que realmente
pense no futuro próximo numa reorganização
dessas agências de Desenvolvimento Regionais
no estado de Santa Catarina.

Esperamos também que elas tenham
mais força na execução das políticas públicas,
porque as secretárias setoriais do governo
representam 85% da sua execução. E os
gastos que foram apresentados pelo Tribunal
de Contas do estado, no ano passado,
demonstram os valores que são investidos e
gastos com o dinheiro público.

Portanto, quero parabenizar o gover-
nador Raimundo Colombo por mandar este
projeto que reduz os cargos nas SDRs.

Parabéns e o meu voto é favorável.
Muito obrigado.
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Então, a nossa posição é clara e, por

isso também, apresentamos essa emenda da
extinção.

Tenho certeza de que a minha fala é
também a de vários srs. deputados que têm a
compreensão de que elas não resolvem os
problemas dos catarinenses e trazem muito
gasto para o estado. Temos a oportunidade de,
neste momento, extingui-las e aí, sim, fazer
outro debate, o das Regiões Metropolitanas,
das grandes mesorregiões. Temos grandes
problemas. Infelizmente, não entendi o não
acatamento da emenda de autoria do deputado
Rodrigo Minotto para que este Parlamento
desse uma resposta à comunidade catarinense
pela extinção dessas secretarias Regionais e
que pudéssemos auxiliar o governo com outras
propostas que iriam resolver os problemas dos
catarinenses.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o deputado Manoel
Mota. Entendemos que este momento é de

dar a oportunidade ao aval do governo para que
possamos num futuro breve rever essa
posição.

DEPUTADO MANOEL MOTA - Sr.
presidente, não poderia deixar de me
manifestar nesta tribuna. Vivi todos esses
momentos da descentralização, acho que ela
foi uma peça fundamental para desenvolver
toda a região de Santa Catarina. Recordo-me de
ver as favelas crescendo e, depois da
descentralização, os pequenos municípios não
perderam mais as suas comunidades que
saiam atrás de emprego para os grandes
centros.

O PDT vai votar a favor da proposta
inicial do governo.

Muito obrigado.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Deputado Gelson Merisio (Presidente)

- Muito obrigado, deputado Rodrigo Minotto.
Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votaram “não”
rejeitam-na.

Então, as SDR cumpriram um papel
fundamental. Hoje o Brasil vive um momento
difícil, não estão fazendo nada para reduzir a
máquina do governo. Santa Catarina está
fazendo, já no primeiro momento reduziu
despesas, diminuiu os cargos terceirizados e,
agora, no segundo momento, está reduzindo
despesas, diminuindo os cargos comissionados
das secretarias de Desenvolvimento Regional.

Infelizmente, o meu voto será contra
esse projeto porque entendo que criar as
agências não resolve o problema, o povo de
Santa Catarina quer muito mais. O meu
posicionamento foi sempre, desde a criação
das secretarias de Desenvolvimento Regional,
de que elas não atendem a comunidade, é
cabide de empregos. E o governador disse isso
claramente. Acho que o Parlamento Catari-
nense deveria ajudar o governo a extinguir
essas secretarias.

Deputado Dirceu Dresch - Pela ordem,
sr. presidente, para declaração de voto.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, para
declaração de voto, o sr. deputado Dirceu
Dresch.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Quero
fazer o registro de que a nossa bancada fez
uma proposta, já comentei antes, e vamos
insistir e continuar debatendo para mudar a
lógica das Regionais, criar grandes governanças
regionais, e a nossa proposta são oito. Não
tiramos a proposta, neste momento, na nossa
avaliação, pois não cabia esse debate, uma vez
que votaremos, neste momento, e a nossa
posição é extinção das regionais como existem
hoje.

Portanto, evidentemente, estamos
preparando cada vez mais para sermos um
estado de excelência, um dos melhores es-
tados da federação, porque temos um governo
preparado para que o estado dê esse salto de
qualidade.

Muito obrigada.
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra o deputado Julio
Ronconi.

Então, acredito cada vez mais que a
máquina do governo terá dinheiro para
investimento na Saúde, Educação, Segurança
Pública, que são setores importantes e
fundamentais para a nossa economia.

DEPUTADO JULIO RONCONI - Muito
obrigado, sr. presidente. Eu quero parabenizar o
governador do estado de ter tomado a iniciativa
de reduzir a quantidade de cargos das secre-
tarias regionais.

Por isso, votaremos “não”, mas não
contra o projeto do governo ou a retomada das
regionais como estavam, a nossa proposta é
pela extinção das regionais.

Por isso, é importante estarmos
preparados para essas mudanças
fundamentais no governo. Assim, voto
tranquilo. Votei “sim” na comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público porque sinto
que o governo precisa reduzir, enxugar a
máquina e fazer com que o Brasil copie Santa
Catarina e ache o caminho.

Num levantamento feito pelo meu
gabinete e por outros, ficou contatado que
apenas na SDR de Mafra no ano de 2014 os
gastos com a folha de pagamento e outros
investimentos, só na área de pessoal, chegou a
R$ 5 milhões, sendo que em investimentos
apenas R$ 687 mil. Então, essa conta está
errada e, tenho certeza, todos os deputados ou
a grande maioria gostaria de ver extintas essas
secretarias.

Deputada Luciane Carminatti - Sr.
presidente, pela ordem, encaminhamento de voto.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, para
encaminhamento de voto, a sra. deputada
Luciane Carminatti.Muito obrigado.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Eu
também quero fazer um registro, porque a
bancada do Partido dos Trabalhadores
apresentou uma emenda substitutiva global no
seu art. 1º da emenda, que destacava pela
extinção das SDRs.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o deputado
Rodrigo Minotto.

No entanto, sabemos que como é um
projeto de origem do Executivo, temos que

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO -
Obrigado, sr. presidente, srs. deputados, sras.
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Nós fizemos o debate nas duas
comissões, e hoje na reunião da bancada
decidimos que não apresentaríamos a matéria
em plenário por entender que não é o foco da
nossa emenda. O grande foco do debate aqui é
a extinção das agências e das SDRs, é isso
que defendemos, bem como a constituição do
modelo alternativo que respeite a construção
regional e que ouça o que as associações já
estão construindo, para tanto, não seria preciso
construir grandes estruturas.

DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO JULIO RONCONI sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LEONEL PAVAN sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

especial em homenagem à ABIH/SC, em
comemoração aos 50 anos.

Como temos uma grande ligação com
o setor do turismo, queremos convidar todos os
parlamentares.

Nesta noite, inclusive vamos
homenagear também a Universidade de
Turismo e Hotelaria, de Balneário Camboriú,
pelos 25 anos completados recentemente.

Então, estão todos convidados.
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Finda a pauta da Ordem do Dia.Então, queremos avançar neste
debate com muita humildade, apesar de
reconhecermos que precisamos discutir mais.

**********
Explicação Pessoal

Por isso, queremos reafirmar que
somos contra a extinção das SDRs, mas
também não acreditamos que as agências vão
descentralizar este estado.

LEONEL PAVAN (Orador) - Faz
referência à grande incidência de casos de
câncer de pele e à falta de investimentos na
infraestrutura em Balneário Camboriú, que
recebe mais de um milhão de turistas durante a
temporada de verão.

Obrigada, presidente.
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) -(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)

Comenta que o Poder Público e as
empresas privadas preparam-se para receber
os turistas, destacando que os residentes não
têm recebido os mesmos cuidados,
lamentando o fato de a cidade precisar de
intervenção judicial para zerar uma fila de
espera para tratamento de problemas de pele.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA sim
DEPUTADO CLEITON SALVARO sim
DEPUTADO DALMO CLARO sim
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GEAN LOUREIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

Votaram 35 srs. deputados.
Temos 31 votos “sim” e quatro votos

“não”. Afirma que a cidade tem problemas e
passa por um momento de falência
governamental.

Está aprovada a matéria.
Deputado Leonel Pavan - Pela ordem,

sr. presidente. DEPUTADO VALMIR COMIN
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, a Presidência encerra a
sessão, convocando outra, especial, para a
presente data, às 19h, em comemoração aos
50 Anos da Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis de Santa Catarina.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Leonel Pavan.

DEPUTADO LEONEL PAVAN - Queria
aproveitar a oportunidade para convidar os srs.
deputados e sras. deputadas para participarem,
hoje, a partir das 19h, nesta Casa, da sessão

ATA DA 047ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2015, EM HOMENAGEM À
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS - ABIH/SC -

PELA PASSAGEM DO SEU CINQUENTENÁRIO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

Senhor Mário Cesar dos Santos,
magnífico reitor da Univali;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gean
Loureiro) - Com a palavra o deputado Leonel
Pavan, representando os parlamentares deste
Poder.

Senhor coronel Onir Mocellin,
comandante-geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina.

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

O SR. DEPUTADO LEONEL PAVAN -
Quero saudar querido amigo e presidente da
comissão de Turismo desta Casa, deputado
Gean Loureiro, que neste momento nos
prestigia com a sua presença, assim como
também todos os componentes da mesa.

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão em
homenagem à Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis, pelo seu cinquentenário, foi
convocada pela Mesa, a pedido deste
deputado, e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares.

Excelentíssimo senhor deputado
Gean Loureiro, presidente da comissão de
Turismo desta Casa;

Senhora Simone Cristina Vieira
Machado, secretária adjunta do estado de
Turismo, Cultura e Esporte, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor governador
do estado, João Raimundo Colombo;

Gostaríamos de deixar aqui a
nossa mensagem, por entendermos que
este é um momento muito importante para o
turismo do nosso estado, principalmente
para aqueles que geram empregos e
fomentam este setor.

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

Senhor Samuel Koch, diretor
presidente da Abih-SC;

(Procede-se à execução do hino.)
A seguir, teremos a apresentação de

um vídeo institucional.Senhor Valdir Walendowsky,
presidente da Santur de Santa Catarina;

(Passa a ler.)
(Procede-se à exibição do vídeo.) “Não há como falar sobre a evolução

do setor turístico catarinense nas últimas
décadas, sem registrar, ao mesmo tempo, a
trajetória de fortalecimento associativo e da
grande parcela de contribuição ao setor por

Senhor Geraldo Linzmeyer, diretor de
Marketing, neste ato representando a
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis -
Abih -, entidade máxima da hotelaria nacional;

(Palmas)
Quero convidar o deputado Gean

Loureiro para assumir a Presidência a fim de
que eu possa fazer uso da palavra.
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parte da Associação Brasileira de Hotéis - Abih -
secção de Santa Catarina.

classificação das universidades brasileiras,
realizada pelo Guia do Estudante, da editora
Abril, e o conceito quatro no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes - Enade. Também
se destacou no Ranking Universitário Folha
2015 como o melhor curso de Hotelaria e
Turismo de Santa Catarina e o segundo melhor
do Brasil, entre todas as universidades públicas
e privadas do país.

ação conjunta estadual e nacional com o setor,
basta que voltemos a unir forças neste sentido.
Já lutamos muito por esse projeto e estamos à
disposição para continuar essa importante luta.

Neste contexto, os caminhos se
cruzam em face ao papel fundamental que a
entidade sempre desempenhou, desde os seus
primórdios, ao estimular o empreendedorismo
do seu próprio setor e, ao mesmo tempo,
alavancar a indústria do turismo que hoje já
representa 13% do PIB catarinense e 9,2% do
PIB nacional direto e induzido.

Esses são apenas alguns exemplos
de parceria com o setor, e que também foram
ampliados com o trade turístico de forma geral
durante a nossa passagem pelo governo
estadual, como vice-governador do saudoso
Luiz Henrique da Silveira, e depois como gover-
nador. Período de governo conjunto em que
houve também a descentralização do turismo
com foco no programa de regionalização, com a
criação de ações que desenvolveram o turismo
em todas as regiões do estado, fortalecendo
ainda a política de segmentação e
potencialização de cada segmento turístico.
Com isso, foram valorizados e potencializados
o turismo religioso, o rural, de eventos, o
turismo de aventura, o ecológico, de vendas, o
cultural e folclórico, o enoturismo e o
gastronômico, dentre tantos outros.

O bom desempenho é reflexo das
constantes inovações, valorização da pesquisa
e da parceria com a sociedade. E cabe aqui
destacar a atuação de toda equipe de
coordenadores, professores, mestres e
doutores na área, bem como os reitores que
estiveram à frente da Univali neste período, na
pessoa do atual reitor Mário Cesar dos Santos,
e da professora Sílvia Regina Cabral, os quais
também parabenizo pela passagem dos 25
anos do curso de Turismo e Hotelaria da
universidade.

