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P L E N Á R I O

ATA DA 107ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2015
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Aldo Schneider - Ana Paula Lima -
Cesar Valduga - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dr. Vicente
Caropreso - Gabriel Ribeiro - Gean Loureiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann - João
Amin - José Milton Scheffer - José Nei Ascari - Julio
Ronconi - Leonel Pavan - Luciane Carminatti -
Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário Marcondes -
Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Narcizo
Parisotto - Neodi Saretta - Ricardo Guidi - Romildo
Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck.

Faz referência ao atentado ocorrido
em Paris, julgando tratar-se de um processo
cíclico organizado por extremistas religiosos e
políticos.

ao Hospital Regional, em Chapecó, na
inauguração da nova gerência Regional da
Saúde, em São Miguel d’Oeste, frisando o
empenho do governo para a implantação de
tratamento oncológico na região. Comenta a
polêmica quanto à liberação do novo
medicamento para o tratamento do câncer, a
fosfoetanolamina sintética, que começou a ser
estudada pelo ministério da Saúde,
considerando que as vítimas da doença
necessitam de especial assistência.

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Saúda os representantes municipais, os
professores e alunos vereadores mirins, que
representam as escolas de Capinzal, presentes
na Assembleia Legislativa, ressaltando que a
escola oportuniza aos alunos a noção de
cidadania que permite identificar as
prerrogativas de legislar e fiscalizar os atos do
Poder Executivo.

**********
PRESIDÊNCIA - Deputados: Partidos Políticos

Gelson Merisio Participa visita à Expovale, em
Capinzal, que cria oportunidades de emprego e
desenvolvimento econômico à economia catari-
nense, parabenizando a população e às auto-
ridades pelo sucesso do evento; bem como ao
Hospital Nossa Senhora das Dores, salientando
o comprometimento do estado para transformá-
lo em referência na região.

Partido: PSD
Mário Marcondes DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO (Orador)

- Parabeniza o Dr. Paulo Marcondes Brincas,
eleito presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil em Santa Catarina - OAB/SC -,
desejando-lhe sucesso na nova fase e
esperando mais participação da sociedade civil
para promover as mudanças necessárias no
atual período da economia brasileira.

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.

*********
Breves Comunicações Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Reitera as palavras do deputado
dirigidas aos vereadores mirins, e ratifica o
comprometimento do governo em relação aos
pequenos hospitais.

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO
(Orador) - Destaca que a função do parlamentar
vai além de fiscalizar e de representar a
comunidade. Discorre sobre a real situação das
rodovias do estado, demonstrando, através de
vídeo, a situação caótica em que se encontram
e chamando a atenção à necessidade de
investimentos e reconstrução.

Deputado Marcos Vieira (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pela abordagem do
tema, reputando a OAB a principal entidade
representativa da sociedade civil e cobrando
maior envolvimento da entidade no cenário
nacional.

Deputado Gabriel Ribeiro (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pela manifestação e
pelo trabalho que está realizando no
Parlamento Catarinense.

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Entende que a AOB coloca-se à
margem do processo vivido pelo país quando
se omite em relação à presidente Dilma
Rousseff e ao deputado Eduardo Cunha.

Convida a todos para sessão solene
a ser realizada em Jaraguá do Sul, em
homenagem à Escola de Educação Básica
Holando Marcelino Gonçalves.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Relata que acompanhou a visita de
trabalho do secretário João Paulo Kleinübing -
parabenizando-o pela atuação e competência - Partido: PT
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DEPUTADA ANA PAULA LIMA
(Oradora) - Faz alusão à vida de Antonieta de
Barros, a primeira deputada estadual negra do
país, que assumiu a luta pelos direitos das
mulheres; bem como à campanha 16 Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher,
que acontece no mundo para mostrar a força
de mobilização das mulheres.

Minas e Energia apresentou parecer favorável
ao Ofício n. 0709/2015.

(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.Comunica, também, que a comissão
de Saúde apresentou parecer favorável aos
Ofícios n.s: 0207/2105, 0384/2015,
0398/2015, 0406/2015, 0449/2015,
0455/2015, 0496/2015, 0587/2015,
0611/2015 e 0689/2015.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0182/2015, de autoria do

deputado Antonio Aguiar, a ser enviada ao
presidente do Senado Federal, aos líderes das
bancadas e ao coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense no Congresso
Nacional, manifestando apoio pela aprovação
do Projeto de Lei n. 0042/2013, que
regulamenta a profissão de salva-vidas.

Ressalta a discriminação em relação
às mulheres negras no país, repudiando o
confronto que houve em Brasília, na Marcha
das Mulheres Negras, quando dois
manifestantes de um grupo, que visa o
impeachment da presidente, dispararam tiros e
criaram uma confusão.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0213/2015.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Partido: PMDB Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0374/2015.

Em discussão.
DEPUTADO GEAN LOUREIRO

(Orador) - Registra o Dia da Consciência
Negra, salientando que a sociedade deve
buscar, permanentemente, a igualdade
racial, destacando participação na reunião
da comissão de Igualdade Racial, da
OAB/SC, com diversas lideranças, na busca
dos direitos da população afrodescendente.
Lembra aos deputados sobre a
implementação do Centro de Referência à
Mulher Catarinense, anexo à maternidade
Carmela Dutra, que será um centro
diferenciado para Santa Catarina.

(Pausa)
Não há emendas à redação final. Não havendo quem a queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0419/2015.
Aprovada.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
1.150/2015, de autoria do deputado Natalino
Lázare; 1.151/2015, de autoria do deputado
Cleiton Salvaro e 1.152/2015, de autoria do
deputado João Amin.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Registra participação na comissão
julgadora do Startup Weekend to Improve Liver,
evento global que proporciona 54 horas de
empreendedorismo digital para as pessoas
usarem seus talentos e habilidades a fim de
criar negócios sociais, destacando os projetos
inovadores apresentados. Convida todos para a
reunião da comissão de Turismo e Meio
Ambiente, quando será apresentado os resul-
tados satisfatórios voltados ao turismo catari-
nense.

Pedido de Informação n. 0199/2015,
de autoria do deputado João Amin, a ser
enviado ao presidente da Fatma, solicitando
informações acerca da existência de um plano
de manejo para a comunidade do Parque do Rio
Vermelho, situado no município de
Florianópolis.

Esta Presidência comunica, ainda,
que encaminhará aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0859/2015, de autoria do
deputado Julio Ronconi; 0860/2015, de autoria
do deputado Leonel Pavan e 0861/2015, de
autoria da deputada Dirce Heiderscheidt.

Em discussão. Finda a pauta da Ordem do Dia.
(Pausa) Suspende a sessão por dez minutos

para a manifestação do presidente honorário da
Associação Catarinense dos Tecnólogos - ACT -
Ernesto Berkenbrock.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

********** Em votação.
Ordem do Dia Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
**********

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia,
relatada na íntegra.

Explicação Pessoal
Aprovado. DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Presidente) - Reabre a sessão e, não havendo
oradores a fazer uso da palavra, a Presidência
encerra a sessão, convocando outra, solene,
para a presente data, às 19h, na cidade de
Lages, em comemoração aos 100 anos do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Moção n. 0181/2015, de autoria do
deputado Doutor Vicente Caropreso, a ser
enviada ao diretor da Escola Estadual Holando
Marcelino Gonçalves, de Jaraguá do Sul,
manifestando aplausos pelo seu
cinquentenário.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência apresentou parecer favorável
aos Ofícios n.s: 0540/2015 e 0668/2015.

Comunica, outrossim, que a
comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Em discussão.

ATA DA 012ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2015, EM HOMENAGEM AOS
100 ANOS DE FUNDAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS

PRAZERES EM LAGES/SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Fernando Coruja) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão
solene.

senhor presidente da Câmara de Vereadores de
Lages, Adilson Appolinário;

de Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina, Tércio Egon Paulo Kasten.

Excelentíssimo reverendíssimo bispo
emérito de Lages, dom Onéris Marchiori;

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão em
comemoração aos 100 anos de fundação do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares.

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

Senhora diretora do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres, irmã Nelsa
Hackbarth;

Senhor secretário de
Desenvolvimento Regional do município de
Lages, João Alberto Duarte, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor governador
do estado, João Raimundo Colombo;

Senhor Décio da Fonseca Ribeiro,
prefeito de Lages no período de 1997-2000 e
deputado estadual no período de 1995-1996,
representando neste ato o seu filho Gabriel
Ribeiro;

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pela Orquestra
Sinfônica de Lages, sob a regência da
maestrina Layla Cristina de Campos.Senhor vice-prefeito do município de

Lages, Antônio Arcanjo Duarte, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor prefeito
Elizeu Mattos;

Senhora secretária da Saúde do
município de Lages, Rose Cristina Possato
Penso;

(Procede-se à interpretação do hino.)
Gostaria de registrar a presença das

seguintes autoridades:Senhor diretor clínico do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres, dr. José Ângelo
Muniz;

Excelentíssima senhora deputada
federal Carmem Zanotto;

Senhor assessor parlamentar
Douglas Freitas da Silva, neste ato repre-
sentando o senhor vereador do município de
Lages Marcius Machado;

Senhor vereador do município de
Lages Elói Bassin, neste ato representando o

Senhor diretor-presidente da
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Senhor diretor regional do
Sescon/Santa Catarina - Sindicato das
Empresas Contábeis de Santa Catarina -, Jonas
Camargo Wolff Filho;

Lembro-me quando comecei a
trabalhar no Hospital no milênio passado, em
1981, quando voltei para Lages. Terminando
uma residência médica em Endocrinologia, fui
fazer parte do corpo clínico do hospital e
trabalhar não apenas como endocrinologista,
mas como clínico no plantão, na emergência,
na UTI. E como era diferente naquele tempo. Eu
dava plantão e atendia na Emergência, na UTI e
nos demais setores. Quer dizer, o médico
ficava sozinho e fazia tudo. Hoje, além de um
médico ou mais em cada setor, há um médico
de sobreaviso. Na época ficávamos sozinhos.
Então, houve uma mudança muito grande na
Saúde nesses anos recentes.

servidores da Alesc, que se deslocaram para
Lages para fazer esta sessão.

Por fim, parabenizo o Hospital neste
seu centenário. Espero que continue nessa
bela caminhada, cada vez atendendo mais e
melhor a comunidade, como sempre tem feito!

Senhor diretor da Fiesc/Senai, Telmo
Altair Coelho, neste ato representando o senhor
presidente, Glauco Côrte; Muito obrigado!

Senhora presidente da Sociedade
Mãe da Divina Providência, irmã Rita Maria
Küster Bone;

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Convido a mestre-de-cerimônias,

Nicoli Madeira, para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

Senhor presidente do Hospital Seara
do Bem, Wilson Ribeiro dos Santos;

Senhor diretor administrativo do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, Canisio
Isidoro Winkelmann;

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicole Madeira) - Senhoras e senhores, boa-
noite!

Senhora diretora administrativa do
Hospital e Maternidade Sagrada Família de São
Bento do Sul, Zélia Ignaczuk Zeitamer;

Os hospitais tinham muitas
dificuldades. Quem não se lembra das alas
velhas R5, R6, R7, R8, R9, de madeira, com os
leitos todos juntos?! O Hospital se modernizou
muito, e isso se deve a muitas pessoas que
trabalharam e aos governos que ajudaram com
recursos, e podemos citar o ex-governador Luiz
Henrique da Silveira e o governador Raimundo
Colombo, e a prefeitura de Lages. Houve
emendas parlamentares que contribuíram
também para trazer recursos e o Hospital se
modernizou.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta uma
homenagem ao Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres pela passagem dos seus 100 anos de
fundação, pela excelência dos serviços pres-
tados à saúde e abnegada atenção,
direcionados à promoção da vida, buscando
inovação e reconhecimento humano, motivo de
orgulho para o município de Lages e região
serrana.