Depois de muita luta dos pioneiros,
desde a década de 60, quando o turismo ainda
era embrionário no estado, hoje os tradicionais
eventos da hotelaria já fazem parte do cenário
econômico, fortalecendo o turismo de eventos
de negócios, bem como a estrutura de atendi-
mento é reconhecida dentro e fora das divisas
catarinenses, fortalecendo também a nossa
vocação natural para este setor.

Mesmo em situações de crise como
a que vivemos agora, o mercado de turismo
segue em expansão dentro e fora do Brasil.
Segundo dados da Embratur, em 2014
aumentou em 4,4% o número de viagens
internacionais no mundo, com o deslocamento
de um bilhão de turistas e giro de US$ 1,2
trilhão.

No Senado Federal, além da criação
da comissão de Turismo, que inexistia na Casa,
projeto de minha autoria e que hoje é uma das
mais importantes e disputadas comissões do
Congresso Nacional - e fomos nós que criamos,
com essa lei, a comissão de Turismo, e que
depois deu origem ao ministério do Turismo -,
outra iniciativa nossa foi o projeto de lei que
previa a criação do vale-hospedagem, projeto
este em parceria com a Abih, que subsidiou
tecnicamente a proposta por meio da constante
e ativa participação de nosso amigo Luiz Carlos
Nunes, ex-presidente da Abih-SC e da Abih
nacional.

A política dos fundos de turismo, o
Funturismo, também permitiu excepcional apoio
à interiorização do setor, valorizando eventos e
viagens internas. Apenas no ano de 2010,
durante a nossa passagem pelo governo
estadual, R$ 61,4 milhões foram destinados a
iniciativas nesse sentido. O alto grau de
satisfação dos turistas com atendimento,
hospedagem e variedade de nossas atrações,
permitiu que Santa Catarina, durante sete anos
seguidos, conquistasse o prêmio de Melhor
Destino Turístico do Brasil, segundo pesquisa e
enquete da revista Viagem e Turismo.

Este cenário mostra que é preciso
fortalecer e ampliar cada vez mais as parcerias
público-privadas que têm um papel importante
na evolução e consolidação do setor.

De nossa parte, em nossa atuação
tanto no Executivo como no Poder Legislativo,
sempre estimulamos e praticamos a chamada
‘política das parcerias’, e temos sido parceiros
permanentes para que o turismo possa crescer
e trabalhar de forma organizada.

Graças a este trabalho conjunto, a
ideia de implantar o vale-hospedagem no Brasil
ganhou debate e divulgação nacional. A
iniciativa instituía a dedução, no Imposto de
Renda das empresas, das despesas feitas com
hospedagem para o lazer dos trabalhadores, o
que aconteceria com a criação do Programa de
Hospedagem para o Lazer do Trabalhador. Além
de incentivar o turismo dos trabalhadores, o
projeto favorecia a diminuição da ociosidade da
rede hoteleira, que ocorre fora das temporadas
turísticas. Esse projeto foi inspirado na
experiência do cheque-férias, instituído na
França, em 1982. O vale hospedagem previa
ainda a concessão de vantagens especiais
quando fosse utilizado nos períodos de baixa
estação, de forma a estimular que o
trabalhador optasse por usufruir o benefício em
períodos de maior capacidade ociosa da rede
hoteleira.

De olho no futuro e na continuidade
dessa parceria que sempre deve acontecer com
o setor privado, também foi nossa iniciativa o
pontapé inicial para a construção do Centro de
Eventos de Balneário Camboriú. Ainda quando
senador, fui o autor da rubrica no Orçamento da
União, garantindo os recursos federais que hoje
estão disponibilizados para este estado.

Parceria que iniciou desde a época de
Balneário Camboriú, cidade onde fui por três
vezes prefeito. E governava com o lema de que
investir no turismo é investir nas pessoas, pois
sempre afirmei e coloquei em prática a máxima
de que ‘se a cidade for boa para o povo que
nela mora, também será boa para o turista’. E
essa prática torna-se realidade com parcerias
bem construídas entre o poder público e o setor
privado.

Na sequência, como governador do
estado, coordenamos, com apoio e acompanha-
mento do trade turístico, a elaboração e a
licitação do projeto básico dessa obra,
juntamente com o presidente da Santur, o
nosso amigo e valoroso profissional Valdir
Walendowsky, projeto esse que agora já
começa a tornar-se realidade e que será
também destaque nacional, por ser o maior do
sul do Brasil e com benefícios para todos os
segmentos do turismo, incluindo a hotelaria.

Exemplos dessas boas parcerias
foram o esforço e engajamento conjunto entre a
Univali, prefeitura e setor hoteleiro. Houve a
criação do curso de Turismo e Hotelaria,
marcando o início das atividades no campus de
Balneário Camboriú, inaugurado em 1990,
ainda no nosso primeiro governo, justamente
com a implantação deste curso pioneiro no
Brasil em suas características.

Temos que agradecer imensamente
ao governador Raimundo Colombo, por ter-se
colocado à disposição, dando continuidade e
buscando os recursos necessários no governo
federal para que essa obra pudesse ser
construída.

Na época, nesses estudos técnicos
com a Abih, calculamos que a proposta poderia
gerar cerca de 1,6 milhão de empregos e uma
injeção de R$ 6 bilhões anuais da área do
turismo. O projeto possibilitaria que uma massa
expressiva de trabalhadores tivesse também
acesso ao turismo.

O crescimento e amadurecimento do
curso motivaram a abertura de outros cursos
afins na área, bem como a criação do Programa
de Mestrado e Doutorado em Turismo e
Hotelaria. Enfim, senhores e senhoras, apesar

da crise, o cenário geral mostra que há
expectativa de crescimento. O setor pode, e
deve, avançar ainda mais. Os números do
turismo e a hospedagem no estado comprovam
o peso do setor na economia, mas também
mostram que ainda há espaço para expansão,
desde que com criatividade, esforço e empreen-
dedorismo.

O curso também foi o primeiro do
Brasil a oferecer duas habilitações em uma
única graduação: Turismo e Hotelaria, com a
duração de quatro anos, um diferencial entre os
demais cursos ofertados no país.

A nossa iniciativa chegou a ter
continuidade no Senado, aprovada pelas mais
importantes comissões da Casa, incluindo um
substitutivo que foi adaptado pelo senador
Paulo Paim (PT), mas, infelizmente, acabou
sendo arquivado ao final da última legislatura,
no ano passado, em 2014, talvez pela falta de
vontade política do governo e de uma maior
pressão no Congresso. Eu não estava mais lá
e, infelizmente, não se deu continuidade. 

Ao longo de seus já 25 anos de
implantação, o curso de Turismo e Hotelaria
formou mais de 1.700 bacharéis, que atuam no
mercado nacional e internacional nas mais
diversas áreas, com destaque para os setores
de hospedagem, consultorias, agências de
viagens, eventos, turismo público e docência.

Nessa trajetória de crescimento,
convém reiterar a importância, o pioneirismo e
a grande contribuição da Abih-Santa Catarina
para a consolidação do nosso estado como
produto turístico nacional e internacional,
parabenizando todos que fizeram parte dessa
trajetória vitoriosa de 50 anos de atividades.

Pelo seu ineditismo e benefícios
tanto ao setor hoteleiro, turístico, como ao
trabalhador e à economia como um todo, não é
descartado que possa ser retomado numa nova

Além disso, o curso da Univali
alcançou, nos últimos anos, a colocação quatro
e cinco estrelas, conceitos máximos na
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Por esse inestimável serviço prestado
até aqui, a entidade mostra que está preparada
para os novos desafios do futuro, tais como a
permanente modernização, novos
investimentos, capacitação e qualificação da
mão de obra e o crescimento com
equipamentos e ações sustentáveis.

excelentíssimo sr. governador do estado de
Santa Catarina, Raimundo Colombo.

Convido para receber o certificado o
sr. João Moura Neto.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Palmas) Convido para receber o certificado o
sr. Geraldo Linzmeyer.Representando todas as entidades,

associações e sindicatos ligados à hotelaria
e ao turismo, convido para receber a
homenagem as seguintes entidades e
personalidades:

(Procede-se à entrega do certificado.)
De nossa parte, seremos sempre

parceiros e incentivadores para
caminharmos juntos em busca de um futuro
cada vez melhor.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

sr. Volnei José Koch.
Sr. Orivaldo Besen, neste ato repre-

sentando o sr. presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa
Catarina - Fecomércio -, Bruno Breithaupt.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Parabéns a toda diretoria da Abih,

aos pioneiros e a todos os homenageados
desta noite pela importante contribuição de
cada um para a evolução da história do turismo
catarinense.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

sr. Edson Ziolkowski.
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Muito obrigado por ajudarem a tornar
Santa Catarina um lugar cada vez melhor para
se viver e visitar! Parabéns, Abih!”

(Palmas) Convido para receber o certificado o
sr. João Eduardo Amaral Moritz.Sr. Hamilton Peluso, neste ato repre-

sentando o presidente da Federação de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares do Estado de
Santa Catarina, Estanislau Emílio Bresolin.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Convido para receber o certificado o

sr. Wilson Luiz Machado de Macedo.O SR. PRESIDENTE (Deputado Gean
Loureiro) - Passo a Presidência ao deputado
Leonel Pavan.

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

(Palmas) (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonel

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

Magnífico reitor Mário Cesar dos
Santos, neste ato representando a Univali,
campus de Balneário Camboriú, curso de
Turismo e Hotelaria.

A seguir, serão homenageados todas
as mulheres, estudantes, profissionais,
empresários, empreendimentos e autoridades
que fazem parte da hotelaria e turismo no
estado e no país.A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS

(Soraia Boabaid) - Boa-noite!
(Procede-se à entrega da

homenagem.) Convido para receber a homenagem a
sra. Maria Helena Petry Makowiecky.Neste momento, o Poder Legislativo

catarinense, em sessão especial, presta uma
homenagem à Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis pela passagem do seu
cinquentenário de fundação, atuando de forma
conjunta e harmônica com o poder público e as
demais entidades do segmento, em favor do
bem-estar social, da integração, do desenvol-
vimento do turismo e do comércio catarinense,
motivo de orgulho para o estado de Santa
Catarina.

(Palmas)
Sr. diretor-presidente da Abih-SC,

Samuel Koch.
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

professora Silvia Regina Cabral.(Palmas)
Sr. presidente da Abih-SC na gestão

1994-1998 e da Abih nacional na gestão 2002-
2004, Luiz Carlos Nunes.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido para receber a homenagem o

sr. Osmar de Souza Nunes Filho.
Convido o sr. deputado Leonel Pavan

para fazer a entrega das homenagens.
(Palmas) (Procede-se à entrega da

homenagem.)Sr. Rogério Prochnow, neste ato
representando o seu pai, Egon Prochnow, in

memoriam, presidente da Abih-SC na gestão
1983-1985.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonel
Pavan) - Gostaria de convidar o deputado Gean
Loureiro, que é um grande lutador nessa área,
para nos acompanhar na entrega das
homenagens.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. Vinicius Lummertz, neste ato representado
por sua filha Natália Gugliemi Lummertz Silva.(Procede-se à entrega da

homenagem.) (Procede-se à entrega da
homenagem.)A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS

(Soraia Boabaid) -
(Palmas)
Sra. Osnelda da Luz e seu filho, sr.

Flávio José da Luz, neste ato representando o
sr. Valter José da Luz, in memoriam, membro
fundador da Abih-SC.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. diretor-presidente da Abih-SC, Samuel Koch,
neste ato representando a Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa
Catarina - Abih-SC.

Convido para receber a homenagem o
sr. Rogério Siqueira, neste ato representando o
Beto Carrero World.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense

presta uma homenagem com a entrega de
certificados a personalidades e entidades em
reconhecimento à destacada contribuição à
Abih-SC ao longo desses 50 anos.

Convido para receber a homenagem o
sr. presidente da Santur - Santa Catarina
Turismo -, Valdir Walendowsky.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

sr. diretor de Marketing, Geraldo Linzmeyer,
neste ato representando a Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis - Abih-SC,
entidade máxima da hotelaria nacional.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Neste momento, serão
homenageados os ex-presidentes da Abih-SC.

(Palmas)
Neste momento, serão

homenageados todos os ex-funcionários,
membros das diretorias, consultores,
fornecedores, clientes e patrocinadores, a atual
diretoria e colaboradores da Abih-SC.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido para receber o certificado o
sr. Odson Cardoso.

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Dando continuidade à solenidade, o

Poder Legislativo catarinense presta uma
homenagem às personalidades e entidades que
muito contribuíram com a trajetória de sucesso
da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
de Santa Catarina - Abih-SC.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

sr. Francisco de Paula Moraes Vaz, neste ato
representado pela sra. Fabíola Schmidt Moura.

Convido para receber a homenagem o
sr. João Eduardo Moritz Neto.