Senhora presidente da Associação de
Moradores do Bairro Sagrado Coração de
Jesus, Rita de Cássia dos Santos;

Senhor diretor executivo da
Associação dos Hospitais de Santa Catarina,
Braz Vieira.

Convido também para fazer parte da
mesa o senhor diretor técnico do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres, dr. João Carlos
Costa; e a senhora presidente da Sociedade
Mãe da Divina Providência, irmã Rita Maria
Küster Bone.

Convido o sr. deputado Fernando
Coruja para fazer entrega da homenagem.

É claro que, hoje, diante das circuns-
tâncias do país como um todo, como sabemos,
os hospitais filantrópicos atravessam uma
dificuldade muito grande. A saúde de maneira
geral encareceu muito e os governos não
atendem à demanda. São muito discursadas as
questões da saúde, da educação e da
segurança pública, mas os governos não
atendem a essa demanda. E tenho até feito
algumas críticas, porque é a própria população
que não se interessa muito por essas coisas.

Convido também a sra. deputada
federal Carmen Zanotto para acompanhar o sr.
deputado Fernando Coruja na entrega da
homenagem.A seguir, teremos apresentação de

um vídeo institucional. Convido para receber a homenagem a
diretora-geral, irmã Nelsa Hackbarth, neste ato
representando o Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres.

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

(Palmas)
Registramos também a presença do

magnífico reitor da Universidade do Planalto
Catarinense - Uniplac -, dr. Luiz Carlos Pfleger.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
A seguir, faço uso da palavra na

qualidade de autor do requerimento que
ensejou a presente sessão.

Vejam, por exemplo, que a educação
é um dever do estado, mas as pessoas
precisam se interessar por isso. Quando se faz
uma pesquisa política, é muito difícil a
educação ser apontada como um problema. Ela
está sempre bem em qualquer lugar. Quando
há uma notícia na imprensa sobre a educação,
não é sobre um problema educacional, mas,
sim, sobre uma sala de aula que está com o
vidro quebrado ou uma escola que está com o
banheiro estragado, e não se trata de uma
preocupação com a educação.

Neste momento, teremos a
apresentação da Orquestra Sinfônica de Lages.

Criada em 2008, a Orquestra
Sinfônica de Lages vem colecionando
apresentações por várias cidades de Santa
Catarina. Visando levar a música de qualidade
e o conhecimento de grandes compositores à
população, a Orquestra Sinfônica de Lages
comemora excelentes resultados. Seus
integrantes são: Glaucio Maciel, no piano;
Graziele Furtado, na voz; Bianca Del Pizzol, no
violino; Evellin Samanta, no violino; Felipe
Chiomento, no violoncelo; e Joacir Lourenço
Rosa, na viola.

Saúdo o sr. João Alberto Duarte,
secretário do Desenvolvimento Regional do
município de Lages, neste ato representando o
governador Raimundo Colombo; o vice-prefeito
Antônio Arcanjo Duarte, representando o
prefeito Elizeu Mattos; a deputada federal
Carmen Zanotto; o vereador Elói Bassin, repre-
sentando o presidente da Câmara Municipal de
Lages; o bispo emérito dom Oneres Marchiori;
o sr. Décio da Fonseca Ribeiro, meu particular
amigo e ex-prefeito de Lages; a secretária de
Saúde de Lages, Rose Cristina Possato Penso;
o dr. José Ângelo Muniz, diretor clínico do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres; o sr.
Tércio Egon Paulo Kasten, diretor-presidente da
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina; a irmã Rita Maria Küster Boni,
presidente da Sociedade Mãe da Divina
Providência; o dr. João Carlos Costa, diretor
técnico do Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres; as senhoras e os senhores.

Recentemente, tive acesso a uma
pesquisa mostrando que no Brasil as
famílias gastam mais dinheiro com
maquiagem e estética do que com
educação. Isso se deve ao fato de que, na
verdade, no Brasil não há essa concepção
de que a educação é importante, diferente
de outros países que avançaram. E também
não há a concepção da importância da
saúde, que precisa de investimentos.

Regida pelo maestro Joed Jeffer,
nesta noite a orquestra será conduzida por sua
presidente, a sra. Layla Cristina de Campos,
que brindará todos com a apresentação das
músicas: My way, Se todos fossem iguais a
você, e Imagine.

Esta sessão solene está sendo
gravada na íntegra e será exibida pela TVAL
durante a programação da emissora.As coisas mudaram e hoje um

hospital filantrópico depende dele ou do
governo. A sociedade se afastou muito. Há
ainda alguns investimentos. Recentemente,
houve um show, em Florianópolis, do Almir
Sater, promovido pela Maria Angélica Colombo,
para ajudar o hospital, e até comprei um
ingresso. Mas é preciso prestar atenção
nessas entidades, como o Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres, porque tem alguém lá de
plantão, pago para estar lá! Hoje, diferente
daquela época em que fazíamos tudo, é preciso
que haja um médico de sobreaviso para cada
especialidade, porque não dá mais para fazer
como antes. Naquela época não havia médico
de sobreaviso no hospital. Eu era
endocrinologista e não tinha a responsabilidade
de ficar 24 horas, todos os dias. Lembro que
um dia a Carmen foi me chamar numa festa de
Carnaval e fui atender de fantasia e tal porque
não havia mais ninguém para fazê-lo. Hoje
sempre há um endocrinologista de sobreaviso,
que está sendo pago. E evidentemente há o
custo disto.

Muito obrigada!
(Procede-se à apresentação musical.)

Gostaríamos de ter chamado todos
para compor a mesa e depois conceder a
palavra a muitos de vocês. Mas fica difícil
compor a mesa, em função de que temos aqui
várias pessoas ligadas à área da saúde.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Fernando Coruja) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome do Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres, a diretora-geral, irmã Neusa
Hackbarth.Cada deputado estadual pode propor

uma sessão especial por ano, e a deputada
Carmen Zanotto me procurou sugerindo que
propusesse a realização de uma sessão em
comemoração aos 100 anos de fundação do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em
função do que o Hospital representa para a
nossa região.

A IRMÃ NEUSA HACKBARTH -
Cumprimentando o deputado estadual Fernando
Coruja e a deputada federal Carmen Zanotto,
cumprimento todos os integrantes desta seleta
mesa e cada um de vocês que estão aqui
conosco.

Senhoras e senhores, boa-noite!
Este deputado, como médico e

membro afastado do corpo clínico, e a
deputada Carmen Zanotto, enfermeira do
Hospital por muito tempo, temos motivos
também particulares para fazer esta
homenagem.

(Passa a ler.)
“É uma satisfação e uma honra poder

receber os senhores e as senhoras para esta
justa homenagem ao Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres, pelos 100 anos a serviço da vida.

Celebrar 100 anos de serviço, de
caminhada, é sempre sinal de muita
perseverança, tenacidade, serenidade e
dedicação. É muito certo que todo esse
caminho percorrido somente foi possível porque
a graça e a força que vêm do alto, de Deus,
sempre estavam, e estão, presentes. Por outro
lado, também pelo trabalho em conjunto de

O Hospital, como foi apresentado no
vídeo, teve uma evolução muito grande nos
anos recentes. Modernizou-se, como vários
hospitais no estado em virtude da própria
modernização da Medicina, e podemos dizer
que o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres
avançou muito.

Finalizando, quero dizer que estou
muito satisfeito de poder fazer essa
homenagem. Quero agradecer aos meus
companheiros da Assembleia Legislativa, que
aprovaram unanimemente esta proposta; e aos
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tantas irmãs, médicos, funcionários,
colaboradores, poderes públicos, igreja e
comunidade em geral, que deram as mãos e,
em conjunto, buscaram os meios para atender
às pessoas que necessitavam de atendimento.

Gostaria de saudar os integrantes da
mesa, em nome da Diocese de Lages que se
faz presente. Desde que foi criada, em 1929,
pelo primeiro bispo dom Daniel, a Diocese
sempre esteve muito ligada ao Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres.

Daqui a alguns anos assistiremos ao
desaparecimento e à morte de muitas
instituições na área da saúde, porém
acreditamos na sobrevivência daquelas que
apresentem pelo menos duas características: a
primeira, a capacidade de adaptação às
grandes transformações que ocorrerão no
cenário econômico, político e social frente à
desenfreada e vergonhosa corrupção que teima
em assolar o nosso país; e a segunda
corresponde à capacidade de atender às neces-
sidades e expectativas cada vez maiores da
comunidade.

Assim, hoje, pelo Hospital e com as
irmãs presentes, agradeço profundamente o
empenho de todos: irmãs, médicos,
funcionários, autoridades e demais pessoas,
que deram parte de sua vida, dedicando-se a
esse Hospital. São nada menos que 100 anos,
24 horas diárias, sem nenhum dia de
interrupção, folga ou férias coletivas. Alguém
sempre estava, e está, na Casa para atender.
Todos os dias, com mais ou menos recursos,
busca-se o melhor para os doentes que por lá
passam necessitando de ajuda.

Eu queria transmitir a saudação de
dom Irineu Andreassa, que está ausente por
força maior, realizando um trabalho regional em
Santa Catarina.

O deputado Fernando Coruja pediu que
eu desse uma benção. Então, quero convidar
todos e todas para rezarmos juntos uma oração.
Desde que as três irmãs, que vieram da Alemanha,
começaram a trabalhar na saúde, e depois no
Hospital, fundado em 1915, tenho certeza de que
todos os dias rezou-se esta oração no Hospital.
Tanto os católicos, como os não católicos,
cristãos, todos rezam esta oração.

Para que isso realmente ocorra, esse
Hospital necessita, e muito, do apoio dos
governantes para que permaneça atuante.
Temos a única emergência da região aberta 24
horas, com a demanda de pacientes
politraumatizados graves que são atendidos
diariamente com necessidade de UTI e leitos
nem sempre disponíveis. E está sendo feito o
possível para atender à demanda da área de
abrangência de, aproximadamente, 400 mil
pessoas.

Façamos um breve momento de
silêncio interior e voltemos há 100, 50 anos.
Quantos desafios, quantas dificuldades! Por
outro lado, quantos encaminhamentos,
conquistas, vitórias, sucessos e caminhos
feitos! E coloquemo-nos no dia de hoje, nesse
momento que estamos vivendo. Quantos
desafios, dificuldades de outra ordem, mas tão
comprometedores e que também precisam ser
superados, encaminhados!

Por isso, convido todos a rezarmos
juntos um Pai Nosso, cada um a sua maneira,
conforme a sua igreja.

(Procede-se à oração.)
Esta oração certamente foi, e é,

muito rezada todos os dias, como eu disse,
para agradecer a Deus por tudo aquilo que foi,
e está sendo, realizado nesses 100 anos em
defesa e em favor da vida, como disse a irmã
Nelsa Hackbarth.

O Nossa Senhora dos Prazeres é, e
continuará sendo, ponto de encontro de pessoas,
sentimentos, dores, tristezas, angústias e medos,
mas também, e principalmente, vive, e viverá, sob
o primado da esperança e da fé. E é, e será
sempre, um espaço catalisador do desenvol-
vimento de uma comunidade nos planos físico,
intelectual e emocional.