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

(Palmas) (Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. secretária de estado adjunta de Turismo,
Cultura e Esporte, Simone Cristina Vieira
Machado, neste ato representando o

Convido para receber o certificado o
sr. Ony de Carvalho.

Convido para receber a homenagem o
sr. Guilherme Petry Makowiecky.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega da
homenagem.)(Palmas)
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(Palmas) Neto, Geraldo Linzmeyer, Volnei Koch, Edson
Ziolkowski, João Eduardo Moritz, Wilson de
Macedo e o atual presidente, Samuel Koch,
foram, assim como eu, presidentes da entidade
e puderam, ao longo desses 50 anos, junto
com os demais membros da diretoria e
conselheiros, construir essa história de
sucesso que hoje está resumida no livro
comemorativo ABIH-SC: Meio século

impulsionando o turismo e o comércio em

Santa Catarina.

Trata-se do Projeto n. 0488/2003. Eu
lembro que, quando o idealizamos, liguei para o
deputado Leonel Pavan e comentei sobre o
projeto. Ele me disse: “Estou indo a Balneário
Camboriú hoje e vamos marcar um almoço na
Via Gastronômica”. Quando o deputado leu o
projeto, imediatamente disse: “Este projeto é
meu! Vou levá-lo adiante, pois é o futuro do
turismo no Brasil”!

Convido para receber a homenagem a
sra. Juliana Bossi.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. Lúcia Biazus.
(Procede-se à entrega da

homenagem.) Realmente, acho que vai ser um
grande projeto. Ele já foi aprovado em todas as
comissões e falta apenas ir a plenário. Como
mudou a gestão, foi arquivado uma vez,
conseguimos desarquivá-lo novamente e
colocá-lo em plenário. Infelizmente, no ano
passado foi arquivado novamente, mas vamos
desarquivá-lo com a colaboração de v.exa. e o
empenho dos deputados federais e senadores.
Esse é um grande projeto para o Brasil, não
apenas para Santa Catarina, e não preciso
repetir os números, pois o deputado já citou. E
vocês sabem da importância desse projeto para
a hotelaria.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

sra. Vania Monteiro.
Neste período muita coisa mudou.

Passamos de uma era em que surgia a
transmissão de TV a cores para uma era de
tecnologia e informação em que a internet e as
mídias sociais movem e ditam uma nova forma
de relacionamento com o consumidor e entre
as próprias pessoas.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Agradeço ao deputado Gean Loureiro

e solicito ao deputado Leonel Pavan que
permaneça à frente. A Abih-SC escreveu, e continua

escrevendo, uma história de valiosa
contribuição para o progresso e desenvol-
vimento econômico de todas as regiões
turísticas do estado. Obstáculos e dificuldades
fazem parte de nossas vidas, é preciso ânimo e
coragem para lutar e vencer, para superar cada
um deles e deixar a sua contribuição.

A seguir, a Associação homenageada
desta noite, Abih-SC, presta uma homenagem
ao sr. deputado Leonel Pavan, em reconheci-
mento e agradecimento aos relevantes serviços
prestados ao desenvolvimento do turismo e da
hotelaria em Santa Catarina e no Brasil.

Então, conclamo todos a lutarem por
este grande projeto do nosso segmento.

Convido para fazer a entrega da
homenagem ao sr. deputado Leonel Pavan o sr.
Samuel Koch, diretor-presidente da Abih-SC.

Para encerrar, parabéns à Abih de
Santa Catarina pelos seus 50 anos, e que
venham muitas e muitas comemorações como
esta, sempre repletas de grandes conquistas
para todo o setor.

Somos 30 homenageados, ex-
presidentes, colaboradores, parceiros,
empresários, autoridades, profissionais, enfim,
pessoas e entidades que colaboraram para que
a Abih-SC comemorasse esse meio século de
atividades. Não vou citar todos os nomes, pois,
com certeza, passaria horas falando e ainda
assim poderia esquecer alguém. Cada um sabe
que o trabalho que faz engrandece a categoria.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Muito obrigado!
Agradeço aos senhores! (Palmas)
Esta sessão está sendo transmitida

ao vivo pela TVAL, através do canal 61.3 para a
Grande Florianópolis, e durante a semana será
reprisada pelo canal 16 da NET, e também será
reprisada ao longo da programação; pela
internet, no site da Assembleia Legislativa; e
pela Rádio Alesc Digital para todo o estado.

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

Pavan) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome da instituição homenageada, o sr.
Samuel Koch, diretor-presidente da Abih-SC.

‘Uma andorinha sozinha não faz
verão’. Então, não devemos aqui mencionar
fatos isolados, pois esse grupo partilha dos
mesmos interesses, visando a superar
dificuldades e gerar benefícios a toda
sociedade. Mas um agradecimento em especial
deve ser feito: aos nossos familiares. Ao
agradecer à família do sr. Valter José da Luz,
um grande amigo nosso, um grande
colaborador da Abih-SC que, infelizmente, nos
deixou, estendo as nossas homenagens a
todos familiares que são até hoje privados do
nosso convívio em alguns momentos.

O SR. SAMUEL KOCH - (Passa a ler.)
“Cumprimento v.exa., deputado

Leonel Pavan, pela proposição desta sessão
especial em homenagem ao cinquentenário da
Abih-SC, e estendo os meus cumprimentos a
todas as autoridades aqui presentes.

Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonel

Pavan) - Dando continuidade a esta importante
sessão, convido para fazer uso da palavra, em
nome dos homenageados, o sr. Luiz Carlos
Nunes, presidente da Abih-SC no período de
1994 a 1998 e da Abih nacional, gestão 2002
a 2004.

Nós tivemos uma trajetória de muita
luta, conquistas e contribuição para o setor
hoteleiro, assim como para todo o turismo
catarinense. Afinal, não existe hotelaria sem
turismo, e não existe turismo sem hotelaria.O SR. LUIZ CARLOS NUNES - (Passa

a ler.) (Palmas) São cinco décadas amparando esse
segmento tão importante para a economia
brasileira. Então, esse reconhecimento à
entidade é sinônimo de que todo esse trabalho
realmente vale a pena, é valorizado e
reconhecido.

“Boa-noite! Somos homens e mulheres
dispostos a aceitar as responsabilidades,
eleitos como representantes. Nunca
conseguiremos agradar a todos, mas se
nossos trabalhos visarem sempre a repre-
sentar os interesses de uma categoria, com
certeza estaremos no caminho certo.
Resumindo: em cada pequeno passo, um
grande propósito; em cada luta, o esforço de
um grupo unido; em todos os momentos, o
fortalecimento da hotelaria catarinense.

Cumprimentando, cordialmente, o
meu amigo deputado Leonel Pavan, um grande
incentivador do turismo, parceiro da hotelaria e,
ao mesmo tempo, propositor desta solenidade,
cumprimento todas as autoridades aqui
presentes já nominadas pelo protocolo.

É um grande privilégio presidir a
entidade nesse momento de prestígio e
comemorações. É um trabalho voluntário que
me enche de orgulho e satisfação. Hoje a Abih-
Santa Catarina é uma das mais atuantes no
cenário nacional, e conquistamos isso com
muito trabalho. Cada homenagem entregue
aqui hoje teve vários motivos, mas podemos
resumi-los em uma frase: são pessoas que
dedicam a vida ao desenvolvimento do turismo,
e por isso são dignas desse carinho, admiração
e reconhecimento público.

Quer cumprimentar especialmente os
hoteleiros, empresários, jornalistas e todos os
presentes que dedicaram um pouco do seu
valioso tempo para compartilhar este grande
momento da Abih-SC. Obrigado, deputado Leonel Pavan, por

esta grande oportunidade de mostrar ao nosso
estado a contribuição da Abih para o desenvol-
vimento do turismo catarinense. Obrigado,
Samuel, Moritz e toda diretoria da Abih pelo
reconhecimento a cada um de nós,
homenageados nesta noite. Obrigado a todos
os presentes por estarem aqui e dividirem
conosco este grande momento.”

É com muita honra e imensa alegria
que represento todos os homenageados desta
noite, pessoas que se empenharam, cada um a
sua maneira, pelo desenvolvimento do turismo
e da hotelaria em nosso estado.

No momento em que a Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa
Catarina comemora o seu cinquentenário,
recebe o reconhecimento público e presta uma
homenagem a algumas das inúmeras pessoas
que fizeram parte dessa trajetória.

Nesse meio século, o turismo catari-
nense mudou e evoluiu muito. Hoje é consi-
derada uma das atividades mais expressivas na
economia, sendo a maior prestadora de
serviços e uma grande geradora de emprego e
renda.

Quebrando o protocolo, deputado,
quero agradecer a v.exa. por suas palavras com
relação à nossa gestão da Abih nacional e, ao
mesmo tempo, conclamar todos, como o
senhor já comentou, no sentido de retomarmos
aquele grande projeto que tínhamos, o vale
hospedagem.

No dia 5 de setembro de 1965, foi
fundada, em Florianópolis, a Abih seccional
Santa Catarina. Odson Cardoso, Francisco Vaz,
Ony Carvalho, Egon Prochnow, João Moura

A nossa entidade fez parte dessa
evolução. Investiu em capacitação, promoveu
eventos voltados ao setor e expandiu as suas
ações para todo o estado. Dentre as iniciativas
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da entidade, podemos destacar o Encatho &
Exprotel, que em 2016 completará 30 anos de
história. Considerado o maior encontro de
hoteleiros do sul do Brasil, o evento traz temas
relevantes a cada ano e supera as expectativas
a cada edição. Este ano, quase quatro mil
pessoas visitaram os estandes e participaram
das palestras. Recebemos pessoas de todo o
país, e isso só nos enche de orgulho e
satisfação.

João Moura Neto, um dos ex-
presidentes mais condecorados da entidade, é
também o responsável pela criação da Exprotel,
feira de produtos e serviços da hotelaria que
até hoje é reduto de grandes negócios;

imprensa, pela confiança e respeito deposi-
tados em nós.

Espero que tenhamos muito do que
nos orgulhar nos próximos 50 anos!”

Muito obrigado e boa noite!
Luiz Carlos Nunes, que foi o repre-

sentante máximo da hotelaria nacional e é o
único catarinense até hoje a assumir o cargo de
presidente da Abih nacional;

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

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

Geraldo Linzmeyer, visionário e
com uma grande bagagem internacional, foi
em seu mandato que a entidade lançou o
seu primeiro portal, preparando-se para o
novo milênio;

Para registrar toda essa evolução da
hotelaria catarinense e a atuação da entidade
nesses 50 anos, nós lançamos, no dia 11 de
novembro, o livro ABIH-SC: Meio século

impulsionando o turismo e o comércio de Santa

Catarina, com 60 páginas que trazem registros
históricos, depoimentos, imagens, lembranças
e realizações. Vale a pena a leitura!

Quero dizer que este foi um momento
muito importante. E pude ver no rosto de tantos
lutadores, guerreiros, que, às vezes, sofrem
momentos ruins, um sorriso estampado,
porque certamente é um torcendo pelo outro, e
torcendo pelo turismo.

Volnei José Koch, meu pai, e sempre
falo que é o meu irmão mais novo, em sua
administração, inovou, pois criou o site

hoteisdesantacatarina.com.br e também lançou
o informativo eletrônico que permanece até
hoje, trazendo uma maior visibilidade e
presença digital aos hotéis;

Gostaria de parabenizar os ex-
presidentes por esses 50 anos de repre-
sentatividade, por todas as conquistas
alcançadas e pela dedicação em tornar essa
entidade referência no setor hoteleiro.
Resumindo os nossos ex-presidentes em uma
frase, podemos citar:

Quando falo em hotelaria, lembro de
Osmar de Souza Nunes Filho, o Mazoca, que foi
meu secretário de Turismo e presidente da
Santur.Edson Ziolkowski, hoteleiro do oeste

que inovou a forma de comemorar o Dia do
Hoteleiro, a maior mobilização social da
hotelaria que permanece até hoje;

Quero dizer que o setor hoteleiro é
fundamental. Não há turismo sem hotelaria, e
não existe hotelaria sem turismo.

Odson Cardoso, o primeiro presidente
da Abih Santa Catarina, e foi quem teve a
coragem de dar o primeiro passo;

João Eduardo Amaral Moritz, até os
dias atuais os seus esforços geram resultados
na promoção e divulgação da hotelaria e do
turismo catarinense; é o atual presidente do
Conselho Deliberativo da entidade e nosso
grande líder;

Eu, que sou fanático pelo turismo e
vivo isso seguidamente - em qualquer
discussão, eu falo em turismo -, fiquei honrado
de poder requerer esta homenagem dos 50
anos da Abih.

Francisco Vaz, mais de 10 anos como
presidente e muitos outros anos em diretorias,
realizou o Congresso Nacional de Hotéis e
Restaurantes, em 1981;

Antes do encerramento, teremos a
execução do Hino de Santa Catarina.Wilson de Macedo, teve a informação

e a comunicação como companheiras de
gestão, realizou o primeiro levantamento de
todos os meios de hospedagem do estado,
divulgando uma hotelaria de excelência.

Ony de Carvalho, iniciou as
instalações das delegacias regionais, e a repre-
sentatividade da Abih Santa Catarina ganhou
força em todo estado;

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

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

Egon Prochnow, falecido em 2005, foi
a primeira grande perda de um dos líderes da
entidade; ele criou o Encatho, o nosso maior
evento até hoje;

Para encerrar, um agradecimento
especial à atual diretoria, aos membros do
conselho, aos associados, colaboradores,
parceiros, fornecedores da entidade e à

Está encerrada a presente sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Atividade 01.031.0820.0320.1124ATO DA MESA Nº 718, de 4 de dezembro de 2015
Elemento/Fonte 339039 - 100 R$ 1.150.000,00Altera o Quadro de Detalhamento de

Despesa do Orçamento da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Sub-Total R$ 1.150.000,00
Atividade 01.122.0920.0704.1138
Elemento/Fonte 319196 - 100 R$ 1.600.000,00A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo nos incisos XVIII e
XIX e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Elemento/Fonte 319113 - 100 R$ 500.000,00
Elemento/Fonte 319094 - 100 R$ 700.000,00
Elemento/Fonte 319013 - 100 R$ 500.000,00RESOLVE:
Elemento/Fonte 319012 - 100 R$ 700.000,00Art. 1º Fica anulado parcialmente na importância de R$

5.150.000,00 (cinco milhões cento e cinquenta mil reais), nas
atividades abaixo discriminadas, os seguintes elementos de despesa:

Sub-Total R$ 4.000.000,00
Total R$ 5.150.000,00

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário

Atividade 01.122.0920.0704.1138 Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Elemento/Fonte 339014 - 100 R$ 4.000.000,00 *** X X X ***
Sub-Total R$ 4.000.000,00 ATO DA MESA Nº 719, de 4 de dezembro de 2015

A MESA 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,

Atividade 01.031.0820.0320.1124
Elemento/Fonte 339092 - 100 R$ 500.000,00
Elemento/Fonte 339047 - 100 R$ 50.000,00 RESOLVE:
Elemento/Fonte 339037 - 100 R$ 100.000,00 DISPENSAR o servidor JOSÉ MOTTA PIRES FILHO,

matrícula nº 7226, da função de Assistência técnica - Núcleo de
Registro Acadêmico, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, a contar de 1º de dezembro de 2015 (CGP - Escola do
Legislativo).

Elemento/Fonte 339036 - 100 R$ 200.000,00
Elemento/Fonte 339035 - 100 R$ 300.000,00
Sub-Total R$ 1.150.000,00

Total R$ 5.150.000,00
Deputado GELSON MERISIO - PresidenteArt. 2º Por conta dos recursos a que se refere o artigo

anterior, ficam suplementados nas atividades abaixo discriminadas, os
seguintes elementos de despesa:

Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

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

AVISO DE RESULTADO 7832 MARILDA BATTISTI PL/GAB-33

7837 SANDRO LUIZ LOPES PL/GAB-33

7842 VICTOR MATHEUS ULLER ANTUNES PL/GAB-41ANULAÇÃO DE DE RESULTADO
7833 TANIA REGINA LARSON PL/GAB-50OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CENTRAL DE

SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO À MICROINFORMÁTICA. 7795 HILDA MARIA NUNES PL/GAB-70
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 1905/2015, comunica que em
face de erro de secretaria torna sem efeito a publicação do Aviso de
Resultado do Pregão nº 007/2015.

7807 ELIEZER PEDROZO PL/GAB-41

7850 CIZUANE PICCININ PL/GAB-33

7946 MAICON LUIS PEREIRA PL/GAB-70
Florianópolis, 04 de dezembro de 2015

7979 PEDRO JOHNNI DIAS JUNIOR PL/GAB-64ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA

8116 BRUNO HORWATITSCH CUNHA PL/GAB-68PREGOEIRO
*** X X X ***

8117 RENILDO CARVALHO DE ALMEIDA PL/GAB-41

DESPACHO 8147 ALESSANDRO VIEIRA MACHADO PL/GAB-60

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

*** X X X ***GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 2818, de 4 de dezembro de 2015DESPACHO
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,

Considerando as informações do Pregoeiro e sua equipe de apoio
constantes das fls. 946/951;
Considerando os encaminhamentos adotados por esta autoridade
administrativa às fls. 953, 963/965,967,975;

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de

2011, e do item II, da cláusula quinta do

Termo de Compromisso de Ajustamento de

Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de

outubro de 2011.

Considerando o despacho do Procurador-Geral Adjunto às fls. 964 e o
seu Parecer nº 051/2015-PGAdj às fls. 968/974;
Considerando as informações trazidas pela empresa VH Informática
Ltda às fls. 977/997;
Considerando as manifestações da Coordenadoria de Suporte e
Manutenção/DTI às fls. 954/962 e 998/1001; e

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados
exercem Atividade Administrativa Interna, a contar de 4 de dezembro
de 2015.

Considerando que foram dirimidas as dúvidas desta autoridade
administrativa, especialmente no tocante à exiquibilidade dos preços
apresentados em planilhas de custos, DETERMINO ao Coordenador de
Licitações e Contratos que seja providenciado nesta data o termo de
homologação do Pregão nº 007/2015, para os itens 1 e 2, em nome
da empresa VH Informática Ltda, classificada em terceiro lugar nos
dois itens, conforme consta na Ata da Sessão Pública de fls. 768/778.

Gab Dep Patrício Destro

Matrícula Nome do Servidor

7751 ELIANE RAMOS

7740 LUCIO MAURO NEDELFlorianópolis, 12 de novembro de 2015.

7795 HILDA MARIA NUNESCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral Carlos Alberto de Lima Souza

(Ato da Mesa nº 094, de 09/02/2015) Diretor-Geral
*** X X X *** *** X X X ***

PORTARIAS PORTARIA Nº 2819, de 4 de dezembro 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,

PORTARIA Nº 2817, de 4 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de

2011, e do item II, da cláusula quinta do

Termo de Compromisso de Ajustamento de

Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de

outubro de 2011.

RESOLVE:
RETIFICAR vínculos de pertinência dos servidores

abaixo relacionados, ocupantes de cargos de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB, que passam do gabinete do Deputado Julio Cesar
Ronconi, para o gabinete do Deputado Patrício Destro, a contar de 4 de
dezembro de 2015.

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados
exercem Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar
de 4 de dezembro de 2015.

Matrícula Nome Nível Gab. Dep. Patrício Destro

Matrícula Nome Cidade7740 LUCIO MAURO NEDEL PL/GAB-100

7751 ELIANE RAMOS PL/GAB-80 7839 JOSUE DA SILVA LAURENTINO JOINVILLE
7836 JOSUE CIRILO MULLER PL/GAB-41 7838 LEANDRO DE SOUSA JOINVILLE
7839 JOSUE DA SILVA LAURENTINO PL/GAB-50

7753 LENICE CORREA JOINVILLE
7742 LADEMIR SCHATZMANN PL/GAB-66

7835 MARIA DIEL DE CARVALHO JOINVILLE
7753 LENICE CORREA PL/GAB-74

7832 MARILDA BATTISTI JOINVILLE
7845 VENICIO MONTEIRO TOMASI PL/GAB-49

7834 VERA TEREZINHA FELDENS JOINVILLE
7838 LEANDRO DE SOUSA PL/GAB-63

Carlos Alberto de Lima Souza
7835 MARIA DIEL DE CARVALHO PL/GAB-33 Diretor-Geral.
7834 VERA TEREZINHA FELDENS PL/GAB-41 *** X X X ***
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PORTARIA Nº 2820, de 4 de dezembro de 2015 PORTARIA Nº 2823, de 4 de dezembro 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 4630/2015,

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,

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de

2011, e do item II, da cláusula quinta do

Termo de Compromisso de Ajustamento de

Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de

outubro de 2011.

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

CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família ao servidor HENRIQUE RAMOS FILHO, matrícula nº 550, por
40 (quarenta) dias, a contar de 9 de novembro de 2015.PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados

exercem Atividade Parlamentar Externa, a contar de 4 de dezembro de
2015.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***Gab. Dep. Patrício Destro
PORTARIA Nº 2824, de 4 de dezembro de 2015

Matrícula Nome Cidade 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 4631/2015,

8147 ALESSANDRO VIEIRA MACHADO RIO NEGRINHO

8116 BRUNO HORWATITSCH CUNHA BLUMENAU

7850 CIZUANE PICCININ CONCÓRDIA RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,
caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,

7807 ELIEZER PEDROZO NAVEGANTES

7836 JOSUE CIRILO MULLER JOINVILLE
CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa

da família à servidora ANA MARIA FADEL NEVES, matrícula nº 2177,
por 7 (sete) dias, a contar de 9 de novembro de 2015.

7742 LADEMIR SCHATZMANN JOINVILLE

7946 MAICON LUIS PEREIRA JOINVILLE
Carlos Alberto de Lima Souza

7979 PEDRO JOHNNI DIAS JUNIOR JOINVILLE Diretor-Geral
8117 RENILDO CARVALHO DE ALMEIDA PENHA *** X X X ***

PORTARIA Nº 2825, de 4 de dezembro de 2015
7837 SANDRO LUIZ LOPES JOINVILLE 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,

7833 TANIA REGINA LARSON JOINVILLE

7845 VENICIO MONTEIRO TOMASI BALNEÁRIO CAMBORIU

7842 VICTOR MATHEUS ULLER ANTUNES SÃO FRANCISCO DO
SUL

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,Carlos Alberto de Lima Souza

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

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

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nºPORTARIA Nº 2821, de 4 de dezembro 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,

1839 CESAR LUIZ BELLONI FARIA 30 19/11/2015 4618/2015

1844 CLAYTON AVILA ALVES 18 5/11/2015 4617/2015

1265 EDER DE QUADRA SALGADO 5 9/11/2015 4616/2015RESOLVE: com fundamento no art. 7º, parágrafo

único, do Ato da Mesa nº 396, de 29 de

novembro de 2011, e suas alterações,
1203 GABRIEL BARBATO 30 16/11/2015 4615/2015

2132 JOAO BATISTA PEREIRA 45 13/11/2015 4614/2015PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada,
designada pelo Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, é a
responsável pelo Gabinete para fins de convalidação e controle de
frequência.

6867 LARISSA GARCIA MARTINS 30 9/11/2015 4613/2015

599 MARIA SALETE DE BEM URBAN 40 10/11/2015 4612/2015

Carlos Alberto de Lima Souza
Matrícula Nome do Responsável Diretor-Geral

*** X X X ***
3417 ANA BERNADETE MACHADO SILVA PORTARIA Nº 2826, de 4 de dezembro de 2015

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2822, de 4 de dezembro de 2015

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

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos

servidores abaixo relacionados:RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de

2011, e do item II, da cláusula quinta do

Termo de Compromisso de Ajustamento de

Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de

outubro de 2011.

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

2071 MARTA LUCIA MASSOLINI LIPPEL 40 12/11/2015 4611/2015

2187 NADIESDA GHIZZO SCHMIDT 40 9/11/2015 4610/2015

7393 RENATA ALBUQUERQUE
PALAORO GIORDANI

14 21/11/2015 4609/2015PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a partir de 1º de dezembro de 2015.

1416 ROSANI GRACA BENTO 15 4/11/2015 4608/2015Gab Dep Silvio Dreveck

Matrícula Nome Cidade 4343 RUBIA CARINE ESBROLIO 15 16/11/2015 4607/2015

1924 SONIA REGINA DA SILVA SALUM 15 10/11/2015 4606/20155731 FABIANO FREITAS FLORIANÓPOLIS
Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

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

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 2827, de 4 de dezembro de 2015 PORTARIA Nº 2830, de 4 de dezembro 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,

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, §1º, e art. 38,

da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de

1985, e observado os termos do art. 17 da

Res. nº 002, de 11 de janeiro de 2006,

com redação dada pela Res. nº 009, de 19

de dezembro de 2013, e convalidada pela

Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro

de 2015.

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

1818 DENISE VIDEIRA SILVA 90 16/11/2015 4629/2015

1265 EDER DE QUADRA SALGADO 15 14/11/2015 4628/2015
DESIGNAR o servidor SAMIR MACHADO, matrícula nº

2198, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer,
em substituição, a função de Assessoria técnica-consultoria, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto
durar o impedimento da respectiva titular, NADIESDA GHIZZO SCHMIDT,
que se encontra em licença para tratamento de saúde por quarenta
dias, a contar de 9 de novembro de 2015 (MD - Consultoria Legislativa).