No Brasil, no mundo e em nossa
região vivemos um tempo difícil em todos os
sentidos, e nesses momentos os problemas
aumentam na área da saúde, há necessidades
de mais recursos e todos sabemos que, infeliz-
mente, acontece o inverso, os recursos
diminuem.

Esta oração é feita também para
atender às necessidades de quem chega ao
Hospital buscando socorro, procurando conforto
e cura. É também uma oração para agradecer a
Deus por todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, têm colaborado com a caminhada
desse Hospital, seja com auxílios particulares,
como também governamentais, de empresas,
enfim, de tantas maneiras.

Esta é a meta que sempre buscamos
alcançar em sua plenitude: proporcionar um
atendimento personalizado, diferenciado e
pleno de humanismo a todos os clientes,
reafirmando a cada dia o nosso compromisso
com a qualidade de vida.

Hoje todos os hospitais, de modo
especial os filantrópicos, que se dedicam a
recuperar a saúde das pessoas, estão
passando momentos muito difíceis, quase sem
precedentes. Precisamos continuar achando
caminhos em conjunto, é claro, pois cada vez
mais os pequenos hospitais fecham e a
demanda aumenta para aqueles que
permanecem, como, por exemplo, o Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres.

Quero ainda agradecer a presença
ininterrupta das irmãs da Divina Providência,
que são as verdadeiras fundadoras do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres. Desde o primeiro
grupo até os dias de hoje, as irmãs estão
presentes 24 horas por dia, como disse a irmã
Nelsa Hackbarth.

São 100 anos e este Hospital não
está envelhecendo, mas, como todos nós,
tentando evoluir. E a evolução, como disse o
deputado estadual dr. Fernando Coruja, é
extremamente evidente.

Lembro que quando cheguei aqui, em
1994, as condições físicas eram precárias,
sem sobreaviso remunerado, sem estatuto
médico vigente e totalmente obsoleto. Já fui
diretor clínico uma vez, ocasião em que
organizamos algumas coisas com o respaldo do
CRM, tentando alguns ajustes mínimos exigidos
na época.

De 1915 a 1943, o Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres era o único para toda
essa região de Santa Catarina. Hoje, estamos
voltando a nos aproximar dessa situação.

Também quero rezar pedindo a Deus
um futuro cada vez melhor, proporcionando
crescimento no atendimento, no trabalho e no
serviço que o Hospital pode prestar, e presta, a
toda sociedade aqui presente. E para isso
quero pedir a Deus que mande a sua benção
para que sejamos protegidos por ela. Por isso,
abençoe-vos o Deus todo poderoso! Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém!

No Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres há um grande atendimento à
população. Por ano, mais de dez mil pessoas
são internadas; na Urgência e Emergência,
mais de 30 mil pessoas são atendidas; são
realizadas mais de cinco mil cirurgias de média
e alta complexidades; realizamos procedi-
mentos de média e alta complexidades; temos
importante trabalho de capacitação de órgãos;
atendemos a psiquiatria; temos uma UTI com
dez leitos e mais de 100% de ocupação. Tudo
isso nos mostra a importância deste Hospital.

Depois vieram outros com objetivos e
ideais de retomada das melhorias na condição
médica e seguindo normas vigentes de
aparelhamento básico para a manutenção dos
serviços. Não posso deixar de falar nos nomes
dos drs. Marcelo Appel e Paulinho Duarte, que
engajaram e buscaram incessantemente uma
nova reestruturação do corpo clínico e
sobreaviso remunerado.

Vou contar uma coisa para vocês,
porque eu gosto de contar histórias. Quando
cheguei a Lages, em 1950, entrei no seminário
- sou o primeiro padre formado pela Diocese de
Lages. Depois de um mês no seminário, fui
internado no Hospital com pneumonia, e quem
me atendeu foi o nosso querido e saudoso dr.
João Costa. Então, a minha ligação com o
Hospital já começou com uma pneumonia.

No encarte especial dos 100 anos do
Hospital, o Correio Lageano publicou, na data
de hoje, o seguinte: ‘É impossível imaginar a
história de Lages e da região sem o atendi-
mento dessa Instituição’. E é isto que eu
também constato todos os dias!

Hoje temos um corpo clínico coeso,
com, aproximadamente, 140 médicos com a
maioria das especialidades ativas e com
especialistas treinados em serviços de ponta
nacionais e até mesmo internacionais.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Sob a diretriz de bem servir a

sociedade como um todo, o Nossa Senhora dos
Prazeres abriu também as portas para o
desenvolvimento científico: a coordenação das
principais escolas de formação, desde cursos
técnicos relacionados à saúde, suporte
acadêmico via Universidade do Planalto Catari-
nense, no curso de Medicina, e a Residência
Médica em Cirurgia e Ortopedia que qualifica e
humaniza ainda mais o atendimento.

Mais uma vez, agradeço a Deus por
todo o caminho feito, e peço igualmente força e
coragem suficientes para prosseguirmos. E que
cada um que, hoje, está escrevendo a história
do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres:
irmãs, funcionários, médicos, demais
colaboradores, poderes públicos, comunidade,
possa nos apoiar, buscar parcerias e fazer uma
busca conjunta e intensa para que continue
cada vez melhor, realizando essa nobre missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Fernando Coruja) - Quero dizer que temos a
presença, na mesa, do filho do dr. João Carlos
Costa.

A seguir, convido o dr. José Ângelo
Muniz para falar em nome dos médicos.

O DR. JOSÉ ÂNGELO MUNIZ - Boa-
noite a todos!

Em primeiro lugar, quero agradecer à
Assembleia Legislativa por este honroso
convite de participar desta solenidade tão justa
aos 100 anos desse Hospital.

Nesta solenidade de aniversário,
neste centenário, em nome da direção clínica
desse Hospital, não podemos deixar de
agradecer a dedicação dos componentes
diretivos deste Hospital e suas equipes, que
diariamente não medem esforços para a
manutenção da estrutura, treinamentos e
adequações, sempre objetivando a melhoria, na
medida do possível, das condições no atendi-
mento à saúde.

Para finalizar, quero, mais uma vez,
agradecer ao deputado Fernando Coruja e a
deputada Carmen Zanotto por esta sessão
solene justíssima, diria eu.”

Sempre acreditamos e afirmamos
que o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres
não é obra de uma pessoa nem de um grupo
de pessoas, mas de todos que nele trabalham,
desde os mais simples aos mais influentes e
notáveis.

Muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Fernando Coruja) - Convido o reverendíssimo
bispo, dom Oneres Marchiori, para dar uma
benção ao Hospital e a todos os presentes.

Entretanto, nesse centenário, em
nome do corpo clínico deste Hospital que no
momento represento, saúdo todos e, principal-
mente, as irmãs da Divina Providência, que
tanto se dedicam por esta Instituição.

Parabenizo também os profissionais
médicos que por lá passaram e puderam
registrar a sua história no coração do Nossa
Senhora dos Prazeres.”

O BISPO DOM ONERES MARCHIORI -
Boa-noite!
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Parabéns a todos que aqui se
inserem e dedicam-se!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Fernando Coruja) - Amanhã, por uma deferência
da Academia Catarinense de Medicina, vou
tomar posse à noite. A minha primeira tarefa
será ler o currículo do dr. João Costa, já que
vou assumir a cadeira que um dia pertenceu a
ele na Academia.

recursos financeiros para atender à Saúde.
Para os senhores terem uma ideia, na noite de
ontem tivemos uma reunião com um conjunto
de parlamentares, e o relator setorial, deputado
Fernando Coruja - e v.exa. já foi deputado
federal -, fez a seguinte colocação: “Não vai
haver dinheiro para pagar média e alta
complexidades”. Eu fui obrigada a dizer que
temos que rediscutir e pedir ao governo que
trate a Saúde da mesma forma que está
tratando o Bolsa Família. Não podemos deixar
as pessoas morrerem de fome, e também não
podemos deixar morrerem porque as portas dos
hospitais estarão fechadas, já que os nossos
profissionais não estarão recebendo aquilo que
já é ínfimo pela prestação dos serviços na área
da Saúde. E todos que estão aqui conhecem a
defasagem da tabela do Sistema Único de
Saúde.

Muito obrigado e boa-noite!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Fernando Coruja) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome do deputado Gabriel Ribeiro,
o seu pai, dr. Décio da Fonseca Ribeiro.

Com a palavra a sra. deputada
federal Carmen Zanotto, neste ato repre-
sentando a Câmara Federal.O DR. DÉCIO DA FONSECA RIBEIRO -

Ao saudar o deputado Fernando Coruja, a
deputada Carmen Zanotto e o vice-prefeito
Antônio Arcanjo Duarte, permitam-me saudar
todas as autoridades que fazem parte da mesa
e cada uma das senhoras e dos senhores aqui
presentes. De forma muito especial,
cumprimento as irmãs da Divina Providência, os
médicos, as enfermeiras, o corpo técnico e
todos os funcionários.

A SRA. DEPUTADA FEDERAL CARMEN
ZANOTTO - Boa-noite, senhoras e senhores!

Saúdo o presidente desta sessão
solene, médico e deputado estadual dr.
Fernando Coruja, e em seu nome quero parabe-
nizar todos os deputados e as deputadas pela
realização desta sessão solene em
homenagem aos 100 anos do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres.

Gostaria de dizer que é uma
responsabilidade muito grande, hoje, na
condição de representante do meu filho, que é
deputado, usar este microfone, deputado
Fernando Coruja, e por isso me perdoem se
houver alguma falha.

Quero cumprimentar o secretário João
Alberto Duarte, que neste ato representa o gover-
nador João Raimundo Colombo; e o colega de
partido e vice-prefeito, Antônio Arcanjo Duarte, que
aqui representa o prefeito do município.

Quero saudar, ainda, o dr. João
Carlos Costa e toda a sua família, e com a
permissão de todos, o dr. Américo, que
continua firme e forte trabalhando, e é um dos
profissionais mais antigos da área médica que
temos na unidade hospitalar do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres.

Em nome do vereador Elói Bassin,
gostaria de saudar todos os vereadores e a
nossa vereadora do município de Lages.

Mas quero dizer que esta
homenagem é mais do que justa, e gostaria de
cumprimentar a deputada federal Carmen
Zanotto e o deputado Coruja pela ideia de
valorizar a história de uma instituição que é
nossa, que é lageana, que é serrana e que é
catarinense.

Agradeço, deputado Fernando Coruja,
o acolhimento da sugestão. Essa ideia da
homenagem veio quando eu estava na missa
de comemoração dos 99 anos do Hospital,
uma solenidade singela, mas que marcou, no
ano passado, os 99 anos. Eu disse para a irmã
que não podíamos deixar passar em branco os
100 anos, em nome de todos os profissionais
de todas as áreas que por aquela unidade
passaram; em nome de todos aqueles que
ajudaram, e continuam ajudando, o Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres; em nome da
população lageana, serrana e da população
deste país e de fora do país que foi acolhida e
socorrida na nossa acanhada Emergência.

Com muito carinho e respeito,
cumprimento dom Oneres Marchiori, e em seu
nome todos os religiosos.

Gostaria de cumprimentar a irmã
Nelsa Hackbarth, diretora do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres, e em nome dela
cumprimento todas as demais diretoras.

Esse Hospital é um dos mais velhos
de Santa Catarina e trouxe tantos benefícios
para essa comunidade. Quero pedir permissão, irmã Nelsa,

para cumprimentar duas irmãs que me
seguiram na caminhada quando, em 1986,
recém-formada, iniciei as minhas atividades
como enfermeira no Hospital: a irmã Ernestina
e a irmã Lucinda. Era na porta da clausura que,
de madrugada, batíamos pedindo socorro,
porque naquela época eram somente as irmãs
que faziam eletrocardiograma e liberavam os
materiais especiais. E batíamos na porta da
clausura falando que um dos médicos da
Emergência havia prescrito um eletro, ou um
paciente de um andar precisava da Emergência,
e eram as irmãs que nos socorriam durante a
madrugada. Depois passaram a delegar isso
para nós, enfermeiros.

Quero dizer a vocês o seguinte: como
não lembrar daqueles colegas que já nos
deixaram? Vejo o dr. Appel, e como não lembrar
do dr. Antunes?! Vejo aqui o dr. Joubert, e
como não lembrar do dr. Araújo e de tantos
outros médicos?! Vejo aqui o dr. Paulo Waltrick,
e como não lembrar do dr. Alaor Schweitzer e
de tantos médicos que já nos deixaram e que
por lá passaram?!

Quem lembra como eram a nossa UTI
e a Emergência? Senhores e senhoras, para
terem uma ideia, se um paciente passava mal
no R7 ou R8, nós o levávamos para a
Emergência, com o apoio dos médicos, numa
maca, descendo as escadas de madeira!
Tínhamos que erguer a maca! Então, imaginem
como era ambuzar, ventilar o paciente, e
continuar massageando o paciente.

Mas também sou obrigado a falar
que tenho uma história familiar no Hospital,
porque o meu tio-avô, dr. Valmor Ribeiro, foi o
primeiro médico desse Hospital e também o
primeiro médico lageano que atuou aqui em
Lages.

Mas temos que reconhecer a atuação
do dr. João Costa, aqui representado pela dona
Leda. E quero pedir uma salva de palmas para
a dona Leda, pela representação familiar de
tantos médicos.

Então, em nome de todas as irmãs
que passaram pela direção do Hospital, saúdo
essas três irmãs que nunca, nem mesmo nos
piores momentos, se furtaram de nos socorrer,
mesmo após 12, 18, praticamente 24 horas de
atividades. Quando chegava uma emergência,
todas saiam da clausura e cada uma delas ia
para as suas atividades ajudar a atender os
pacientes.

Foi nessa instituição que aprendi que
quando não entregávamos um paciente curado,
recuperado, tínhamos que entregar o corpo
para a família com dignidade. Nós descíamos
com os óbitos sentados numa cadeira de
rodas, com toda a dignidade.(Palmas)

Vejo aqui o Paulinho e o dr. Paulo
Duarte, e posso dizer da importância que essa
família teve na história do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres, assim como tantas
outras. Então, vemos o dr. Américo, já com
certa idade, mas sempre jovem e caminhando.
E vejam que não é qualquer um que consegue
acompanhá-lo na rua!

Também foi nessa casa que exerci
tudo aquilo que aprendi na minha graduação na
Enfermagem. Eu lembro quando eu e a Ivone
iniciamos como supervisoras noturnas, eu
comecei na primeira noite e a enfermeira Ivone
na segunda. E alguns nos perguntavam se
éramos enfermeiras ou guardas-noturnos,
porque tínhamos que cuidar da casa toda e de
uma equipe de enfermagem, sendo que havia
somente dois profissionais médicos, o da
Emergência e o da UTI, que nunca se furtavam
de nos socorrer nas unidades. Quando havia
pacientes que precisavam, inclusive, do
especialista que estava fora da unidade
hospitalar, nenhum dos médicos especialistas
se negava, durante o nosso exercício
profissional no Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres, a nos socorrer, independente do
horário que fosse.

Muito obrigada, irmãs da Divina
Providência!

Cumprimento a Rose Cristina
Possato, secretária da Saúde do município de
Lages; o dr. José Ângelo Muniz, diretor clínico
do Hospital, e em seu nome saúdo todos os ex-
diretores clínicos do Hospital.

Então, irmã Nelsa Hackbarth, os
meus comprimentos! O deputado Gabriel
Ribeiro deixou um grande abraço a vocês! Ele
não pôde vir, mas pediu que eu não faltasse.
Falei que ele não precisava me agradecer por
vir aqui representá-lo, pois era eu que tinha que
agradecer pela oportunidade de poder participar
dessa história magnífica nesta sessão tão
solene e importante para nós porque trata da
vida e da recuperação da saúde de tantas
pessoas.

Quero cumprimentar o Tércio Egon
Paulo Kasten, e em seu nome todos os
dirigentes hospitalares, homens e mulheres.
Nesse momento, o Sistema Único de Saúde
enfrenta o seu principal desafio, que é o
subfinanciamento. E se a coisa está ruim, não
posso me furtar, na condição de parlamentar e
representante da área de Saúde deste
município, desta região do estado de Santa
Catarina, de informar todos que para o ano que
vem teremos um Orçamento muito inferior ao
deste ano. Para os senhores a as senhoras
terem uma ideia, se nada for feito, não teremos
recursos para cobrir as despesas dos meses
de outubro, novembro e dezembro.

Por isso, deputado Fernando Coruja,
que até o tempo chora de emoção por aqueles
pacientes que se foram, mas também chora de
alegria pela saúde recuperada daqueles que
andam pela nossa cidade.

Exatamente como o deputado
Fernando Coruja colocou aqui, é a mais pura e
sagrada verdade esta história: era um paciente
em coma hipoglicêmico que o médico da
Emergência já tinha atendido. O paciente não
se restabeleceu e ele disse para chamar um
endocrinologista, e tínhamos que chamar
aquele que conseguíssemos. Não havia escala
e éramos socorridos.

Parabéns a todos! Um abraço do
deputado Gabriel Ribeiro! Felicidades, irmã!
Parabéns, médicos, funcionários, Lages, serra
catarinense e Santa Catarina pelo Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres e seus 100 anos
de vida.

Digo isso com muita clareza e
precisão, porque consegui aprovar, como
relatora, a PEC n. 01, de 2015, que é a PEC
que restabelece o projeto de lei Saúde+10, de
iniciativa popular, com mais de dois milhões de
assinaturas.

Então, em nome de todos esses
profissionais que salvaram muitas e muitas
vidas, e que quando não conseguiram devolver
o paciente para os seus lares curados ou
recuperados, com dignidade fizeram a entrega

Muito obrigado!
(Palmas) Se nada fizermos na Câmara e no

Senado, com certeza absoluta não teremos(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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do corpo, precisamos, sim, continuar
reconhecendo essa unidade hospitalar e
desejando que ela tenha, no mínimo, mais 100
anos de vida, e que daqui a 100 anos outros
estejam fazendo a história como esses bravos
homens e mulheres, trabalhadores que,
independente de serem do setor da caldeira, da
enfermagem, da zeladoria, da administração,
da direção, profissionais da área técnica ou da
área da saúde, fazem e continuarão fazendo a
diferença.

mortes e mais mortes, e o mundo inteiro está
chocado porque não sabe o que fazer. Nós
estamos aqui, ao contrário, brindando à vida,
festejando e homenageando uma instituição
que há 100 anos presta serviço em Lages e
região.

fazer o reconhecimento, e com certeza muitos
dos senhores que estão aqui também o fazem,
das unidades hospitalares da nossa região.
Lages, hoje, atende, aproximadamente, a 80
municípios do vale do Itajaí, do meio-oeste e da
região serrana. Isso é muito importante pela
qualidade dos médicos, das nossas clínicas e
dos nossos hospitais.

Quero ressaltar que quando o
Hospital foi criado, em 1915, estava
começando a construção da nossa Catedral
Diocesana, e com certeza muitos operários que
trabalharam na sua construção foram atendidos
no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres,
naquela época, em 1915. E com certeza,
mesmo sem CAT - Comunicação de Acidente de
Trabalho -, foram atendidos, como acontece até
hoje.

Não podemos deixar de registrar aqui
também a presença do dr. Wilson Ribeiro dos
Santos, diretor do Hospital Infantil Seara do
Bem, e da Beatriz Montemezzo, que está aqui
representando o nosso Hospital Geral e
Maternidade Tereza Ramos, que também
realiza um grande trabalho.

Nós dizíamos, antes da reforma do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que as
paredes respiravam, e era exatamente esta a
sensação que tínhamos como profissionais
trabalhando lá dentro, porque não havia
momentos ruins e difíceis para ninguém, e na
hora do atuar, nós atuávamos no coletivo.
Ninguém dizia: “Eu não retiro esse escalpo”,
que é a retirada do soro do paciente, “porque
não é da minha competência. Vou chamar o
profissional responsável”. Todos faziam tudo o
que era necessário!

Portanto, queremos reconhecer cada
um dos profissionais da área da saúde. Só
temos que agradecer, dizer que o governo do
estado é parceiro e que vamos continuar
trabalhando juntos, porque o objetivo é apenas
um: o desenvolvimento da nossa região. Em
qualquer tipo de pesquisa feita, veremos que a
área da saúde é uma das prioridades.

A cidade, ao longo da história, foi-se
transformando com a criação dos bairros e a
movimentação da economia, e o Hospital vem
acompanhando essa transformação,
modernizando-se e investindo. E com o corpo
clínico altamente qualificado, hoje é uma
realidade presente que faz a grande diferença
na região serrana e, por que não, até no oeste
catarinense.

Quero pedir que essa instituição
continue dando o exemplo, magnífico reitor,
porque sonhar é importante. Eu me lembro que
foi como enfermeira do Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres que comecei a participar das
primeiras reuniões dos profissionais da área da
saúde. Naquele momento, não tínhamos
nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Nós
não tínhamos equipe multidisciplinar, mas já
sonhávamos com equipe multidisciplinar nas
unidades de saúde e com os cursos em Lages
na área da saúde. Sonhar e pensar no futuro
faz parte, e por isso que continuo sonhando
com a evolução da saúde de Lages, da região
serrana, e brigando muito em Brasília para
garantir mais recursos para fazermos frente a
todas as demandas das ações e serviços
públicos de Saúde.

Então, em nome do governador João
Raimundo Colombo, quero deixar um abraço a
todos e agradecer ao deputado Fernando Coruja
por esta oportunidade e parabenizar v.exa.,
assim como a deputada Carmen Zanotto, por
esta ideia de realizar esta sessão da
Assembleia Legislativa no Clube Caça e Tiro 1º
de Julho, homenageando os 100 anos de
existência do nosso Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres.

Quero concluir pedindo - e essa é
uma missão de dom Oneres Marchiori, mas eu
também posso fazer esse pedido - que Nossa
Senhora dos Prazeres, padroeira de Lages,
abençoe todos os profissionais e seus
familiares que trabalham no Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres, e que abençoe a nossa
querida cidade de Lages, que no próximo
domingo completará 249 anos de fundação.
Enfim, que abençoe cada um de nós e que
possamos cada vez mais trabalhar pelo
Hospital, pela cidade, e que cada um possa ser
feliz nas ações que exerce no dia a dia.

Um grande abraço! Fiquem com
Deus! Muito obrigado!

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

Fernando Coruja) - Com a palavra a deputada
federal Carmen Zanotto.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) A SRA. DEPUTADA FEDERAL CARMEN

ZANOTTO - Eu peço permissão ao presidente
desta sessão solene para quebrar o protocolo e
dizer que, ao cumprimentar os integrantes da
mesa, deixei de cumprimentar o ex-prefeito que
me permitiu ser secretária municipal da Saúde,
dr. Décio Ribeiro, sendo que tivemos uma longa
e bela caminhada. E em seu nome quero
cumprimentar também o jovem deputado
Gabriel Ribeiro.