513 FAUSTO BRASIL GONCALVES 30 10/11/2015 4627/2015

1437 IWANA LUCIA LENTZ 90 20/11/2015 4626/2015

1097 JORGE LUIZ BIELLA 40 15/11/2015 4625/2015

1389 MARIA CELESTE FERREIRA
MONTEIRO

90 6/11/2015 4624/2015

2103 MARIA LUCIA FEDELI
GONCALVES

45 21/11/2015 4623/2015 Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

1363 MIRIAM ALICE DE ATHAYDE
FURTADO KRIEGER

30 23/11/2015 4622/2015 *** X X X ***

REDAÇÃO FINAL1540 PAULO ROBERTO HERBST 90 8/11/2015 4621/2015

1483 RITA DE CASSIA COSTA 60 5/11/2015 4620/2015
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 0354.2/20151585 VANEO NIEHUES 90 18/11/2015 4619/2015

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio
2016-2019 e estabelece outras
providências.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,PORTARIA Nº 2828, de 4 de dezembro de 2015
DECRETA: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.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio
2016-2019 (PPA 2016-2019), em cumprimento ao disposto no art. 120
da Constituição do Estado.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985, e observado os termos do art. 17 da
Res. nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
com redação dada pela Res. nº 009, de 19
de dezembro de 2013, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro
de 2015.

Parágrafo único. Integram o PPA 2016-2019:
I - o Anexo I, contendo:
a) Programas Temáticos; e
b) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado; e
II - o Anexo II, contendo as prioridades da Administração

Pública Estadual para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento
ao disposto no art. 4º da Lei nº 16.672, de 31 de julho de 2015.

DESIGNAR a servidora CRISTIANI LUCHI SILVEIRA,
matrícula nº 1502, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Assessoria Técnica-
Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular MIRIAM
ALICE DE ATHAYDE FURTADO KRIEGER, que se encontra em licença
para tratamento de saúde por trinta dias, a contar de 23 de novembro
de 2015 (MD - Consultoria Legislativa).

Art. 2º O PPA 2016-2019 organiza a atuação governamental
em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos
definidos para o período do Plano.

Art. 3º Os programas e as subações do PPA 2016-2019
serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias anuais e nas leis que as alterarem.

Carlos Alberto de Lima Souza Parágrafo único. Serão consideradas prioritárias, na execução
dos Programas Temáticos da Educação, Saúde, Justiça e Cidadania,
Segurança Pública e Infraestrutura, as subações com maior índice de
execução ou que possam ser concluídas no período plurianual.

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

PORTARIA Nº 2829, de 4 de dezembro 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.

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - programa: instrumento de organização da ação

governamental, com vistas ao enfrentamento de um problema, que
articula um conjunto coerente de subações necessárias e suficientes
para enfrentar o problema, de modo a superar ou evitar as causas
identificadas, sendo classificado como:

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985, e observado os termos do art. 17 da
Res. nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
com redação dada pela Res. nº 009, de 19
de dezembro de 2013, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro
de 2015.

a) programas temáticos: proporcionam bens ou serviços ofer-
tados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de
mensuração e de aferição por indicadores; e

b) programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado:
aqueles voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à
formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao
controle dos programas temáticos, resultando em bens ou serviços
ofertados ao próprio Estado, podendo ser compostos inclusive por
despesas de natureza tipicamente administrativas; e

DESIGNAR a servidora ILDA MARIA GOMES DOS
SANTOS, matrícula nº 7225, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria
Técnica-Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, por 35 (trinta e cinco) dias, durante o impedimento do
respectivo titular, HENRIQUE RAMOS FILHO, que se encontra em licença
por motivo de doença em pessoa da família, a contar de 14 de
novembro de 2015 (MD - Consultoria Legislativa).

II - subação: caracteriza-se por um instrumento de
programação que contribui para atender ao objetivo de um programa.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

Carlos Alberto de Lima Souza
Seção IDiretor-Geral

Aspectos Gerais
*** X X X ***
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Art. 5º A gestão do PPA 2016-2019 observará os princípios
da eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação,
o monitoramento, a avaliação e a revisão de programas.

Seção III
Do Monitoramento e da Avaliação do Plano Plurianual
Art. 11. O monitoramento e a avaliação do PPA 2016-2019

serão realizados por meio do módulo de acompanhamento físico do
SIGEF, sob a gestão do núcleo técnico do órgão central do Sistema
Administrativo de Planejamento e Orçamento, competindo-lhe definir
diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento.

Art. 6º O Poder Executivo manterá sistema de informações
gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do PPA 2016-2019,
por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do
Estado de Santa Catarina (SIGEF).

Art. 12. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo,
abrangendo seus fundos, suas autarquias, suas fundações, suas
empresas públicas e suas sociedades de economia mista,
pertencentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimento, responsáveis por programas e subações nos termos do
Anexo I desta Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício
financeiro, as informações referentes à execução física das subações
sob sua responsabilidade, na forma estabelecida pelo órgão central do
Sistema Administrativo de Planejamento e Orçamento.

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas
complementares para a gestão do PPA 2016-2019.

Parágrafo único. O Poder Executivo manterá atualizado, no
sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), órgão central
do Sistema Administrativo de Planejamento e Orçamento, o conjunto de
informações necessárias ao acompanhamento da gestão do PPA 2016-
2019.

Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano Plurianual Parágrafo único. Para subsidiar a elaboração da prestação de

contas anual do Poder Executivo, os registros no módulo de
acompanhamento físico do SIGEF deverão ser atualizados de acordo
com a periodicidade específica de cada subação orçamentária definida
no PPA 2016-2019.

Art. 8º A exclusão de programas constantes desta Lei ou a
inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por
meio de projeto de lei de revisão anual ou projeto de lei específico de
alteração desta Lei.

Art. 13. O Poder Executivo enviará à ALESC, até 15 de abril
de cada exercício, relatório de avaliação do PPA 2016-2019, que
conterá:

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual, quando necessários,
serão encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC) até 30 de setembro.

I - avaliação do comportamento das variáveis
socioeconômicas que embasaram a elaboração do PPA 2016-2019; e

§ 2º Considera-se alteração de programa:
I - modificação da denominação, do objetivo ou do público-

alvo do programa; e II - demonstrativo, na forma do Anexo I desta Lei, contendo,
para cada programa, a execução física e financeira das subações nos
exercícios de vigência do PPA 2016-2019.

II - inclusão ou exclusão de subações.
Art. 9º Os valores financeiros contidos nesta Lei estão a

preços de junho de 2015.
Seção IV

Da Participação Social
Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a:

Art. 14. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a
participação da sociedade na elaboração, no acompanhamento e na
avaliação das subações do PPA 2016-2019.

I - alterar o órgão ou a unidade orçamentária responsável por
programas e subações, podendo modificar o código numérico da
subação sem alterar os demais atributos; CAPÍTULO III

II - adequar a meta física da subação para compatibilizá-la
com alterações no seu valor, no seu produto ou na sua unidade de
medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos
adicionais ou por leis que alterarem o PPA 2016-2019;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. O Poder Executivo divulgará pela internet, em função

de alterações ocorridas, texto atualizado desta Lei, pelo menos 1 (uma)
vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do PPA 2016-
2019.III - corrigir o título do produto e da unidade de medida das

subações, com vistas à melhoria do processo de monitoramento e
avaliação;

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comisões, em Florianópolis, 2 de dezembro de 2015.

Deputado MARCOS VIEIRAIV - atualizar a meta financeira das subações do PPA 2016-
2019 em virtude de abertura de créditos adicionais; e Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

(O Anexo Único desta Redação Final encontra-se disponível no site da
ALESC)

V - movimentar recursos financeiros de subações de um
mesmo programa.

*** X X X ***

RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS REALIZADOS
NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Número da autorização: 001372/2015 Número do processo: 001175/2015 Data: 03/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: TECNISUL DISTR. PRODUTOS TÉCNICOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA (DIPROTEC)
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de 08 galões de esmalte sintetico para pintura das grades protetoras existentes no 4º andar do Palácio
Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28300 8,00 LITRO ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDANTE, ACABAMENTO

HAMMERIT, DIRETO NA FERRUGEM, 2,4L
84,36 674,88

28301 4,00 LATA AGUARRAZ, LATA 0,9L 10,50 42,00

Número da autorização: 001373/2015 Número do processo: 001176/2015 Data: 03/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de mural de cortiça, com as medidas de 90x70 cm (largura X altura) com cantoneira, para uso na
comunicação interna do setor. Atendendo solicitação da Gerência de Protocolo Geral.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28302 1,00 UN MURAL DE CORTIÇA COM CANTONEIRAS DE

ALUMÍNIO
75,90 75,90
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Número da autorização: 001374/2015 Número do processo: 001177/2015 Data: 03/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ARTCARD SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO
Setor: DRH - Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais

Objeto: Aquisição de 2.000 (dois mil) cartões para impressão de crachás para identificação funcional. A pedido da
Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28303 2.000,00 UN CARTÕES BRANCOS COM ESPESSURA 0,76 mm 0,45 900,00

Número da autorização: 001376/2015 Número do processo: 001178/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: POWER ELETRICIDADE LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Execução de manutenção, com mão de obra e fornecimento de materiais, do grupo motor gerador, de 50KVA, de
número de tombamento nº18502.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28305 2,00 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 39,00 78,00
28306 1,00 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL/SEPARADOR DE ÁGUA 45,00 45,00
28307 1,00 UN LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA MOTOR A

DIESEL
56,00 56,00

28308 2,00 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 43,00 86,00

Número da autorização: 001377/2015 Número do processo: 001178/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: POWER ELETRICIDADE LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Execução de manutenção, com mão de obra e fornecimento de materiais, do grupo motor gerador, de 50KVA, de
número de tombamento nº18502.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28309 1,00 UN GALÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 240,00 240,00

Número da autorização: 001378/2015 Número do processo: 001178/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: POWER ELETRICIDADE LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Execução de manutenção, com mão de obra e fornecimento de materiais, do grupo motor gerador, de 50KVA, de
número de tombamento nº18502.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28310 1,00 SV MANUTENÇÃO CORRETIVA ATÉ 150KVA 1.885,00 1.885,00

Número da autorização: 001380/2015 Número do processo: 001180/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: RODRIGO CESARI
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Rodrigo Cesari qie ministrará palestra “A Importância da Participação do Jovem na Política”. Nos
dias 28 e 29 de outubro de 2015 que ocorrerá no município de Monte Carlos e Campos Novos. A pedido da Escola
do Legislativo. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado),

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28313 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 1.819,44 1.819,44

Número da autorização: 001381/2015 Número do processo: 001181/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: SIMONE SZORTYKA DE SOUZA
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Simone Szortyka de Souza que ministrará curso “Básico de Espanhol Para Atendimento ao
Público”. Que ocorrerá entre os dias 03 de novembro até o dia 11 de dezembro de 2015. Na cidade de Florianópolis.
A pedido da Escola do Legislativo.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28314 1,00 SV CURSO DE ESPANHOL 1.709,12 1.709,12

Número da autorização: 001382/2015 Número do processo: 001182/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ISAAC FACCHINI BADINELLII
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Isaac Fachini que ministrará palestra “A Constituição e Você”, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de
outubro de 2015, no município de Monte Carlo.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28315 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 448,95 448,95

Número da autorização: 001383/2015 Número do processo: 001184/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA ME
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Pagamento de hospedagem para Guilherme Ribeiro que ministrará a “Curso à Distância : A Cãmara e o Processo
Legislativo”. No dia 03 de novembro de 2015 na cidade de Florianópolis.
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Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28809 2,00 SV HOTEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

(APARTAMENTO SGL)
219,00 438,00

Número da autorização: 001384/2015 Número do processo: 001186/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: LUCIA LOCATELLI FLORES.
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Lúcia Locatelli Flores que realizará “Curso de Gramática e Redação Oficial”, nos dias 12, 13, 19
e 20 de novembro de 2015 na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28317 1,00 SV CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL 4.886,40 4.886,40

Número da autorização: 001385/2015 Número do processo: 001187/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ISAAC FACCHINI BADINELLII
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Issac Fachini Badinelli que ministrará palestra “A Constituição e Você”, no dia 10 de novembro de
2015 no municipio de Capinzal. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28318 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 598,64 598,64

Número da autorização: 001386/2015 Número do processo: 001188/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA
Setor: CGP - Escola do Legislativo
Objeto: Pagamento de hospedagem e alimentação para os palestrantes que irão ministrar “O Seminário de Combate ao