Muito obrigada, deputado Fernando
Coruja, por nos permitir, nesta noite, estarmos
aqui fazendo uma homenagem. Não teríamos
condições de fazer este evento em Brasília. Se
pudéssemos, nós o faríamos, mas os recursos
não nos permitiram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Fernando Coruja) - Convido para fazer uso da
palavra o secretário de Desenvolvimento
Regional de Lages, João Alberto Duarte, neste
ato representando o governador do estado de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo.Então, muito obrigada a todos por

esta sessão solene em homenagem ao nosso
grande Hospital Nossa Senhora dos Prazeres!

O SR. JOÃO ALBERTO DUARTE -
Gostaria de saudar o deputado Fernando
Coruja, que está presidindo esta sessão solene
em homenagem aos 100 anos do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres; a deputada
Carmen Zanotto, nossa representante em
Brasília, e em nome deles cumprimento todos
os componentes da mesa já nominados.

(Palmas)
A arte da fala faz-nos cometer alguns

pecados, e quero pedir perdão por não o ter
citado no momento adequado.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Fernando Coruja) - Convido para fazer uso da
palavra o vice-prefeito, Antônio Arcanjo Duarte,
em nome da prefeitura municipal de Lages.

Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Fernando Coruja) - Gostaria de registrar a
presença da diretora do Hospital Geral e
Maternidade Tereza Ramos, Beatriz
Montemezzo.

Falar dos 100 anos de história do
nosso Hospital e falar de 100 anos de muito
trabalho e dedicação. Quero, em nome do
governador Raimundo Colombo, prestar uma
homenagem a todos os servidores: técnicos,
enfermeiros, médicos, funcionários do setor
administrativo, cada um com a sua função, mas
com o objetivo único de salvar vidas.

O SR. ANTÔNIO ARCANJO DUARTE -
Quero saudar a irmã Nelsa Hackbarth, e em
seu nome saudar as demais irmãs da Divina
Providência; o deputado Fernando Coruja,
cumprimentando-o pela iniciativa; a deputada
Carmen Zanotto, ex-secretária de estado de
Saúde e ex-funcionária do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres; dom Oneres Marchiori; o
secretário João Alberto Duarte; o vereador Elói
Bassin; os drs. Décio Ribeiro, João Carlos
Costa, Ângelo Muniz, e em seus nomes saudar
os demais médicos aqui presentes; o reitor Luiz
Carlos Pfleger; e a secretária Rose Cristina
Possato Penso.

Quero agradecer ao Clube Caça e Tiro
1º de Julho, em nome do diretor Rogério
Francisco Sartor, por ter cedido o espaço,
assim como também agradeço a presença das
autoridades, dos médicos, dos servidores do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de
outras pessoas ligadas à área da saúde e
daqueles que vieram prestigiar os 100 anos do
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Também quero prestar uma
homenagem a nossa irmã Nelsa Hackbarth e
em seu nome a todas as irmãs aqui presentes
que também prestam um grande trabalho na
área da saúde, mas não apenas na área da
saúde, pois também levam conforto a todas as
famílias através da oração.

A Presidência agradece a presença
das autoridades e de todos que nos honraram
com seu comparecimento nesta noite,
convidando-os para um coquetel neste salão.

Gostaria de dizer, mais uma vez,
deputado Fernando Coruja, que essa
homenagem é um reconhecimento ao trabalho
prestado ao longo da história. São 100 anos de
existência. E essa história foi feita por
pessoas, homens e mulheres que ao longo
desse tempo se dedicaram a salvar vidas. E é
por isso que estamos aqui hoje para brindar.

Muito obrigado, de coração, irmã
Nelsa Hackbarth! E peço a Deus que ilumine
todas e que tenham vida longa. Antes do encerramento, teremos a

interpretação do Hino de Lages.Nós estamos aqui, hoje, para falar
desta homenagem importante que está sendo
prestada pela Assembleia Legislativa, através
de uma sessão aprovada por unanimidade
pelos 40 deputados.

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

convocando outra, solene, para segunda-feira,
às 19h, na Assembleia Legislativa, para a
concessão da Comenda do Legislativo.

Estamos acompanhando todos os
dias na televisão ataques e mais ataques,
gastos e mais gastos para evitar os ataques,

Gostaria de dizer que Lages, hoje, é
referência na área da saúde. Não sou a pessoa
mais indicada para falar de saúde, mas posso

Está encerrada a presente sessão.
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL ATO DA MESA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 061-DL, de 2015 ATO DA MESA Nº 708, de 30 de novembro de 2015
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 65, inciso VI, alínea “l” do Regimento
Interno e na Resolução nº 005/2005, no uso de suas atribuições

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, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 4094/2015,CONSTITUI a Frente Parlamentar pela Desburocratização, integrada

pelos Senhores Deputados Jean Kuhlmann, Serafim Venzon, Cesar
Valduga, Narcizo Parisotto, Rodrigo Minotto, Cleiton Salvaro e Ricardo
Guidi, com o objetivo de promover a desburocratização em todas as
esferas do serviço público catarinense.

RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015 e observada a Resolução nº
002/2004,

PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 8 de dezembro de 2015.
Deputado GELSON MERISIO

Presidente
*** X X X ***

ATO DA MESA DL
Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à

servidora GICELA DE AGUIAR SANTANA, matrícula nº 1988, ocupante
do cargo de Analista Legislativo, código PL/ALE-70, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:ATO DA MESA Nº 057-DL, de 2015

a) 20% (vinte por cento) do valor da função de confiança,
código PL/FC-3, que adicionado aos 40% (quarenta por cento) do valor da
função de Adjunto de Gabinete, código PL/CAS-3, atualmente correlacionado
com o de nível PL/FC-3 adquirido pela Resolução nº 822/91, de
25/4/1991, totalizando 60% (sessenta por cento).

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições
CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Kennedy Nunes para
ausentar-se do País, no período de 11 a 14 de dezembro do corrente
ano, a fim de viajar a Montevidéu, Uruguai, para participar do
Congresso Nacional de Ediles e de reuniões da União Parlamentares
Sul-Americanos e do Mercosul.

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar do requerimento, 9 de
outubro de 2015.
Republicado por IncorreçãoPALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 8 de dezembro de 2015.

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteDeputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - SecretárioDeputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioDeputado Mario Marcondes - 4º Secretário

*** X X X ****** X X X ***

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
audiência pública sobre o tema no Senado Federal, no dia 29 de
outubro. Afirmou que o Ministério da Saúde constituiu uma força-tarefa
composta pelos pesquisadores, pela Anvisa, pelo Fiocruz, pelo Inca e
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para agilizar os testes clínicos.
Com a palavra, o deputado Dr. Vicente solicitou que fossem convidadas
também autoridades ligadas à área da oncologia. O deputado Fernando
Coruja perguntou quais seriam as pessoas que viriam ao seminário e a
presidente da Comissão prontamente respondeu. A deputada informou
ainda que está em contato com diversas entidades para que elas
possam participar do debate. O deputado Dalmo sugeriu a vinda da
Associação Catarinense de Medicina, representada pelo seu presidente
Dr. Rafael Klee de Vasconcellos, e um representante da Sociedade de
Oncologia de Santa Catarina. Do deputado Dr. Vicente que solicita
audiência pública a respeito da política de preços de medicamentos
originais, genéricos e similares praticada no Estado de Santa Catarina,
com o intuito de analisar os motivos que levam ao desabastecimento
de alguns medicamentos originais nas farmácias e sua substituição por
genéricos ou similares com preços às vezes superiores aos
medicamentos de marca; evento em data a definir; APROVADO. Com a
palavra, o deputado Fernando Coruja explicou as diferenças entre
medicamentos genéricos e os similares, e suas percepções sobre o
assunto, afirmando que por vezes o genérico está mais caro que o
medicamento de marca. ASSUNTOS DO DIA: PL./208.4/2013, de
autoria dos deputados Darci de Matos e Angela Albino, que dispõe
sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato, e estabelece outras providências;
Relatoria: deputada Ana Paula Lima; APROVADO. O deputado Dalmo,
para fins de registro, afirmou que recebeu contribuições da Associação
Catarinense de Medicina ao PL, mas concordou em votar a emenda
substitutiva global acordada entre o colegiado. O deputado José Milton
parabenizou o trabalho dos colegas e das entidades que participaram
do debate do projeto de lei, que vai ao encontro da humanização do
parto. O deputado Dr. Vicente também parabenizou os seus colegas e a
presidente da comissão pela condução do projeto e afirmou que o PL
irá contribuir com a segurança no parto e inter-relacionamento dos
profissionais. Já o deputado Fernando Coruja agradeceu a presença de

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
Às onze horas do onze de novembro de dois mil e quinze reuniram-se
os deputados Dr. Vicente Caropreso, José Milton Scheffer, Dalmo Claro,
Cleiton Salvaro, Cesar Valduga, Fernando Coruja, e a presidente da
Comissão, deputada Ana Paula Lima. A deputada Ana Paula submeteu
as atas da 13º e 14º reunião à análise dos membros da comissão,
sendo estas APROVADAS. A deputada agradeceu a presença dos depu-
tados e também das doulas. INFORMES: A Comissão de Saúde,
Assistência e Previdência Social da Câmara de Vereadores de Joinville,
que havia pleiteado um horário nesta Comissão informou, por telefone,
que não poderá comparecer; Moção de apelo nº 006/2015 da Câmara
de Vereadores de São Cristovão do Sul sobre a liberação da
fosfoetalonamina sintética, tema debatido por vários deputados que
apoiam este estudo; Moção de apelo nº 184/15 da Câmara Municipal
de Blumenau que solicita à Alesc para que promova, com a maior
agilidade possível, os procedimentos necessários à regulação da lei
das doulas. REQUERIMENTOS: Do Dep. João Amin que solicita a
realização de audiência pública com o objetivo de debater a viabilidade
de permanência do Serviço de Resgate Aeromédico Especializado
(Arcanjo) na região do Alto Vale e Litoral Norte. Como já se tem a
garantia de que o helicóptero ficará na região, o deputado requerente
retirou o pedido de audiência pública. Dos Dep. Fernando Coruja, Dalmo
Claro e Dr. Vicente, que solicitam a realização de audiência pública
objetivando a análise e discussão sobre a Fosfoetanolamina Sintética,
substância que vem sendo utilizada no combate ao câncer. A
presidente requereu, verbalmente, que a audiência pública fosse
substituída por um seminário a ser realizado no dia 3,
preferencialmente das 9h às 14h, com a presença dos Dr. Gilberto, da
USP de São Carlos, Coordenador da Pesquisa com a fosfoetalonamina,
com o Dr. Renato Meneguelo e outros pesquisadores, que aceitaram o
convite da Comissão de Saúde para o evento. A sugestão foi
APROVADA. A Presidente informou ainda que esteve presente numa
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todos e discursou sobre a importância do consenso para uma
sociedade democrática. O deputado Cesar Valduga cumprimentou os
membros do colegiado e o público presente e ressaltou a importância
dos debates aferidos até o momento para que a lei (das doulas) seja
colocada em prática. A presidente da Comissão agradeceu aos demais
membros da comissão, que estudaram o PL e o abriram para o debate,
e também a todas as mulheres presentes, em especial a doula
Gabriela Zanela, que trouxe a proposta do PL para a Assembleia
Legislativa. PL./0482.9/2013, de autoria da deputada Angela Albino,
que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção
à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de
Santa Catarina; VISTAS para o deputado Dalmo Claro.
PL./0301.0/2015, de autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt, que
institui o Agosto Dourado, mês dedicado a ações voltadas ao
aleitamento materno, no Estado de Santa Catarina. APROVADO. Com a
palavra o deputado Fernando Coruja sugeriu que fossem criados
critérios para que os projetos de lei que visam adicionar datas
temáticas no calendário catarinense, visando sua efetividade. O
deputado Dalmo se solidarizou com o deputado Fernando Coruja,
alertando que se deve ter uma ação específica e objetiva para promover
a prevenção e/ou diagnóstico. A presidente da comissão sugeriu que
esse estudo do calendário fosse realizado na CCJ, por ser a primeira
comissão pela qual os projetos de lei passam. OF./0689.7/2015, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina (APAR), em
Florianópolis, referente ao exercício de 2014; APROVADO. OF.
587.2/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação de Amigos, Pais e Portadores de
Mielomeningocele (AAPPM), de Blumenau, referente ao exercício de
2014; APROVADO. OF./0496.0/2015, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hermann Hering, de
Blumenau, referente ao exercício de 2014; APROVADO.
OF./0398.0/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, de Salete,
referente ao exercício de 2014; APROVADO. PL./0232.4/2015, de
autoria do Deputado Patrício Destro, que institui a Semana Estadual do
Rim, do Combate a Insuficiência Renal Crônica e do Paciente
Transplantado e adota outras providências; APROVADO.
OF./207.0/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação dos Diabéticos de Joinville, referente ao
exercício de 2014; APROVADO. OF./0611.7/2014, de autoria de
entidade social, que encaminha documentação para a manutenção do
título de reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, de São Francisco do Sul, referente ao exercício de
2014; APROVADO. OF./0492.7/2015, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Mantenedora
Amigos do Hospital de Timbé do Sul, referente ao exercício de 2014;
DILIGÊNCIA. OF./0524.9/2015, de autoria de entidade social, que
encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Hospitalar Dom Joaquim, de
Sombrio, referente ao exercício de 2014; DILIGÊNCIA.
OF./0455.2/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos
Passos, de Laguna, referente ao exercício de 2014; APROVAÇÃO.
OF./0406.5/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Parkinson Santa Catarina, em
Florianópolis, referente ao exercício de 2014; APROVADO.
OF./0369.5/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Beneficente Hospitalar Guarujá, de
Guarujá do Sul, referente ao exercício de 2014; DILIGÊNCIA.
OF./0449.4/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna,
referente ao exercício de 2014; APROVAÇÃO. OF./0384.4/2015, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Rede
Feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, referente ao
exercício de 2014; APROVAÇÃO. Em sua fala, o deputado Dr. Vicente
sugeriu que fosse feito um estudo por considerar que ofícios de
manutenção de título de utilidade pública de entidade externas são
tarefas que poderiam ser desempenhadas por um setor contábil, sem a
necessidade de passar pelo parlamento. PL./0168.2/2015, de autoria

do Deputado José Nei A. Ascari, que institui o Dia Estadual de
Conscientização sobre as Mucopolissacaridoses (MPS), a ser
promovido, anualmente, no dia 15 de maio, no Estado de Santa
Catarina; APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a senhora
Presidente considerou encerrada a reunião, da qual eu, Luiz Carlos
Alves Júnior, Chefe de Secretaria da Comissão, digitei a presente ata,
que após lida e aprovada, será assinada pela presidente.
Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2015.

Deputada Ana Paula Lima
Presidente da Comissão de Saúde

*** X X X ***

AVISOS DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
A Pregoeira da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 2724/2015, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 036/2015, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM
ENTREGA MENSAL PROGRAMADA (AÇÚCAR, LEITE, CAFÉ E ÁGUA
MINERAL).
ITEM 1
Vencedora: SUPERMERCADO IPIRANGA LIMITADA - EPP
Valor do Último Lance: R$ 4.800,00
ITEM 2
Vencedora: L & E COMERCIO VAREJISTA LETD EPP
Valor do Último Lance: R$ 35.460,00
ITEM 3
Fracassado.
ITEM 4
Vencedora: ESTÂNCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA
Valor do Último Lance: R$ 38.000,00
Florianópolis, 08 de dezembro de 2015

BERNADETE ALBANI LEIRIA
PREGOEIRA

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, designado pela Portaria nº 2764/2015, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 038/2015, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMUNS (GASOLINA,
ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ALESC.
Vencedora: FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA
Valor do Último Lance: R 975.810, 00
Florianópolis, 08 de dezembro de 2015

VALTER EUCLIDES DAMASCO
PREGOEIRO

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, designado pela Portaria nº 2765/2015, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 039/2015, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 15 ACCESS POINTS, COM TRÊS ANOS DE
GARANTIA, PARA AMPLIAÇÃO DE REDE SEM FIO NA ALESC.
LOTE ÚNICO
Vencedora: HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EPP
Valor do Último Lance: R$ 94.950,00
Florianópolis, 09 de dezembro de 2015

VICTOR INACIO KIST
PREGOEIRO

*** X X X ***

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 734/15
Rio do Sul, 25 de novembro de 2015
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Instituto Maria Auxiliadora, de Rio do Sul,
referente ao exercício de 2014.

Maria Floriani
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 08/12/15

*** X X X ***

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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OFÍCIO Nº 735/15 PORTARIA Nº 2835, de 8 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,

Joinville, 01 de Dezembro de 2015
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Vida, de Joinville, referente
ao exercício de 2014. RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

José Paulino Muller
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 08/12/15

*** X X X ***

PORTARIAS DESIGNAR o servidor OLIVIO ARMANDO DOS SANTOS,
matrícula nº 1605, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para
exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Transportes, código
PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, ZULMAR
HERMOGENES SAIBRO, que se encontra em fruição de férias por trinta dias,
a contar de 4 de janeiro de 2016 (DA - Coordenadoria de Transportes).

PORTARIA Nº 2831, de 8 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

RESOLVE: *** X X X ***
LOTAR LUIZ EVERTON RODRIGUES, matrícula nº 9097,

servidor do Poder Executivo - Secretaria de Estado da Educação à
disposição da ALESC, na CGP - Escola do Legislativo Deputado Lício
Mauro da Silveira, a contar de 7 de dezembro de 2015.

PORTARIA Nº 2836, de 8 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

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

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

PORTARIA Nº 2832, de 8 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.

DESIGNAR a servidora ANA MARIA MAIA RAMOS,
matrícula nº 1606, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Saúde e
Assistência, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, VOLNEI JOSE MORASTONI, que se encontra em
fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DRH -
Coordenadoria de Saúde e Assistência).

RESOLVE:
LOTAR o servidor CLERSON LARROYD, matrícula nº

2138, na CGP - Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira,
a contar de 1º de dezembro de 2015.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X *** Carlos Alberto de Lima SouzaPORTARIA Nº 2833, de 8 de dezembro de 2015 Diretor-GeralO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2837, de 8 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,

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.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

DESIGNAR a servidora FLAVIA MARIA CORDOVA
CORREIA, matrícula nº 7519, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria técnica-
administrativa - Expedição e Controle de Documentos, código PL/FC-2, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento
da respectiva titular, MARIA LUCIA FEDELI GONCALVES, que se encontra em
licença para tratamento de saúde por mais 45 dias, a contar de 21 de
novembro de 2015 (CGP - Secretaria Geral).

DESIGNAR a servidora JULIANA CRISTINA DA CRUZ,
matrícula nº 7228, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Atos e
Registros Funcionais, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento
do respectivo titular, ROCLER RECH, que se encontra em fruição de
férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DRH -
Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais).Carlos Alberto de Lima Souza
Carlos Alberto de Lima SouzaDiretor-Geral
Diretor-Geral*** X X X ***

*** X X X ***PORTARIA Nº 2834, de 8 de dezembro de 2015
PORTARIA Nº 2838, de 8 de dezembro de 2015O 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. 3º, § 1º, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,DESIGNAR o servidor NEREU BAHIA SPINOLA

BITTENCOURT, matrícula nº 1116, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
Coordenador de Publicação, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedi-
mento do respectivo titular, ROGER LUIZ SIEWERDT, que se encontra
em fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016
(DL - Coordenadoria de Publicação).

DESIGNAR a servidora MARIA SALETE WILLEMANN,
matrícula nº 1145, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Secretário-Geral, código
PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, ANGELA
APARECIDA BEZ, que se encontra em fruição de férias por trinta dias, a
contar de 4 de janeiro de 2016 (CGP - Secretaria Geral).
Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralDiretor-Geral

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 2839, de 8 de dezembro de 2015 PORTARIA Nº 2843, de 8 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. 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.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

DESIGNAR o servidor ELIAS AMARAL DOS SANTOS,
matrícula nº 6332, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerência - Segurança e
Administração de Rede, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo
titular, ITAMAR JOSE EFFTING, que se encontra em fruição de licença-
prêmio por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DTI - CR -
Gerência de Segurança e Administração de Rede).

DESIGNAR a servidora THAMIRIS RAPOSO SILVA
LITRAN DOS SANTOS, matrícula nº 7229, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
Coordenador de Contabilidade, código PL/DAS-6, enquanto durar o
impedimento do respectivo titular, CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, que
se encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro
de 2016 (DF - Coordenadoria de Contabilidade).
Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralDiretor-Geral

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 2844, de 8 de dezembro de 2015PORTARIA Nº 2840, de 8 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. 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.

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.

DESIGNAR a servidora ANA FLAVIA MARTINS DA
SILVA, matrícula nº 7518, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria de
Planejamento Institucional, código PL/FC-6, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo
titular, MÁRCIO WELTER, que se encontra em fruição de férias por trinta
dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (GP - Diretoria Geral).

DESIGNAR a servidora MAUREEN PAPALEO KOELZER,
matrícula nº 7243, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerência - Sistema de
Controle do Orçamento de Gabinete, código PL/FC-5, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, CARLOS CASTILIO DE MATTOS, que se encontra em
fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016. (DF -
Coordenadoria do Orçamento Parlamentar).Carlos Alberto de Lima Souza

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

PORTARIA Nº 2741, de 8 de dezembro de 2015
*** X X X ***O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

PORTARIA Nº 2845, de 8 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

DESIGNAR o servidor ALLAN DE SOUZA, matrícula nº
6339, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em
substituição, o cargo de Coordenador de Redes, código PL/DAS-6, enquanto
durar o impedimento do respectivo titular, EDUARDO DE PELLEGRIN
STOPASSOLI, que se encontra em fruição de férias por quinze dias, a contar
de 4 de janeiro de 2016 (DTI - Coordenadoria de Redes).

DESIGNAR a servidora CLAUDIA REGINA DO
NASCIMENTO, matrícula nº 1608, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador do Orça-
mento Parlamentar, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO BEZERRA, que se
encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de
2016 (DF - Coordenadoria do Orçamento Parlamentar).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2842, de 8 de dezembro de 2015 Carlos Alberto de Lima Souza
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

PORTARIA Nº 2846, de 8 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

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

EXONERAR o servidor HENRIQUE SECCON, matrícula
nº 7653, do cargo de Assessor de Comissão Permanente, código
PL/GAC-59, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Janeiro de 2016 (DL - CC - Comissão de Segurança Pública).DESIGNAR o servidor MARCIO FERREIRA, matrícula nº

1903, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em
substituição, o cargo de Coordenador de Tesouraria, código PL/DAS-6,
enquanto durar o impedimento do respectivo titular, MAURÍCIO
NASCIMENTO, que se encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar
de 4 de janeiro de 2016 (DF - Coordenadoria de Tesouraria).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2847, de 8 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

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

DESIGNAR o servidor DANIEL DOMINGOS DE SOUZA,
matrícula nº 6323, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerência - Suporte e
Manutenção, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
RICARDO VALERIO ORIANO, que se encontra substituindo o Coorde-
nador de Suporte e Manutenção por trinta dias, a contar de 4 de janeiro
de 2016 (DTI - CSM - Gerência de Suporte Técnico e Manutenção).