Desaparecimento e Tráfico de Pessoas”. Que será realizado no dia 29 de outubro de 2015 em Florianópolis. Chekin dia
28/10/2015 - chekout dia 29/10/2015 - Para os palestrantes: Dijaci de Oliveira, Eliana Faleiro Vendramini Carneiro, Vera
Lúcia da Silva Ranu, Lindalva Barbosa de Matos dos Santos e Kátia Mello Dantas. (Empenhar pelo menor valor global).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28319 5,00 SV SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 140,43 702,15

Número da autorização: 001387/2015 Número do processo: 001188/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Pagamento de hospedagem e alimentação para os palestrantes que irão ministrar “O Seminário de Combate ao
Desaparecimento e Tráfico de Pessoas”. Que será realizado no dia 29 de outubro de 2015 em Florianópolis. Chekin
dia 28/10/2015 - chekout dia 29/10/2015 - Para os palestrantes: Dijaci de Oliveira, Eliana Faleiro Vendramini
Carneiro, Vera Lúcia da Silva Ranu, Lindalva Barbosa de Matos dos Santos e Kátia Mello Dantas. (Empenhar pelo
menor valor global).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28324 10,00 SV REFEIÇÕES DIVERSAS 38,00 380,00

Número da autorização: 001388/2015 Número do processo: 001189/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ABSOLUTO DIVISÓRIAS E PISOS LTDA - EPP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 8m² (oito metros quadrados) de forro PVC
branco com estrutura metálica para beiral da circulação do anexo ao Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28322 8,00 SV MONTAGEM DE FORROS DE PVC 102,50 820,00

Número da autorização: 001389/2015 Número do processo: 001190/2015 Data: 04/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição com instalação de 2,85 m² de vidro jateado para as novas dependências da Sala de Fisioterapia, situada
no 3º andar do edifício Walter Filho. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28323 2,85 M² VIDRO JATEADO 3 MM 100,00 285,00

Número da autorização: 001392/2015 Número do processo: 001191/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para revisão de 10 portas automáticas. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da
ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28328 1,00 SV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

REVISÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS, INCLUINDO O
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

7.400,00 7.400,00
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Número da autorização: 001393/2015 Número do processo: 001192/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO CORAL INFANTO JUVENIL CRIANÇA FELIZ
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação do Coral Show Criança Feliz para apresentação em comemoração ao Dia do Servidor Público, que
acontecerá no dia 28 de outubro do ano corrente às 13hrs, no Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da
Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28329 1,00 SV APRESENTAÇÃO MUSICAL 7.950,00 7.950,00

Número da autorização: 001394/2015 Número do processo: 001193/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME
Setor: DTI - Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos

Objeto: Aquisição de 0,45 m² de vidro liso de 4mm para uso na impressora Riso RP 3700 de patrimônio nº 0009525, sendo
que o atual esta muito danificado e necessita ser trocado. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Divulgação e
Serviços Gráficos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28330 0,45 M² VIDRO LISO INCOLOR 4 MM 70,00 31,50

Número da autorização: 001395/2015 Número do processo: 001194/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: MARJORIE BERGER BRUSCO
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação de decoração para atender a entrega das matrículas dos terrenos para as famílias do Distrito de Taquara
Verde inscritas no Programa de Regularização Fundiária “Lar Legal”, que acontecerá no dia 27 de outubro do ano
corrente, no municipio de Caçador às 14 horas no salão Paroquial da Igreja de Taquara Verde. Atendendo ao pedido
da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28331 1,00 SV SERVIÇO DE DECORAÇÃO 1.854,00 1.854,00

Número da autorização: 001397/2015 Número do processo: 001196/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: MURUCA RECORDS EDIÇÃO E GRAVAÇÃO MUSICAL LTDA
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação de apresentação musical para o Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 22 de outubro do ano
corrente às 19 horas na Faculdade UNISUL, no município de Palhoça. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de
Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28333 1,00 SV APRESENTAÇÃO MUSICAL 2.120,00 2.120,00

Número da autorização: 001398/2015 Número do processo: 001197/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: WAGNER RODOLFO HORBE CPF: 04710394970
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação de grafiteiro para executar um painel durante o Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 22 de
outubro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNISUL, no município de Palhoça. Atendendo ao pedido da
Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28334 1,00 SV PINTURA AO VIVO (LIVE PAINT) 1.450,00 1.450,00

Número da autorização: 001401/2015 Número do processo: 001201/2015 Data: 09/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JOSÉ CARLOS BROERING-ME
Setor: DA - Coordenadoria de Recursos Materiais

Objeto: Solicitação de aquisição de carimbos para vários setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais
da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28347 25,00 UN CARIMBOS RESINA L-20 16,00 400,00
28348 1,00 UN CARIMBOS RESINA M-30 33,00 33,00
28349 5,00 UN CARIMBOS RESINA L-40 28,00 140,00
28350 6,00 UN CARIMBOS CHANCELA MAQUINA COMPLETA

(MARCA D'AGUA)
235,00 1.410,00

Número da autorização: 001402/2015 Número do processo: 001202/2015 Data: 09/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ISAAC FACCHINI BADINELLII
Setor: CGP - Escola do Legislativo
Objeto: Contratação do Sr. Issac Facchini Badinelli que ministrará palestra “A Constituição e Você”, no dia 05 de novembro de 2015

na cidade município de Massaranduba. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal do Estado).
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28351 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 598,64 598,64

Número da autorização: 001403/2015 Número do processo: 001203/2015 Data: 09/11/2015
Valor desconto: R$0,00
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Fornecedor: SUPERMATEC SUPERMERCADÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: CGP - Chefia de Gabinete da Presidência

Objeto: Aquisição de vinte (20) vinte pincéis atlas trincha nº 02 para limpeza de diversas máqinas de café. Atendendo
solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28352 20,00 UN PINCEL PARA PINTURA DE 1¹/²” 4,65 93,00

Número da autorização: 001412/2015 Número do processo: 001209/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição do material abaixo especificado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28377 40,00 UN REATOR ELETRÔNICO 2X16 W T8. 20,00 800,00
28378 40,00 UN LÂMPADA 55W/830, 4 PINOS 2G11 29,00 1.160,00

Número da autorização: 001413/2015 Número do processo: 001210/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: COMPENSADOS FERNANDES LTDA - FILIAL BARREIROS
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição do material abaixo especificado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28379 10,00 ROLO FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO

12MM X 20 METROS
39,82 398,20

28380 20,00 UN ROLDANA 3” GEL TRANSPARENTE, SEM FREIO 18,26 365,20
28381 20,00 UN ROLDANA 2” COM PLAT, GEL TRANSPARENTE COM

FREIO
9,62 192,40

Número da autorização: 001414/2015 Número do processo: 001212/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JOSIANE PATRÍCIA DAROSCI ME.
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação de decoração para atender a Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Sapateiro, que acontecerá no
dia 26 de outubro do ano corrente, no município de São João Batista às 19 horas no Anfiteatro da Prefeitura
Municípal de São João Batista. Atendendo ao pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28382 1,00 SV SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM SESSÃO SOLENE DA

ALESC
2.500,00 2.500,00

Número da autorização: 001415/2015 Número do processo: 001211/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição do material abaixo especificado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28383 20,00 METRO LIXA PARA MADEIRA GRÃO Nº 60 3,84 76,80
28384 40,00 METRO LIXA Nº80 AMARELA 3,84 153,60
28385 20,00 UN JOELHO DE 25 X ¹/² EM PVC AZUL 3,23 64,60
28386 400,00 UN BUCHA PLASTICA PARA FIXACAO EM GESSO

ACARTONADO, PLY, DRY WALL - AUTOBROCANTE
1,67 668,00

Número da autorização: 001416/2015 Número do processo: 001213/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ROBERTA BELEM DA CRUZ ME
Setor: DA - Coordenadoria de Recursos Materiais

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência
e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais desta Casa
Legislativa (referente ao mês de setembro de 2015)

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28387 28,40 SV SERVIÇO DE LAVANDERIA 8,33 236,57

Número da autorização: 001417/2015 Número do processo: 001217/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição com instalação de 1,02 m² de vidro mini boreal para porta do armário da Copa da Presidência. Atendendo
ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28388 1,02 M² VIDRO MINI BOREAL 70,00 71,40

Número da autorização: 001418/2015 Número do processo: 001216/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Setor: DRH - Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal

Objeto: Aquisição de 88 (oitenta e oito) vales-transporte PAULOTUR, conforme relação constante do ofício
nº 289/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal da ALESC.
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Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28389 1,00 SV VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - PAULOTUR 2.032,80 2.032,80

Número da autorização: 001419/2015 Número do processo: 001218/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA. ME.
Setor: CGP - CE - Gerência de Sessões Solenes e Especiais

Objeto: Contratação de decoração para atender a Sessão Solene em Homenagem ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres
pela passagem dos seus 100 anos de Fundação, que acontecerá no dia 19 de novembro do ano corrente, no
municipio de Lages. Atendendo ao pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28390 1,00 SV SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM SESSÃO SOLENE DA

ALESC
2.495,00 2.495,00

Número da autorização: 001420/2015 Número do processo: 001215/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
Setor: DRH - Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal

Objeto: Aquisição de 220 (duzentos e vinte) vales-transporte do SETUF, conforme relação constante do ofício
nº 289/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28391 1,00 SV VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - SETUF 778,80 778,80

Número da autorização: 001421/2015 Número do processo: 001214/2015 Data: 10/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CONSÓRCIO FENIX
Setor: DRH - Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal

Objeto: Aquisição de 88 (oitenta e oito) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, conforme relação constante do ofício
nº 288/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28392 1,00 SV VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - CONSÓRCIO FÊNIX 276,24 276,24

Número da autorização: 001423/2015 Número do processo: 001195/2015 Data: 05/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CÉSAR AUGUSTO NOGUEIRA - 05774511626
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação de ilustrador para atender o Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 22 de outubro do ano corrente
às 19 horas na Faculdade UNISUL, no município de Palhoça. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da
ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28403 1,00 SV SERVIÇO DE ILUSTRADOR 900,00 900,00

Número da autorização: 001424/2015 Número do processo: 001220/2015 Data: 11/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: HBJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de diversos materiais de pintura e elétrico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos
da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28395 100,00 UN SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA 1,08 108,00
28396 100,00 UN SOQUETE PORCELANA GU 10, 2A 3,84 384,00

Número da autorização: 001425/2015 Número do processo: 001220/2015 Data: 11/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: HBJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de diversos materiais de pintura e elétrico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos
da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28397 30,00 UN ACIONAMENTO LATERAL EMBUTIDO, CROMADO 17,24 517,20

Número da autorização: 001426/2015 Número do processo: 001221/2015 Data: 11/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: SUPERMATEC SUPERMERCADÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de diversos materiais de pintura e elétrico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos
da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28398 10,00 UN ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA 23CM 11,10 111,00

Número da autorização: 001427/2015 Número do processo: 001222/2015 Data: 11/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: TINTAS ROCHA LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de diversos materiais de pintura e elétrico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos
da ALESC.
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Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28399 10,00 LITRO TINTA ACRÍLICA FOSCA LATA 18 L COR X-060 284,88 2.848,80

Número da autorização: 001428/2015 Número do processo: 001223/2015 Data: 11/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JG COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para locação de um grupo gerador de 100KVA - 380v, 60HZ, no período de 01/03/2015 a
26/03/2015. Conforme determinação superior contida na CI nº114/05.10.2015 DA. A pedido da Coordenadoria de
Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28400 120,00 METRO CABO FLEXÍVEL 1 KV, 25mm² 10,13 1.215,60
28401 40,00 METRO CABO CORDOPLAST 4 X 4,0MM² 9,96 398,40

Número da autorização: 001429/2015 Número do processo: 001223/2015 Data: 11/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JG COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para locação de um grupo gerador de 100KVA - 380v, 60HZ, no período de 01/03/2015 a
26/03/2015. Conforme determinação superior contida na CI nº114/05.10.2015 DA. A pedido da Coordenadoria de
Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28402 1,00 UN LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE

100 KVA, 380 V, 60 hz, COM ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO

2.925,00 2.925,00

Número da autorização: 001433/2015 Número do processo: 001225/2015 Data: 12/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - PUBLICAÇÃO
Setor: DA - Coordenadoria de Licitações e Contratos

Objeto: Publicação do Aviso do edital de Pregão nº 036/2015 - Fornecimento de Gêneros Alimentícios em jornal de grande
circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28427 1,00 SV PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 1.564,34 1.564,34

Número da autorização: 001434/2015 Número do processo: 001227/2015 Data: 12/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GESTÃO PÚBLICA ON LINE LTDA ME
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Noel Antônio Baratieri que ministrará palestra “A Consolidação Como Técnica de Simplificação e
Organização Legislativa Municipal” no Seminário Municipal de Agentes Políticos, que ocorrerá no dia 12 de novembro
de 2015 na cidade de Criciuma. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).
Conforme solicitação da Escola do Legislativo.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28428 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 1.500,00 1.500,00