NOMEAR HENRIQUE SECCON, matrícula nº 7653, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-55, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de Janeiro
de 2016 (Gab Dep Romildo Titon).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima Souza PORTARIA Nº 2852, de 9 de dezembro de 2015
Diretor-Geral O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2848, de 8 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

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

SILVEIRA LIMA, matrícula nº 1969, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
Coordenador de Expediente, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedi-
mento da respectiva titular, MARLISE FURTADO ARRUDA RAMOS
BURGER, que se encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar
de 4 de janeiro de 2016 (DL - Coordenadoria de Expediente).

NOMEAR EVANDRO CARLOS DOS SANTOS, matrícula
nº 3748, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor
de Comissão Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (DL - CC -
Comissão de Segurança Pública).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral Carlos Alberto de Lima Souza

*** X X X *** Diretor-Geral
PORTARIA Nº 2849, de 9 de dezembro de 2015

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

PORTARIA Nº 2853, de 9 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.

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora, MIRIAN LOPES PEREIRA,

matrícula nº 3547, Coordenadora de Serviços Técnicos, como fiscal do
Contrato:

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.

• Contrato CL 082/2015 - Repas Alimentação Ltda;
Art. 2º A servidora designada deverá acompanhar a

execução do contrato em sua plenitude, atestando a realização dos
serviços cobrados pela contratada, nos aspectos qualitativos,
quantitativos e de expressão monetária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de dezembro de 2015. DESIGNAR a servidora FABIOLA PROBST, matrícula nº

7210, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer,
em substituição, a função de Gerência - Redação, código PL/FC-5, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedi-
mento da respectiva titular, MARI ANGELA PAULI CUSTODIO, que se
encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de
2016 (DL - Coordenadoria de Expediente).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2850, de 9 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 ***RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

PORTARIA Nº 2854, de 9 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

DESIGNAR o servidor RICARDO VALERIO ORIANO,
matrícula nº 1228, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Suporte e
Manutenção, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, EDUARDO LANGE FONTES, que se encontra em
fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DTI -
Coordenadoria de Suporte e Manutenção).

DESIGNAR o servidor JOAO GABRIEL PEREIRA
ZIMMERMANN, matrícula nº 7211, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Licitações e Contratos, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, LORNARTE SPERLING VELOSO, que se encontra em fruição
de férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DA -
Coordenadoria de Licitações e Contratos).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2851, de 9 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-GeralRESOLVE: 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.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2855, de 9 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,
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RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

PORTARIA Nº 2860, de 9 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

EXONERAR o servidor RICARDO ELISEU BUCHNER,
matrícula nº 7959, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
32, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Janeiro de 2016 (Gab Dep Kennedy Nunes).

DESIGNAR a servidora ODICELIA HENRIQUE
NASCIMENTO MOURA, matrícula nº 2107, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
Coordenador de Informações, código PL/DAS-6, enquanto durar o
impedimento da respectiva titular, MARIA LUIZA DA SILVA DALBOSCO,
que se encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 4 de
janeiro de 2016 (DTI - Coordenadoria de Informações).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima Souza PORTARIA Nº 2861, de 9 de dezembro de 2015
Diretor-Geral O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2856, de 9 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.

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

EXONERAR a servidora DENISE SILVA BARBOSA,
matrícula nº 5948, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
45, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Janeiro de 2016 (Gab Dep Narcizo Parisotto).

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.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2862, de 9 de dezembro de 2015DESIGNAR a servidora BERNARDETE CARLESSI, matrícula

nº 1558, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em
substituição, a função de Gerência - Centro de Memória, código PL/FC-5, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento
da respectiva titular, MARLI LIMA BARROSO, que se encontra em fruição de
férias por trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DL - CD - Gerência do
Centro de Memória).

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

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2857, de 9 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ELESSANDRA MARIA RODRIGUES, matrícula nº 6539, de
PL/GAB-46 para o PL/GAB-41, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Janeiro de 2016 (Gab Dep Silvio Dreveck).

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, 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 2863, de 9 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

DESIGNAR a servidora FABIANA PREVEDELLO,
matrícula nº 4972, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Diretor Legislativo, código
PL/DAS-7, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, JOSE
ALBERTO BRAUNSPERGER, que se encontra em fruição de férias por
trinta dias, a contar de 4 de janeiro de 2016 (DL - Diretoria Legislativa).

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X *** ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora DANIELA DREVEK, matrícula nº 6075, de PL/GAB-24 para o
PL/GAB-32, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Janeiro de 2016 (Gab Dep Silvio Dreveck).

PORTARIA Nº 2858, de 9 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Carlos Alberto de Lima SouzaRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor-Geral

*** X X X ***EXONERAR o servidor WILSON SILVA CORONEL,
matrícula nº 7530, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
22, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Janeiro de 2016 (Gab Dep Narcizo Parisotto).

PORTARIA Nº 2864, de 9 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2859, de 9 de dezembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUIZ CARLOS MENDES, matrícula nº 5715, de PL/GAB-80 para o
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Janeiro de 2016 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

EXONERAR a servidora ZENAIR ESTEVAM, matrícula nº
5825, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-90, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Janeiro
de 2016 (Gab Dep Marcos Vieira). Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Alberto de Lima Souza Diretor-GeralDiretor-Geral

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 2865, de 9 de dezembro de 2015
PROJETOS DE LEIO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

PROJETO DE LEI PL/0548.0/2015
Declara de utilidade pública a Rede
Feminina de Combate ao Câncer Regional
de Gravatal.

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de
Combate ao Câncer Regional de Gravatal, com sede no Município de
Gravatal.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUCIANO PORTO, matrícula nº 4059, de PL/GAB-74 para o PL/GAB-80,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Janeiro de 2016 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

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

Carlos Alberto de Lima Souza I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Diretor-Geral

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;*** X X X ***

PORTARIA Nº 2866, de 9 de dezembro de 2015
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Deputado Ricardo Guidi
Lido no Expediente

Sessão de 02/12/15

JUSTIFICATIVA
A Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Gravatal,

que pretende ser reconhecida de utilidade pública estadual, é uma
sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos e de finalidade
social filantrópica

NOMEAR MARCIA REGINA LEANDRO CANUTO para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-34, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Kennedy Nunes - Joinville).

Tem como objetivo principal, coordenar e congregar, as
atividades de combate ao câncer no Município de Gravatal.

Em pleno funcionamento e cumprindo suas finalidades
estatutárias, a Associação pretende manter e incentivar ações
governamentais e voluntárias, que visem a promoção da saúde e o
combate ao câncer.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2867, de 9 de dezembro de 2015

Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres colegas
Parlamentares a aprovação deste projeto de lei.

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

Deputado Ricardo Guidi
*** X X X ***

PROJETO DE LEI PL./0550.4/2015RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Altera o Anexo Único da Lei nº 16.773, de
2015, que " Consolida as Leis que
dispõem sobre o reconhecimento de
utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina", para dar nova
denominação à Sociedade Beneficente do
Vale do Pirapocú - Terra Nova, de Mandaí.

NOMEAR MAICON DALLA CORTE para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
28, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Dalmo
Claro de Oliveira - Xaxim).

Art. 1º A Sociedade Beneficente do Vale do Pirapocu - Terra
Nova, com sede no Município de Mondaí, a que se refere o item 17 do
Anexo Único da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a
denominar-se Terra Nova Sociedade Beneficente do Vale do Pirapocú.Carlos Alberto de Lima Souza

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Diretor-Geral
Sala das Sessões,*** X X X ***

Deputado Mauro de NadalPORTARIA Nº 2868, de 9 de dezembro de 2015
Lido no ExpedienteO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Sessão de 02/12/15

JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

projeto de lei em anexo, que visa alterar o item 17 do Anexo Único da
Lei nº 16.733, de 2015, para adequá-lo a denominação correta da
entidade em questão, conforme documentos em anexo.

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Deputado Mauro de Nadal
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº PL./0551.5/2015
NOMEAR LEANDRO PERES AMÂNDIO para exercer o cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-01,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Gean Loureiro).

Revoga a declaração de utilidade pública
concedida ao Instituto das Irmãs Franciscanas
da Ação Católica, de Caçador, pela Lei nº
16.733, de 15 de outubro de 2015.

Carlos Alberto de Lima Souza Art. 1º Fica revogada a declaração de utilidade pública
concedida ao Instituto das Irmãs Franciscanas da Ação Católica, de
Caçador, pela Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015 (Anexo único,
Caçador, Item 5).

Diretor-Geral
*** X X X ***
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Fica denominado Angelo Fantin o trecho da Rodovia SC
157, compreendido entre o Município de São Lourenço D'Oeste ao
Município de Quilombo - KM 0 ao 53,07.

Sala das Sessões em,
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Assembleia Legislativa de Santa Catarina Art. 2º O art.1º da Lei nº 5.470, de 24 de agosto de 1978

para a vigorar com a seguinte redação:JUSTIFICATIVA
Em 04/11/2015, aportou a esta Casa Legislativa, o ofício

0719.7/2015 encaminhado pela Presidente da entidade, Sra. Ivone
Terezinha Sutil de Oliveira, requerendo o encaminhamento de projeto de
lei para cancelar o título de utilidade pública concedida.

"Art. 1º Fica denominado Engenheiro Felix Malburg, o trecho
da Rodovia SC-157, compreendido entre o Município de Quilombo e a
Rodovia BR-282."

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

PROJETO DE LEI PL./0553.7/2015 Deputado Valdir Cobalchini
Altera o Anexo Único da Lei nº 16.733, de
2015, que "Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade
pública estadual no âmbito do estado de
Santa Catarina", para dar nova
denominação ao Conselho Comunitário
Ponte do Maruim, de Palhoça.

Lido no Expediente

Sessão de 08/12/15

JUSTIFICATIVA
Angelo Fantin nasceu no dia 14 de dezembro de 1927 em
Mólvena/Itália.
Formou-se perito agrário e com 22 anos emigrou para o Brasil, iniciando
sua jornada no empreendedorismo.

Art. 1º O Conselho Comunitário Ponte do Maruim, com sede
no Município de Palhoça a que se refere o item 14 do Anexo Único da
Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a denominar-se
Conselho Comunitário Ponte do Imaruim.

Casou-se com Ida Fantin e foi um dos pioneiros no desenvolvimento da
cidade de São Lourenço D'Oeste e de todo oeste catarinense.
Fundou a Parati Indústria de Alimentos e a Fundação Parati, famosa
pelo programa Moleque Bom de Bola, participando de diversas
atividades empresariais e sociais.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, Referida empresa, referência nacional, produz mais de 280 itens
alimentícios.Deputado Rodrigo Minotto

Lido no Expediente Participou da instalação e extensão da Universidade do Oeste, hoje
UnoChapecó, tendo também sido eleito para o cargo de Vice-Prefeito de
São Lourenço D'Oeste em 1993.

Sessão de 02/12/15

JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

projeto de lei em anexo que visa alterar o item 14 do Anexo Único da
Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, que "Consolida as Leis que
dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no
âmbito do estado de Santa Catarina", em razão da mudança da
denominação da entidade, demonstrada nos documentos anexos.

Manteve-se a homenagem concedida ao Engenheiro Felix Malburg em
1978, dividindo a referida rodovia em dois trechos, denominados pelos
homenageados.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 559/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
Deputado Rodrigo Minotto GABINETE DO GOVERNADOR

*** X X X *** MENSAGEM Nº 330
PROJETO DE LEI Nº 0557.0/2015 EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E

SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Denomina Ernesto Antonio Debastiani o
Centro de Educação Profissional (CEDUP),
no Município de Abdon Batista. Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Fazenda, o projeto de
lei que "Autoriza o Poder Executivo a celebrar aditivo contratual ao
Contrato de Refinanciamento de Dívidas nº 12/98/STN/COAFI, nos
termos da Lei Complementar federal nº 148, de 2014, para a
readequação dos índices de juros e atualização monetária, bem como
para o abatimento do saldo devedor da dívida do Estado com a União".

Art. 1º Fica denominado Ernesto Antonio Debastiani o Centro
de Educação Profissional (CEDUP), no Município de Abdon Batista.

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

Deputado Romildo Titon
Lido no Expediente

Sessão de 08/12/15

JUSTIFICATIVA Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos
nobres senhores Deputados, amparado no art. 53 da Constituição do
Estado, regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei
nessa augusta Casa Legislativa.

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto
de Lei em anexo que denomina Ernesto Antonio Debastiani o Centro de
Educação Profissional (CEDUP), do Município de Abdon Batista.

Com base no histórico anexo a esta proposição, salientamos que
as lideranças e a sociedade civil daquela comunidade elegeram Ernesto
Antonio Debastiani, para que receba as merecidas homenagens, ao
denominar o Centro de Educação Profissional (CEDUP).

Florianópolis, 3 de dezembro de 2015.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente

A unidade escolar a ser em breve inaugurada basear-se-á
no exemplo da garra, coragem, fé, perseverança e superação
desse cidadão, adjetivos que são imprescindíveis para o sucesso
da referida instituição e capazes de propiciar constantes e
renováveis conquistas, tanto de pais e alunos, como de
professores e colaboradores que nesse local desenvolverão suas
atividades de ensino-aprendizagem.

Sessão de 08/12/15

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
Florianópolis, 23 de novembro de 2015.
Ao
Exmo. Governador do Estado

A proposição busca homenagear uma pessoa que foi para o
Município muito importante, pois teve uma vida intimamente ligada ao
desenvolvimento de sua comunidade.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Exposição de Motivos SEF Nº 373/2015.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Assim, contamos com o apoio dos Senhores Parlamentares para
aprovação do presente Projeto de Lei, como forma de prestar essa justa
homenagem a esse honroso homem, e em reconhecimento às relevantes
atividades e serviços prestados ao Município de Abdon Batista.

A Lei Complementar Federal (LCF) nº 148/2014 autorizou o
Governo Federal a modificar o indexador e a taxa de juros dos contratos
firmados com base na Lei Federal (LF) nº 9.496/1997, bem como
autorizou a União a conceder descontos sobre os saldos devedores dos
referidos contratos "em valor correspondente à diferença entre o

montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e

aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa Selic desde

a assinatura dos respectivos contratos, observadas todas as

ocorrências que impactaram o saldo devedor no período".

Deputado Romildo Titon
*** X X X ***

Projeto de Lei Nº 0558.1/2015
Denomina Angelo Fantin o trecho da
Rodovia SC 157, compreendido entre o
Município de São Lourenço D'Oeste ao
Município de Quilombo - KM 0 ao 53,07.

Inicialmente a LCF nº 148/2014 não estipulou prazos para
que a União efetuasse aditivos aos contratos. Assim o Congresso
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Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou a LCF nº
151/2015, que alterou a LCF nº 148/2014, estipulando o prazo de até
31 de janeiro de 2016 para que o Governo Federal promova os aditivos
contratuais, independente de regulamentação, sendo que, caso a União
não assine os aditivos até a data estipulada, ficam os Estados
autorizados a pagar o valor das parcelas mensais pela nova
metodologia de cálculo.

PROJETO DE LEI Nº 559/2015
Autoriza o Poder Executivo a celebrar aditivo
contratual ao Contrato de Refinanciamento
de Dívidas nº 12/98/STN/COAFI, nos
termos da Lei Complementar federal nº
148, de 2014, para a readequação dos
índices de juros e atualização monetária,
bem como para o abatimento do saldo
devedor da dívida do Estado com a União.

Cabe destacar que temos duas regras de cálculo bem
definidas na LCF Nº 148/2014, com alterações da LCF nº 151/2015,
que beneficiarão o Estado: O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

1. Primeiramente temos que aplicar as regras do art. 3º da
LCF nº 148/2014, que trata da retroatividade do cálculo à
data da assinatura dos contratos, com recálculo pela SELIC
acumulada até 31/12/2012, observadas todas as
ocorrências que impactaram o saldo devedor no período:

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar aditivo ao
Contrato de Refinanciamento de Dívidas nº 12/98/STN/COAFI, nos
termos da Lei Complementar federal nº 148, de 25 de novembro de
2014, para a readequação dos índices de juros e atualização
monetária, bem como para o abatimento do saldo devedor da dívida do
Estado com a União.

2. Partindo do novo saldo devedor apurado segundo as regras
do art. 3º, a partir de janeiro de 2013 teremos o recálculo
com base nos novos indexadores, ou seja, com a utilização
do IPCA + 4% ao ano, em substituição ao IGP-DI 6% ao ano,
que estão previstos no contrato atual (Contrato nº
12/98/STN/COAFI - amparado pela Lei Federal nº
9.496/1997).

Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput deste artigo
decorrerá de desconto sobre o saldo devedor do Contrato de Refinancia-
mento de Dívidas nº 12/98/STN/COAFI, em valor correspondente à
diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de
2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) desde a
assinatura do contrato, observadas todas as ocorrências que impactaram o
saldo devedor no período.

Os valores recalculados com base no artigo terceiro (até
31/12/2012), comparados com o saldo calculado pelas regras
vigentes (IGP-DI + 6%), serão considerados "descontos" e abatidos do
saldo devedor do Estado em 31/12/2012.

Com o novo saldo apurado, aplicar-se-á a nova regra de
correção e juros, já pelo IPCA + 4% ao ano, limitados à SELIC (o IPCA e
a taxa Selic estarão referenciados ao segundo mês anterior ao de sua
aplicação, conforme § 3º do art. 2º).

Art. 2º O Contrato de Refinanciamento de Dívidas nº
12/98/STN/COAFI, celebrado entre a União e o Estado com base na Lei
federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e nos contratos de
empréstimos firmados com os Estados e o Distrito Federal, nos termos da
Medida Provisória federal nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, adotará as
seguintes condições, aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2013:

A síntese do Contrato nº 12/98/STN/COAFI, demonstra que
o Estado teve de contratação inicial e incorporações de dívidas o
montante de R$ 4.165.150.815,69, sendo que foram pagos R$
12.607.059.794,27 e, ainda, permanecendo um saldo devedor, em
31/08/2015, de R$ 8.763.994.238,22.

I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa nominal
de 4% (quatro por cento) ao ano sobre o saldo devedor previamente
atualizado; e

Tabela 09 - Síntese do Contrato 012/98/STN/COAFI (Lei nº
9.496/97)

II - atualização monetária calculada mensalmente com base
na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo.

Posição em Agosto - 2015 - R$
Síntese do contrato 012/98/STN/COAFI (Lei nº
9.496/97):

R$
§ 1º Os encargos de que tratam os incisos do caput deste artigo

ficarão limitados à taxa referencial do SELIC para os títulos federais.1) Contrato Inicial 1.552.400.375,83
§ 2º Para fins de aplicação da limitação de que trata o § 1º

deste artigo, será comparada mensalmente a variação acumulada do
IPCA, acrescida de 4% (quatro por cento) ao ano, com a variação
acumulada da taxa referencial do SELIC.

2) Pagamento da Conta Gráfica 147.797.674,64
3) Incorporações ao contrato
(BESC/IPESC/BESCRI/CVS/FUSESC)

2.760.548.114,50

4) Total Contratado = (1) - (2) +(3) 4.165.150.815,69
§ 3º O IPCA e a taxa referencial do SELIC estarão

referenciados ao segundo mês anterior ao de sua aplicação.
5) Correção (Atualização/IGP-DI + juros/6%) 11.096.908.230,85
6) Pagamentos Efetuados: 12.607.059.794,27 Art. 3º Caso o aditivo contratual não seja assinado até 31 de

janeiro de 2016, independentemente de regulamentação pela União,
fica o Poder Executivo autorizado a recolher, a título de pagamento à
União, o montante devido com a aplicação das condições previstas
nesta Lei, ficando a União obrigada a ressarcir ao Estado os valores
eventualmente pagos a maior.

6.1) Amortização 5.232.674.010,11
6.1.1) Amortização Acumulada 3.774.124.846,15
6.1.2) Amortização Extraordinária em 27/12/2012 77.500.391,49
6.1.3) Amortização Total do Resíduo em
27/12/2012

1.381.048.772,47

6.2) Juros 7.360.310.435,73 Art. 4º Fica o Estado dispensado do cumprimento do disposto no
§ 2º do art. 115 da Constituição do Estado, referente à apresentação de
projeção dos valores a serem considerados nos orçamentos anuais, por não
se tratar de uma operação de crédito definida nos termos da Lei
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

6.2.1) Juros do resíduo 1.413.188.472,85
6.2.2) Juros do contrato 5.947.121.962,88
6.3) Encargos 14.075.348,43
7) Saldo a Pagar = (2) + (4) + (5) - (6.1) - (6.2.1) 8.763.994.238,22

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como
garantia da União, cotas das receitas próprias de que trata o art. 155
da Constituição da República, e cotas das transferências
constitucionais previstas nos arts. 157 e 159, incisos I, alínea “a”, e II,
da Constituição da República, e os créditos previstos na Lei
Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos
do § 4º do art. 167 da Constituição da República, bem como outras
garantias em direito admitidas.

Assim, a fim de viabilizar a assinatura do aditivo ao Contrato
nº 12/98/STN/COAFI previsto no art. 4º da LCF nº 148/2014, para
possibilitar ao Estado o desconto previsto no art. 3º da mesma lei
(retroatividade do cálculo à data da assinatura dos contratos até
31/12/2012, pela SELIC acumulada), bem como a recálculo da dívida,
a partir de janeiro de 2013 com base nos novos indexadores, ou seja,
com a utilização do IPCA + 4% ao ano, em substituição ao IGP-DI + 6%
ao ano, faz-se necessário lei autorizativa.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover
a inclusão e readequação da programação das dotações orçamentárias
no Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019 e na Lei Orçamentária
Anual, contendo o detalhamento das ações necessárias ao atendi-
mento da operação.

Para viabilizar a assinatura do aditivo contratual, que deverá
ocorrer até o dia 31 de janeiro de 2016, independente de
regulamentação por parte da União, o Estado deverá aprovar lei
autorizativa. Assim, faz-se necessário que o presente Projeto de Lei
tramite com regime de urgência.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São essas, Senhor Governador, as breves razões que me
levam a submeter a Vossa Excelência o projeto de lei, em anexo, à luz
dos benefícios que seguramente a medida trará à Administração
Pública Estadual.

Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
*** X X X ***
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