Número da autorização: 001436/2015 Número do processo: 001229/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ANA CLAÚDIA PEDRA - PIS: 126.23298.72-8
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Ana Claúdia Pedra que ministrará o “Curso de Inglês Básico - Módulo III”. Nos dias 23 e 30 de
novembro e 07 e 14 de dezembro de 2015, na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28430 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 1.367,36 1.367,36

Número da autorização: 001437/2015 Número do processo: 001230/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: Luiz Gonzaga Mattos Monteiro
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Luiz Gonzaga Mattos Mosteiro que minsitrará “O Curso de Gestão de Pessoas”. Nos dias 24 e 25
de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2015, na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28432 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 3.520,00 3.520,00

Número da autorização: 001438/2015 Número do processo: 001231/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: PROCESSO TECNOLOGICO ASSISSTIVA LTDA - ME
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Mário Cezar da Silveira que ministrará palestra “Pessoas Com Deficiência - Para um Mundo
Melhor”. No dia 19 de novembro de 2015 na cidade Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do
Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28433 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 820,00 820,00

Número da autorização: 001439/2015 Número do processo: 001232/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JULIANA GONÇALVES DA SILVA GERENTE
Setor: CGP - Escola do Legislativo
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Objeto: Contratação da Sra. Juliana Gonçalves da Silva Gerente que ministrará palestra “Deficiência e Mobilidade Reduzida”.
No dia 20 de novembro de 2015 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do
Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28434 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 273,70 273,70

Número da autorização: 001440/2015 Número do processo: 001233/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: VERA HELENA MORO BINS ELY
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Vera Helena Moro Bins Ely que ministrará palestra “Desenho Universal”. No dia 20 de novembro
de 2015 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do
Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28435 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 261,58 261,58

Número da autorização: 001441/2015 Número do processo: 001234/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: MARCIA IDA DUTRA AZEREDO COUTINHO
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Márcia Ida Dutra Azevedo Coutinho que ministrará palestra “Legislação Vigente sobre
Acessibilidade”. No dia 19 de novembro de 2015 na cidade Florianópolis. (Dispenda de Licitação conforme
entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28436 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 117,18 117,18

Número da autorização: 001442/2015 Número do processo: 001235/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: NAZARENO LUZ ME
Setor: CGP - CE - Gerência de Cerimonial

Objeto: Aquisição de folhas de papel manteiga A3, gramatura 180, para impressão de certificados que serão entregues nas
sessões solenes. Atendendo solicitação da Gerencia de Cerimonial da ALESC

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28437 25,00 UN FOLHAS DE PAPEL PERGAMINHO 230G NA COR

BRANCA NO FORMATO 70 x 100
18,45 461,25

Número da autorização: 001443/2015 Número do processo: 001236/2015 Data: 13/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EDITORA FORUM LTDA.
Setor: MD - Procuradoria

Objeto: Renovação da assinatura impressa anual da Revista Bimestral de Interesse Público - Editora Fórum (vigência janeiro a
dezembro/2016). A pedido e para atender a Procuradoria Geral da Alesc. Com base na Inexigibilidade de Licitação
001/15.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28438 1,00 SV RENOVAÇÃO DE ASSINATURA EDITORA FÓRUM -

REVISTA INTERESSE PÚBLICO
1.362,00 1.362,00

Número da autorização: 001532/2015 Número do processo: 001239/2015 Data: 17/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: LUCIA LOCATELLI FLORES.
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Lúcia Locatelli Flôres que ministrará “Curso de Gramática e Redação Oficial”, Nos dias 25 e 26
de novembro de 2015 na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28646 1,00 SV CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL 2.443,20 2.443,20

Número da autorização: 001537/2015 Número do processo: 001242/2015 Data: 17/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ABSOLUTO DIVISÓRIAS E PISOS LTDA - EPP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de 50 metros lineares de rodapé em MDF para instalação no Gabinete Nº 33 do Deputado Neodi Saretta .
Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28656 50,00 METRO RODAPE DE MADEIRA, 7CM 16,50 825,00

Número da autorização: 001541/2015 Número do processo: 001245/2015 Data: 17/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: FERNANDES E SOUZA LTDA EPP
Setor: Gab Dep João Amin

Objeto: Aquisição de quadro branco com moldura em alumínio tipo mural, medindo 1,20 X 0,90 m, para atender o Gab. do
Dep. João Amin e 12 tubos de cola de silicone para atender a Coordenadoria de Eventos.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28667 1,00 METRO QUADRO LOUSA COM MOLDURA EM ALUMINIO

90X1,20
66,97 66,97
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Número da autorização: 001542/2015 Número do processo: 001245/2015 Data: 17/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: FERNANDES E SOUZA LTDA EPP
Setor: Gab Dep João Amin

Objeto: Aquisição de quadro branco com moldura em alumínio tipo mural, medindo 1,20 X 0,90 m, para atender o Gab. do
Dep. João Amin e 12 tubos de cola de silicone para atender a Coordenadoria de Eventos.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28669 12,00 UN COLAS VARIADAS DE SILICONE LIQUIDA 50G. 3,72 44,64

Número da autorização: 001543/2015 Número do processo: 001246/2015 Data: 17/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EDITORA NDJ LTDA.
Setor: MD - Procuradoria

Objeto: Renovação de assinatura do Boletim de Direito Administrativo - NDJ para atender a Procuradoria Jurídica da Casa.
Vigência da assinatura de janeiro a dezembro de 2016. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28677 1,00 SV RENOVAÇÃO DE ASSINATURA EDITORA NDJ -

BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO
8.000,00 8.000,00

Número da autorização: 001544/2015 Número do processo: 001247/2015 Data: 17/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: HELOÍSA HELENA DURIEX EIRELLI EPP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de 01(um) tapete Belga Persa Vermelho, dimensão 230x160cm. Atndendo solicitação do Dab. do Dep
Natalino Lazare na ALESC

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28803 1,00 UN TAPETE TIPO PERSA MEDINDO 1,54 X 2,30. 764,40 764,40

Número da autorização: 001545/2015 Número do processo: 001228/2015 Data: 12/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME
Setor: CGP - Chefia de Gabinete da Presidência

Objeto: Aquisição de três duzias de copos grandes 310ML de vidro. Atendendo solicitação do Gab. da Presidencia
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28679 36,00 UN COPO DE VIDRO. 310ML. LONG DRINK 3,50 126,00

Número da autorização: 001561/2015 Número do processo: 001251/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: Maria Luiza Dutra ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para realizar a readequação dos espelhos inferiores de granito dos lavatórios dos banheiros
para PcD no prédio do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28705 12,00 UN BANCADA EM GRANITO 79,17 950,04

Número da autorização: 001562/2015 Número do processo: 001251/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: Maria Luiza Dutra ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para realizar a readequação dos espelhos inferiores de granito dos lavatórios dos banheiros
para PcD no prédio do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28804 1,00 SV MÃO DE OBRA TÉCNICA 2.110,69 2.110,69

Número da autorização: 001563/2015 Número do processo: 001252/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
Setor: DL - CD - Gerência do Centro de Memória

Objeto: Aquisição de 10 caixas de clips de plástico colorido usado em documentos permanentes. Atendendo solicitação da
Gerência do Centro de memoria da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28707 10,00 CAIXA CLIPS PLÁSTICO 5,55 55,50

Número da autorização: 001565/2015 Número do processo: 001253/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ABSOLUTO DIVISÓRIAS E PISOS LTDA - EPP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição com instalação de Piso Laminado em Madeira, espessura 8 mm, em HDF, sobre manta, com acabamento
de rodapés e fitas, conforme modelo já existente. A ser instalado na Secretaria Geral da Presidência. A pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos conforme discriminação anexa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28709 35,00 M² PISO LAMINADO E ACABAMENTOS DE MADEIRA,

ESPESSURA 8 MM, EM FIBRAS DE HDF
SUPERCOMPACTO, SOBRE MANTA
ESTABILIZADORA DE 2 MM.

123,00 4.305,00

Número da autorização: 001566/2015 Número do processo: 001254/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00
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Fornecedor: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Gerais

Objeto: Assinatura impressa anual da Revista Princípios (vigência dezembro/2015 a novembro/2016) para atender o
Gabinete do Deputado César Valduga. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de
Licitação 001-15.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28710 1,00 SV ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DA REVISTA

PRINCÍPIOS.
75,00 75,00

Número da autorização: 001567/2015 Número do processo: 001255/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Gerais

Objeto: Assinatura impressa anual do Jornal folha de São Paulo (vigência dezembro/2015 a novembro/2016) para atender a
Biblioteca da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001-15.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28711 1,00 SV ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL FOLHA

DE SÃO PAULO.
1.163,90 1.163,90

Número da autorização: 001568/2015 Número do processo: 001256/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: BRUNA BARCELOS DE SIMAS-ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Gerais

Objeto: Assinatura impressa anual do Jornal Santa Serra de Lages (vigência dezembro/2015 a novembro/2016) para
atender o Gabinete do Deputado Gabriel Ribeiro. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na
Inexigibilidade de Licitação 001-15.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28712 1,00 SV ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL SANTA

SERRA DE LAGES.
180,00 180,00

Número da autorização: 001569/2015 Número do processo: 001257/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ROBERTA BELEM DA CRUZ ME
Setor: DA - Coordenadoria de Recursos Materiais

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência
e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais desta Casa
Legislativa (referente ao mês de outubro de 2015)

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28713 42,20 SV SERVIÇO DE LAVANDERIA 8,33 351,53

Número da autorização: 001570/2015 Número do processo: 001258/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para realizar o conserto dos detectores de metais localizados no hall principal do Palácio
Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28714 1,00 SV MÃO DE OBRA TÉCNICA 120,00 120,00

Número da autorização: 001571/2015 Número do processo: 001258/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para realizar o conserto dos detectores de metais localizados no hall principal do Palácio
Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28715 1,00 UN FONTE 1.580,00 1.580,00
28716 4,00 UN BATERIAS 185,00 740,00

Número da autorização: 001572/2015 Número do processo: 001259/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: DAILHA COMERCIO E COLOCAÇÃO DE PELICULAS LTDA ME.
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento e colocação de 9,30m² de película nas placas de
policarbonato que serve de anteparo nas portas de detectores de metais. A pedido da Coordenadoria de Serviços
Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28717 9,30 M² APLICAÇÃO DE PELÍCULAS 55,00 511,50

Número da autorização: 001573/2015 Número do processo: 001250/2015 Data: 19/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de uma bomba submersível para água suja.Atendendo solicitação da Coordeanadoria de Serviços Técnicos
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28718 1,00 UN MOTOR BOMBA SUBMERSA 1/2 CV 291,05 291,05

Número da autorização: 001581/2015 Número do processo: 001262/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
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Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos
Objeto: Aquisição de uma escada extensiva de alumínio, para uso na manutenção da caixa de água da laje superior.

Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.
Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28741 1,00 UN ESCADA ,EM ALUMINIO , EXTENSIVA 2X 12

DEGRAUS
513,29 513,29

Número da autorização: 001582/2015 Número do processo: 001263/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: EDITORA NDJ LTDA.
Setor: DA - Coordenadoria de Licitações e Contratos

Objeto: Renovação de assinatura da revista BLC - Boletim de Licitações e Contratos - Editora NDJ, no período de
01/01/2016 a 31/12/2016. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Com base na
Inexigibilidade de Licitações Nº 001/2015.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28742 1,00 SV RENOVAÇAO DE ASSINATURA EDITORA NDJ -

REVISTA BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS

8.000,00 8.000,00

Número da autorização: 001583/2015 Número do processo: 001264/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JOSÉ RAUL STAUB - PIS: 124.527302-56
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. José Raul Staub, que participará da “Avaliação Externa da Pós Graduação da Escola do Legislativo
- 2ª etapa. Nos dias 25 e 26 de novembro de 2015, na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28743 1,00 SV AVALIAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 1.470,12 1.470,12

Número da autorização: 001584/2015 Número do processo: 001265/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ARY OLIVEIRA FILHO
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Ary Oliveira Filho, que participará da “Avaliação Externa da Pós Graduação da Escola do
Legislativo” - 2ª etapa. Nos dias 25 e 26 de novembro de 2015, na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28744 1,00 SV AVALIAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 1.470,12 1.470,12

Número da autorização: 001585/2015 Número do processo: 001267/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: H DANTAS & DANTAS LTDA-ME
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Humberto Dantas, que ministrará palestra “Os Desafios do Regime Democrático Brasileiro”, na
20ª edição do Programa Parlamento Jovem Catarinense. No dia 24 de novembro de 2015, na cidade de Florianópolis.
(Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28745 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 1.500,00 1.500,00

Número da autorização: 001586/2015 Número do processo: 001266/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: DÉCIO DAVI DA ROSA.
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Décio David da Rosa, que ministrará “Curso de Orientação Profissional Para Formação de
Estagiários do Programa Antonieta de Barros - Na Mira do Miró”. Dia 27 de novembro de 2015, na cidade de
Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28746 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 546,96 546,96

Número da autorização: 001587/2015 Número do processo: 001268/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: TELMO FREITAS DUTRA - PIS: 100.48511.79-7
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Telmo Freitas que ministrará “Curso de Oratória - 20ª edição do Programa Parlamento Jovem
Catarinense”. No dia 23 de novembro de 2015, na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28747 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 666,40 666,40

Número da autorização: 001588/2015 Número do processo: 001269/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JUAREZ JONAS THIVES JUNIOR
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Juarez Jonas Thives Junior que participará da “Avaliação Externa da Pós Graduação da Escola do
Legislativo - 2ª Etapa”. Nos dias 25 e 26 de novembro, na cidade de Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28749 1,00 SV AVALIAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 1.470,12 1.470,12
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Número da autorização: 001598/2015 Número do processo: 001273/2015 Data: 23/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de piso ceramico 31 x 31, rejunte grafite e cimentcola, material para reparos nas dependencias do
restaurante. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Tecnicos da Alesc

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28774 14,90 M² PISO CERAMICO 31 X 31 13,00 193,70
28775 10,00 KG CIMENTO SACO COM 25 KG 27,40 274,00
28776 2,00 PACOTE REJUNTE P/ PISO E AZULEJOS , PACOTE 5KG 11,50 23,00

Número da autorização: 001601/2015 Número do processo: 001276/2015 Data: 24/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: OFICINA SCHLEMPER LTDA.
Setor: DF - Coordenadoria de Prestação de Contas

Objeto: Conserto de máquina de calcular Elgin com visor, patrimônio nº 45731. A pedido da Coordenadoria de Prestação de
Contas da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28779 1,00 SV CONSERTO DE MÁQUINA DE CALCULAR 95,00 95,00

Número da autorização: 001609/2015 Número do processo: 001283/2015 Data: 25/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação de empresa para realizar serviço de impressão gráfica da Revista Comemorativa dos 15 anos da Escola
do Legislativo. A pedido da Escola do Legislativo da ALESC

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28810 1.000,00 SV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DA

REVISTA COMEMORATIVA DOS 15 ANOS DA
ESCOLA DO LEGISLATIVO

7,97 7.970,00

Número da autorização: 001610/2015 Número do processo: 001284/2015 Data: 25/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ANA PAULA JUNG - PIS: 1248.010249-49
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação da Sra. Ana Paula Jung que fará tradução em sinais de libras - No “Curso de Gestão de Pessoas”. Nos
dias 24 e 25 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2015 na cidade Florianópolis.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28811 1,00 SV SERVIÇO DE TRADUÇÃO EM SINAIS DE LIBRAS 2.000,00 2.000,00

Número da autorização: 001611/2015 Número do processo: 001279/2015 Data: 24/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: FRANCISCO PERES MORAES COMUNICAÇÃO VISUAL ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de um mural metálico com a logomarca da ALESC, para atender o
Gabinete do Deputado José Milton Scheffer. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Casa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28813 1,00 UN PAINEL MURAL METÁLICO 1,00 X1,20M COM OITO

BOLSAS EM ACRÍLICO
1.278,00 1.278,00

Número da autorização: 001612/2015 Número do processo: 001285/2015 Data: 26/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLÕES DE ITAPIRANGA
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação dos serviços orquestra da Associação da Orquestra Municipal de Violões de Itapiranga, no dia
23.11.2015, para participar da Sessão Solene de concessão da Comenda do Legislativo Catarinense no plenário da
ALESC. A pedido da Coordenadoria de Eventos da Casa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28814 1,00 SV CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA. 7.920,00 7.920,00

Número da autorização: 001613/2015 Número do processo: 001286/2015 Data: 26/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME
Setor: DA - CRM - Gerência de Almoxarifado

Objeto: Aquisição de luvas para procedimento descartáveis, latex e vinil, material para atender diversos setores através do
Almoxarifado. Atendendo solicitação da Gerência de Almoxarifado da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28815 10,00 UN LUVAS P/PROCEDIMENTO DES.DE LÁTEX TAM.P 19,50 195,00
28816 10,00 UN LUVAS P/PROCEDIMENTO DES.DE LÁTEX TAM.M 19,50 195,00
28817 10,00 UN LUVAS P/PROCEDIMENTO DES.DE LÁTEX TAM.G 19,50 195,00
28818 10,00 UN LUVAS P/PROCEDIMENTO DES.DE VINIL TAM.G 22,50 225,00
28819 10,00 UN LUVAS P/PROCEDIMENTO DES.DE VINIL TAM.M 22,50 225,00
28820 5,00 UN LUVAS P/PROCEDIMENTO DES.DE VINIL TAM.P 22,50 112,50
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Número da autorização: 001614/2015 Número do processo: 001287/2015 Data: 26/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: RKD COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA
Setor: CGP - CE - Gerência Cultural

Objeto: Contratação de empresa para montagem e desmontagem da árvore de Natal no hall da ALESC. A pedido da
Coordenadoria de Eventos da Casa.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28821 1,00 SV SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

ÁRVORE DE NATAL.
900,00 900,00

Número da autorização: 001615/2015 Número do processo: 001288/2015 Data: 26/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: FELIPE FLORIANO COELHO. CPF: 035.596.819-36
Setor: CGP - Coordenadoria de Eventos

Objeto: Contratação de apresentação musical para executar o Hino Nacional e o de Hino de Santa Catarina na Sessão
Solene de Concessão da Comenda do Poder Legislativo Catarinense, que acontecerá no dia 23 de novembro do ano
corrente às 19h, no Plenário Osni Regis, situado no Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de
Eventos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28822 1,00 SV APRESENTAÇÃO MUSICAL 1.000,00 1.000,00

Número da autorização: 001616/2015 Número do processo: 001289/2015 Data: 26/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ERNANI LUIZ BELUSKI ME
Setor: DL - Coordenadoria de Apoio ao Plenário

Objeto: Conserto de um fogão de duas bocas elétrico modelo M-720/02 MRCHESON patrimônio nº42738, da copa do
3º andar do Edificio valter Filho. Atendendo solicitação da Coordenadoreia de Serviços Gerais da ALESC

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28823 1,00 SV CONSERTO DE FOGÃO ELÉTRICO,VITROCERÂMICO 105,00 105,00

Número da autorização: 001617/2015 Número do processo: 001290/2015 Data: 26/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CENTRO MÉDICO COMÉRCIO PROD. MÉDICOS ODONT. LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de dois apoios ergonômicos para os pés, para o Gabinete do Deputado Manoel Mota. A pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28824 2,00 UN APOIO PARA OS PÉS ORTOPÉDICO 58,00 116,00

Número da autorização: 001620/2015 Número do processo: 001292/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28829 40,00 UN RESERVATORIO PARA SABONETE

LÍQUIDO / ALCOOL GEL COM CAPACIDADE 700ML
6,80 272,00

Número da autorização: 001621/2015 Número do processo: 001293/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO - CELESP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28830 5,00 UN DISJUNTOR 15 A CURVA C 8,22 41,10

Número da autorização: 001622/2015 Número do processo: 001294/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: JACKSON ROBERTO CARDOSO- PIS: 1210937517 7
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Jackson Roberto Cardoso que ministrou palestra “Caravana da Educação Para a Cidadania”. Nos
dias 05 e 06 de novembro de 2015, nas cidades de Schoroerder e Barra Velha. (Dispensa de Licitação conforme
entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28831 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 2.020,41 2.020,41

Número da autorização: 001623/2015 Número do processo: 001296/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ISAAC FACCHINI BADINELLII
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Contratação do Sr. Isaac Fachinni Badinelli que ministrou palestra “Caravana da Educação Para a Cidadania”. Nos
dias 05 e 06 de novembro de 2015, nas cidades de Schoroerder e Barra Velha. (Dispensa de Licitação conforme
entendimento do Tribunal de Contas do Estado).
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Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28832 1,00 SV CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS NA ALESC 1.571,43 1.571,43

Número da autorização: 001624/2015 Número do processo: 001295/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28833 20,00 ROLO FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X5MTS 19,84 396,80

Número da autorização: 001625/2015 Número do processo: 001295/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28834 20,00 ROLO LINHA DE NYLON 0,60MM PARA USO GERAL 6,92 138,40

Número da autorização: 001626/2015 Número do processo: 001295/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28835 4,00 UN TORNEIRA DE JARDIM COM CHAVETA DE 1/2 38,21 152,84

Número da autorização: 001627/2015 Número do processo: 001295/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28836 4,00 UN PISTOLA METÁLICA PARA APLICAÇÃO DE SILICONE 13,24 52,96

Número da autorização: 001628/2015 Número do processo: 001297/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: LOJA DOMINIK LTDA.
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28837 10,00 UN COLAS VARIADAS DE SILICONE TRANSPARENTE

280 ML.
11,30 113,00

28838 20,00 UN ESTOPA DE RETALHOS DE PANO COSTURADO 4,00 80,00

Número da autorização: 001629/2015 Número do processo: 001297/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: LOJA DOMINIK LTDA.
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28839 6,00 UN DISCO MULTICORTE 3,61 21,66

Número da autorização: 001630/2015 Número do processo: 001298/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28840 10,00 UN RESISTENCIA ELETRICA PARA CHUVEIRO SUPER D.

SINTEX 5000W.
11,33 113,30

28841 5,00 UN DISJUNTOR 25 A CURVA C 6,65 33,25
28842 5,00 UN DISJUNTOR 30 A CURVA C 6,65 33,25
28843 5,00 UN DISJUNTOR 20 A CURVA C 6,65 33,25
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Número da autorização: 001634/2015 Número do processo: 001301/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: MARIALENE SIMIONI DE LIMA ME
Setor: CGP - Coordenadoria de Biblioteca

Objeto: Contratação de empresa para encadernação dos Diários Oficias do Estado referentes aos meses de março, abril,
maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2015. A pedido da Coordenadoria de Biblioteca da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28850 19,00 SV ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL EM CAPA

DURA
58,00 1.102,00

Número da autorização: 001638/2015 Número do processo: 001304/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: ABSOLUTO DIVISÓRIAS E PISOS LTDA - EPP
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de placas de gesso acartonado. A pedido da Coordenadoria de Serviços
Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28855 5,00 CAIXA FORROS DE GESSO ACARTONADO MOD. GYPTONE

BASE 31 COM PELICULA DE PVC MODULAÇÃO
625 X 625 MM SISTEMA DE BORDA TEGULAR, NA
COR BRANCA (CAIXA COM 6 PLACAS)

385,00 1.925,00

Número da autorização: 001639/2015 Número do processo: 001305/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CRISTIANE CARDOSO 95227997934
Setor: CGP - Escola do Legislativo

Objeto: Solicita contratação de serviços de diagramação e arte gráfica da revista comemorativa dos 15 anos da Escola do
Legislativo

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28856 1,00 SV DIAGRAMAÇÃO 2.620,00 2.620,00
28857 1,00 SV ARTE GRÁFICA 1.900,00 1.900,00

Número da autorização: 001640/2015 Número do processo: 001300/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: LÍRIO BRANCO IND. COM. MÓVEIS E REPRES. LTDA
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Contratação de empresa para realizar a troca da estrutura de madeira de dois sofás, um de dois lugares com
patrimônio nº10980 e de três lugares com patrimônio nº14932 do Gabinete da Presidência. A pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28862 1,00 SV RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE

SOFÁ COM 03 LUGARES
2.500,00 2.500,00

28863 1,00 SV RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE
SOFÁ DE 02 LUGARES

2.000,00 2.000,00

Número da autorização: 001641/2015 Número do processo: 001291/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28868 40,00 UN REATOR ELETRÔNICO 2 X 14 W BIVOLT AFP T5 23,00 920,00
28869 300,00 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR T8 FO 16W

S/840
4,70 1.410,00

Número da autorização: 001642/2015 Número do processo: 001291/2015 Data: 27/11/2015
Valor desconto: R$0,00

Fornecedor: CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - ME
Setor: DA - Coordenadoria de Serviços Técnicos

Objeto: Aquisição de lâmpadas, disco de corte, reatores e outras materiais que se encontram em falta em nosso
almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código Quantidade Unidade Material Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
28870 40,00 UN SUPORTE TÊ PÉ DE GALINHA PARA FIXAR

LUMINARIA
8,00 320,00

*** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração


