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P L E N Á R I O

ATA DA 092ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

contas da audiência pública realizada na
Câmara dos Deputados, em Brasília, tratando
da crise da suinocultura brasileira e da
suspensão de leilões do milho por parte da
Conab, decisão que afeta significativamente o
estado de Santa Catarina.

parte da estatal. Ratifica que, apesar de não ter
interesse em fazer acusações, exige uma
apuração séria por parte do Judiciário Brasileiro
e clama por mais democracia.

**********
Partidos Políticos

Destaca também a urgente liberação,
por parte do governo federal, da importação de
milho, especialmente dos Estados Unidos, sob
pena de o setor animal catarinense entrar em
colapso. Salienta ainda que a Operação Padrão
na Aduana, em Dionísio Cerqueira, impede a
entrada, no estado e no Brasil, do milho
oriundo dos países vizinhos, que tem menor
custo em relação ao centro oeste do país.
[Taquígrafa: Elzamar]

Partido: PP
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Orador)

- Reitera a preocupação com os criadores de
suínos, apoiando a manifestação do deputado
Natalino Lázare sobre a paralisação aduaneira,
deixando 400 carretas paradas, prejudicando o
fornecimento dos insumos aos produtores da
região.

Comenta a greve no setor público,
considerando a situação dos bancários, em
greve há 30 dias, avaliando os transtornos
causados no dia a dia das pessoas, não
desmerecendo o direito das reivindicações do
setor.

Partido: PT
PRESIDÊNCIA -
Deputado: Padre Pedro

Baldissera

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Em relação ao envolvimento da Casan em
novo inquérito aberto pela Polícia Federal para
apurar supostas denúncias de corrupção,
salienta que o assunto já foi tratado em vários
momentos, inclusive o assessor direto do
governador Raimundo Colombo já foi chamado
pelo Ministério Público Federal para prestar
esclarecimentos.

DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA (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.

Destaca que apenas o aeroporto
Hercílio Luz foi contemplado no programa de
concessões do governo federal, ficando de fora
a BR-282, BR-470, BR-280, BR-282, BR-153,
BR-163 e assim como outras, entendendo ser
um fato lamentável. [Taquígrafa: Rubia]*********

Desaprova a abertura de capital para
venda das ações da Casan, aprovado pela
Assembleia Legislativa em 2011, afirmando
que foi voto vencido e que tal medida escondia
o interesse da empresa Odebrecht em assumir

Breves Comunicações Partido: PMDB
DEPUTADO NATALINO LÁZARE

(Orador) - Relata, principalmente aos parla-
mentares que fazem parte da comissão de
Agricultura e Política Rural, a prestação de

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
(Orador) - Registra que a presente data marca o
centenário do nascimento de Ulysses
Guimarães, um grande brasileiro que será
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lembrado como um político que marcou seu
tempo e que conduziu os trabalhos da
Assembleia Constituinte de 1988, ficando
conhecido como o “Sr. Diretas”, respeitado por
todos, inclusive por seus adversários. Ulysses
Guimarães ficará sempre no panteão da
história do Brasil e do PMDB, cuja memória
deve ser reverenciada por todos os brasileiros.
[Taquígrafa: Ana Maria]

0408/2016, 0426/2016, 0437/2016,
0494/2016, 0496/2016, 0497/2016,
0565/2016, 0573/2016, 0574/2016,
0600/2016, 0609/2016, 0637/2016,
0642/2016 e 0647/2016.

Aprovada.
Requerimento n. 1.037/2016, de

autoria do deputado Milton Hobus, a ser
enviado ao superintendente do DNIT,
solicitando informações referentes aos valores,
plano de aplicação estratégico e cronograma de
investimento em manutenção e obras nas
rodovias federais em Santa Catarina.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0189/2016.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.

Partido: PSDB (Pausa)
DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

(Orador) - Convida todos os parlamentares para
participarem da audiência pública que
acontecerá na presente data, às 13h, no
Plenarinho da Assembleia Legislativa, com o
objetivo de discutir os modelos
socioeducativos, a exemplo dos Cases e
Caseps.

Aprovada. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0191/2016. Em votação.
Não há emendas à redação final. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovado.

Aprovada. Esta Presidência defere de plano os
Requerimentos n.s: 1.038/2016, de autoria do
deputado Natalino Lázare; 1.039/2016 e
1.040/2016, de autoria do deputado Gabriel
Ribeiro; 1.041/2016, 1.042/2016,
1.043/2016, 1.044/2016 e 1.045/2016, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark; e
1.046/2016, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0209/2016.Enfatiza que a oferta de trabalho ao

adolescente é muito importante na prevenção
ao uso de drogas, bem como uma educação de
qualidade e em tempo integral, que diminui o
risco de envolvimento com entorpecentes, além
de oportunizar chances de ascensão
profissional.

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

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

de Lei n. 0292/2016.
Deputado Nilso Berlanda (Aparteante)

- Cita o exemplo da Penitenciária de São
Cristovão do Sul, que vem priorizando a
ressocialização, e reforça a importância do
tema. [Taquígrafa: Sara]

Não há emendas à redação final. Comunica, ainda, que serão enviadas
aos destinatários, conforme determina o art.
206 do Regimento Interno, as Indicações n.s:
0440/2016 e 0441/2016, de autoria do
deputado Patrício Destro.

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

Aprovada.
Moção n. 0185/2016, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, manifestando
aplausos aos membros da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de Blumenau pela
passagem dos 85 anos de atividades.

********** Finda a pauta da Ordem do Dia.
DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Presidente) - Passa à Explicação
Pessoal e, não havendo mais oradores inscritos
a fazer uso da palavra, encerra-a, convocando
outra, especial, para o dia 10 de outubro, às
19h, em comemoração aos 55 anos de
Fundação da Rede Feminina de Combate ao
Câncer - RFECC. [Taquígrafa: Cristiany] [Revisão
Final - Taquígrafa: Renata].

Ordem do Dia
DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Presidente) - Dá início à Ordem
do Dia, relatada na íntegra. Em discussão.

(Pausa)Passaremos à Ordem do Dia.
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.
A Presidência comunica que a

comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público apresentou parecer favorável aos
Ofícios n.s: 0016/2016, 0233/2016,
0365/2016, 0371/2016, 0373/2016,

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

ATA DA 027ª SESSÃO ESPECIAL
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO AOS
55 ANOS DE FUNDAÇÃO DA REDE FEMININA ESTADUAL DE

COMBATE AO CÂNCER
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

Senhora presidente da Associação
Brasileira de Portadores de Câncer (Amucc),
Leoni Margarida Simm.

Também faço o registro da presença
das seguintes autoridades:

Senhor secretário parlamentar
Alisson Luiz Micoski, representando a
excelentíssima senhora deputada federal
Carmen Zanotto;

(Palmas)
Boa-noite a todos! Sejam bem-vindos

à Casa dos Catarinenses!
Excelentíssimas autoridades,

senhoras e senhores, a presente sessão em
comemoração aos 55 anos de fundação da
Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer
foi convocada por proposição deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares.

Senhora vereadora do município de
Imbituba, Léa de Oliveira Lopes;

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir: Senhora vereadora do município de

Caibi, Daiana Menin, eleita vice-prefeita para o
próximo mandato;Excelentíssimo senhor Dilair Menin,

prefeito do município de Caibi, neste ato repre-
sentando todos os prefeitos do estado
catarinense;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Orleans, Mirele Cruz Debiasi Perico;

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

(Palmas) Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Abelardo Luz, Natalina Trentin de Vargas;

Senhora presidente da Rede Feminina
Nacional de Combate ao Câncer, Aglaê Nazário de
Oliveira;

(Procede-se à interpretação do hino.)
Registro, com muita alegria e de uma

forma toda carinhosa, a presença da minha
esposa, Luciane Müller, e das minhas duas
filhas: Julia Maura e Rafaela Eduarda. Inclusive,
a Rafaela Eduarda faz aniversário hoje. Ela está
completando 10 anos de vida!

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Capinzal, Euclair Terezinha Wunder;

(Palmas)
Senhora presidente da Rede Feminina

Estadual de Combate ao Câncer, Marinez de
Mattos;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Braço
do Norte, Maristela da Cunha Cardoso;(Palmas)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Blumenau, Tatiana Regina Lenzi Alvise;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Pomerode, Maria Sulamita Faqueti Amandio.

exames para o controle do câncer. As mulheres
são atingidas pelo câncer de mamas, colo do
útero, tireoide, cólon e pulmão.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Concórdia, Eunice Cadore Franczak;

Eu acredito que temos a presença de
mais presidentes que não se registraram na
chegada. Eu peço que se identifiquem para não
cometer nenhum equívoco. Sei que temos
representantes da cidade que me adotou,
Cunha Porã, assim como também de Indaial.
Peço que se identifiquem no protocolo, pois
para mim é uma honra fazer o registro de todos
aqui presentes!

É sempre relevante lembrar que é
uma causa que agrega mulheres de fibra e
sempre batalhadoras. São voluntárias de várias
idades - e aqui, com todo respeito, não gostaria
de cometer indiscrições fazendo essas
revelações. Para exemplificar, vou citar algumas
dentre as homenageadas. A primeira
presidente, Ina Tavares Möelmann (in
memoriam), de Florianópolis, que esteve à
frente da Rede Feminina de Combate ao Câncer
por 32 anos. A mais jovem, Mirele Cruz Debiasi
Perico, da cidade de Orleans. E o que dizer da
voluntária com mais idade, a sra. Haydeê
Carvalho de Oliveira, de Canoinhas, e a
voluntária mais jovem, Ana Paula Tubbs, de
Jaraguá do Sul?! Todas, tal qual cada uma de
vocês aqui, são abnegadas pela causa comum
de servir a comunidade catarinense. E hoje,
lideradas pela Marinez de Mattos, de Itapema,
e as demais integrantes da diretoria, mantêm
sempre viva a missão da Rede Estadual de
Combate ao Câncer, que é coordenar e
promover ações voluntárias que contribuam
para a prevenção do câncer no âmbito
estadual.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Itapema, Neusa Maria da Rosa;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Imbituba, Maria de Lourdes Jeremias de Souza;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Jaraguá
do Sul, Sandra Winter Rodrigues;

Este Poder já realizou muitas
sessões, mas confesso que o plenário nunca
esteve tão lindo quanto hoje. Vocês estão
embelezando esta Casa e transmitindo um
espírito de muita generosidade e bondade aos
catarinenses que nos acompanham pela TVAL e
Rádio Alesc Digital neste momento.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Maravilha, Heli Kerkhoff;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Garopaba, Santina Damazio Alexandrina;

(Palmas)
A seguir, teremos a apresentação de

um vídeo institucional.Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de São
João Batista, Jacira Mafeçoli Setti;

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Rodeio,
Deonilda Girardi;

Neste momento, faço uso palavra, na
qualidade de autor do requerimento que
ensejou a presente sessão.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Araranguá, Clarice Róglio de Oliveira;

(Passa a ler.)
“Boa-noite a todos e, de forma

especial, às mulheres da Rede Feminina
Estadual de Combate ao Câncer!

É um trabalho desenvolvido de forma
coletiva por todas vocês, com o apoio de
entidades parceiras que têm como valores o
comprometimento, a ética, a humanização, a
transparência e a excelência.

Senhor presidente da Câmara de
Vereadores do município de Nova Veneza, Eloir
Minatto;

Com muita honra e alegria, atendi à
distinção da direção da Rede Feminina Estadual
de Combate ao Câncer para propor a realização
desta sessão especial em homenagem aos 55
anos de fundação da Rede Feminina em Santa
Catarina.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Laguna,
Emerí Schultz Massih;

Sigam com fé! Nunca deixem de
acreditar nessa jornada de acolhimento e
conscientização das mulheres. Parabéns pelo
trabalho e dedicação de cada uma de vocês!”Senhora presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer do município de Itajaí,
Ana Maria Gusso;

Quando comecei a pensar na
iniciativa das fundadoras da Rede Estadual, lá
em 6 de maio de 1961, veio à minha mente
uma palavra que creio seja o alicerce para a
reunião por esta causa: fé.

Em nome de Adeli Jahnel Naue, a
nossa presidente da Rede Feminina Estadual
de Combate ao Câncer do município de Cunha
Porã, estendo os meus sinceros agradeci-
mentos pela deferência de promover este
momento tão importante, com o aval dos
demais 39 parlamentares catarinenses.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Navegantes, Maria da Glória Guarezi;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Seara,
Gercemina Paludo;

Passaram-se 55 anos e estamos aqui
diante de mulheres que, movidas pela
determinação das idealizadoras, mantêm uma
inabalável fé e obstinação de levar adiante os
ideais das fundadoras.

Muito obrigado!
Senhora presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer do município de
Joaçaba, Nair Thrun Motta;

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Para essas mulheres de fé que aqui
estão - e também para aquelas que hoje não
puderam estar presentes nesta sessão especial -,
lembro o cantor e compositor Gilberto Gil, que
escreveu em uma de suas canções:

Registro ainda, com alegria, a
presença das seguintes autoridades:Senhora presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer do município de
Gravatal, Maria Salete Grasso Comeli;

Excelentíssima senhora prefeita do
município de Seara, Laci Grigolo, a qual convido
para fazer parte da mesa;Senhora Marlise da Cunha de Souza,

segunda-secretária da Rede Feminina de
Combate ao Câncer do município de Gaspar,
neste ato representando a senhora presidente,
Maria Bernadete Isensee;

‘Andar com fé eu vou, Senhora vice-presidente da Rede
Feminina de Combate ao Câncer do município
de Porto União, Telma Lotoski;

Que a fé não costuma ‘faia’
[...]
Que a fé tá na mulher Senhora presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer do município de Nova
Fraiburgo, Marza Fleck Casagrande;

Senhora Rainilda Lunardelli Zucco,
segunda-vice-presidente, neste ato repre-
sentando a presidente da Rede Feminina de
Combate ao Câncer do município de Brusque,
senhora Sonia Maria Rieg Fischer;

[...]
Mesmo a quem não tem fé
A fé costuma acompanhar’[...]. Senhora presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer do município de São
Ludgero, Bernadete Weber Schlickmann;

E além da fé, as nossas guerreiras
catarinenses juntaram a palavra acreditar. Sim,
acreditar no sonho de lutar pela busca da cura
de doenças que atingem as mulheres, e ter fé
na cura. O sonho tornou-se realidade. Todos os
dias, desde a sementinha plantada lá no início
dos anos 60, vemos hoje um jardim de rosas
resistentes que trabalham de forma incansável
para levar conforto e carinho àquelas mulheres
que mais precisam nos momentos difíceis de
enfrentamento do câncer.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Xaxim,
Maria da Glória Rigotti;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Cunha
Porã, Adeli Jahnel Naue;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de São
Bento do Sul, Olivia Schulz Fendrich;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Indaial,
Marlen Cláudia Tafner;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Rio do
Sul, Nelzi Maria Menelli;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de São
Francisco do Sul, Neusa Ferreira da Rosa;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Tubarão, Eva de Mendonça Fileti;

A Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer desenvolve um trabalho de
voluntariado abrangendo 59 entidades
municipais. Não somente no Outubro Rosa,
mas no ano inteiro desenvolvem atividades que
buscam conscientizar as mulheres a realizarem

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Imaruí,
Vanda Marli Pereira Candemil;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Timbó,
Elenita Lenzi da Silva;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Criciúma, Joanilda Medeiros de Oliveira;
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Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Caçador, Jane Alice Schroeder.

da Casa de Saúde São Sebastião, neste ato
representando a sua tia, sra. Ina Tavares
Möelmann, in memoriam, fundadora e
presidente da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer por 32 anos, de 1961 a
1992.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor Erick Brito, proprietário da Persysten -
sistema de gestão, parceiro da Rede.Neste momento, convido o mestre-de-

cerimônias, Marcos Roberto Pereira, para
proceder à nominata dos homenageados da
noite.

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

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido para receber o certificado o
senhor Jefferson Luiz da Luz Soares, neste ato
representando o sr. Gilberto da Silva, diretor da
Revista do Vale SC, de Blumenau, parceira da
Rede.

O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Neste momento, o
Poder Legislativo catarinense, em sessão
especial, presta uma homenagem à Rede
Feminina Estadual de Combate ao Câncer pela
passagem dos seus 55 anos de fundação e por
sua importante contribuição por meio do
voluntariado, coordenando e promovendo ações
com comprometimento, ética e humanização
que contribuem para a prevenção do câncer
feminino em Santa Catarina.

(Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense

fará a entrega de certificados às
personalidades e entidades pelo apoio
inestimável e pela contribuição na consolidação
da Rede Feminina Estadual de Combate ao
Câncer em prol da saúde da mulher, por meio
do voluntariado com comprometimento, ética e
humanização. O povo catarinense agradece a
sua dedicação.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Neste momento, será certificada a

atual diretoria da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer.

Convido para receber o certificado a
senhora Giorgia Ahlmaray Kurten dos Passos
Schwegler, primeira-vice-presidente da Rede
Feminina Estadual de Combate ao Câncer.

Convido o senhor deputado Mauro de
Nadal para fazer a entrega das homenagens.

Convido para receber o certificado a
senhora Leoni Margarida Simm, presidente da
Associação de Brasileiros Portadores de Câncer
- Amucc.

Convido para receber a homenagem,
pela Rede Feminina Estadual de Combate ao
Câncer, a senhora presidente, Marinez de
Mattos.

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

(Procede-se à entrega do certificado.) Convido para receber o certificado a
senhora Silvane Schaeffer, segunda-vice-
presidente da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido para receber o certificado,

pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Blumenau, a mais antiga Rede Feminina,
fundada em 24 de setembro de 1973, a
senhora Tatiana Regina Lenzi Alvise, atual
presidente.

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Solicito que a sra. Marinez de Mattos

permaneça à frente para a próxima
homenagem.

(Palmas)
Convido para receber o certificado a

senhora Waldete Testoni, primeira-tesoureira da
Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer.Dando continuidade à solenidade, o

Poder Legislativo catarinense presta uma
homenagem a personalidades que muito
contribuíram para o crescimento e fortaleci-
mento da Rede Feminina Estadual de Combate
ao Câncer, ao longo dos 55 anos.

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

pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Campos Novos, a mais nova Rede Feminina,
fundada em 6 de novembro de 2011, a senhora
Sandra Almeida Chiocca.

(Palmas)
Convido para receber o certificado a

senhora Wanda Maria Freiberger, segunda-
tesoureira da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer.Convido para receber a homenagem a

senhora Marinez de Mattos, presidente na
gestão 2013 a 2016.

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

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido para receber o certificado a
senhora Yolanda da Silva Cardoso, a mais
idosa presidente da Rede - sede Lauro Müller.

Convido para receber o certificado a
senhora Maria Círia Aragão Zunino, primeira-
secretária da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer.

(Palmas)
A partir deste momento, juntamente

com o sr. deputado Mauro de Nadal, a
presidente da RFECC - Rede Feminina Estadual
de Combate ao Câncer -, prestigiará os
homenageados com o cristal simbolizando os
55 anos de amor à Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer salvando vidas em Santa
Catarina.

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

senhora Mirele Cruz Debiasi Perico, a mais
jovem presidente da Rede, sede Orleans.

(Palmas)
Convido para receber o certificado a

senhora Deonilda Girardi, segunda-secretária da
Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer.(Procede-se à entrega do certificado.)

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

senhora Ana Rita Oliveira Dreveck, neste ato
representando a sra. Haydeê Carvalho de
Oliveira, a mais antiga voluntária, sede
Canoinhas.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

proponente da sessão, senhor deputado Mauro
de Nadal.

Agradeço ao sr. deputado Mauro de
Nadal e a sra. presidente, Marinez de Mattos.

Também seria homenageado nesta
noite o sr. Lírio Cipriani, diretor executivo do
Instituto Avon, parceiro da Rede.

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

(Palmas) (Palmas) A seguir, acompanharemos o hino da
Rede Feminina Estadual de Combate ao
Câncer.

Convido para receber a homenagem a
senhora Aglaê Nazário de Oliveira, presidente
na gestão 2009 a 2012.

Convido para receber o certificado a
senhora Luiza Leandro da Silva, a mais jovem
voluntária - sede Lauro Müller. Muito obrigado!

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à execução do hino.)
(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Mauro

de Nadal) - Registro a presença das seguintes
autoridades:

(Palmas) Convido para receber o certificado a
senhora Maria Inês Crepaldi, voluntária da Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Porto União
- União da Vitória.

Convido para receber a homenagem a
senhora Zita Sander de Meireles, presidente na
gestão 2005 a 2008.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Florianópolis, Zita Sander de Meireles;(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Senhora Linete Martins, assessora,

neste ato representando a excelentíssima sra.
coordenadora da bancada feminina, deputada
estadual Ana Paula Lima;

(Palmas) Convido para receber o certificado o
senhor Rogério Tomaz Corrêa, proprietário da
empresa Equilíbrios, parceiro da Rede.

Convido para receber a homenagem a
senhora Sônia Maria Silveira Mastella,
presidente na gestão de 1993 a 2004. (Procede-se à entrega do certificado.) Senhora presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer do município de São
Carlos, Lisane Terezinha Lauschner Castelli;

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor Paulo Cesar Lopes, proprietário da Rede
Top Supermercados, parceiro da Rede.

(Palmas) Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Campos
Novos, Sandra Almeida Chiocca;

Convido para receber a homenagem a
senhora Norma Tavares Buechele, diretora-geral (Procede-se à entrega do certificado.)
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Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de Lauro
Müller, Yolanda da Silva Cardoso;

no estado de Santa Catarina? E ela comentou
que esteve num município onde 1.200
mulheres esperavam pela mamografia de
rastreamento.

pessoa maravilhosa - e a Aglaê, nesta ocasião,
já era a presidente nacional -, a Marinez. Eu
conheci essa gestora e voluntária incansável,
sempre disposta a inovar, a buscar mais
recursos e a incentivar cada uma de vocês. Ela
trabalha sempre incentivando e querendo incluir
todas. Eu digo isso porque a vi agindo assim
em vários eventos em que estivemos juntas e
em outros momentos.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Chapecó, Tanis Mara Legal;

Nós também denunciamos, nesta
oportunidade, a dificuldade e a demora no
acesso à ultrassonografia mamária. Imaginem,
senhoras e senhores, a angústia de mulheres
que já têm uma lesão suspeita detectada em
suas mamografias numa longa espera de seis,
oito, doze, quatorze meses pelo diagnóstico!
Imaginem o sofrimento dessas mulheres e
dessas famílias!

Senhora presidente de honra de Rede
Feminina de Combate ao Câncer do município
de Chapecó, Iracema Córdova;

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer do município de
Joinville, Corina Maria Seberino;

Querida Marinez, irmã de sonho e
utopia, muito obrigada por nos ter chamado a
participar deste evento incrível e maravilhoso.
Emocionei-me muito há pouco vendo, em
primeiro lugar, esta legião de mulheres de
diversos municípios, esta legião de almas
corajosas e generosas. Queridas Redes do
estado de Santa Catarina, cada uma, em seu
município, fazendo a diferença!

Senhora primeira-secretária, Valquiria
Pereira Machado, neste ato representando a
sra. presidente da Rede Feminina de Combate
ao Câncer do município de Canelinha, Denise
Correia Silva;

Nós denunciamos a falta de acesso a
medicamentos para dor. No Brasil, na América
e na África nós ainda não temos acesso aos
opióides, e que os países desenvolvidos já
têm. Recebemos 25% menos remédios para
dor que nesses países. Neste momento,
senhoras e senhores, milhares de brasileiros e
brasileiras portadores de câncer, pacientes,
estão sofrendo dores terríveis, e um dia com
dor é um dia perdido, vocês não acham?!

Senhor gerente administrativo, Irineu
José Nunes, neste ato representando a sra.
diretora-geral do Cepon, dra. Maria Tereza
Schoeller. Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, a sra. Leoni
Margarida Simm, presidente da Associação
Brasileira de Portadores de Câncer - Amucc.

E assim encerro com um trecho de
Talmud. Vocês já perceberam que gosto de fazer
algumas citações, porque elas nos inspiram a
seguir no sonho e na utopia, porque a luta é árdua
e longa. Se não buscamos forças em outros
caminhos, se não celebramos, como estamos
celebrando hoje, podemos esmorecer. Essa luta
ainda é longa e temos muito para conquistar.
Trago um trecho de Talmud, que diz assim:

Denunciamos o acesso apenas a
tratamentos ultrapassados para aquelas
mulheres que já chegaram tarde. Primeiro,
essas mulheres chegaram tarde porque não
tiveram acesso; depois, por terem chegado
tarde, elas vão receber tratamentos
ultrapassados, porque como estão com o prazo
de validade a vencer ou vencido, não vale a
pena investir nesse segmento.

A SRA. LEONI MARGARIDA SIMM -
Cumprimento o presidente da mesa, deputado
Mauro de Nadal; o prefeito do município de
Caibi, sr. Delair Menin; a Aglaê Nazário, grande
companheira de lutas no controle do câncer; e
a querida Marinez de Mattos, da Rede Feminina
de Combate do Câncer do Estado de Santa
Catarina.

(Passa a ler.)
“Por que Deus criou um só Adão e

não muitos de uma vez? Ele o fez para
demonstrar que o homem é o universo inteiro.
[...]quem salva a vida de um ser humano
merece tanto quanto mereceria se tivesse
salvado toda a humanidade.”

Sinto-me emocionada e muito grata
por poder falar em nome dos homenageados. É
uma grande honra poder viver este momento!

A desculpa é de que se deve usar
esse recurso na prevenção. No entanto, elas
não tiveram a prevenção, não tiveram acesso
ao diagnóstico prematuro, ao diagnóstico
quando o câncer está no seu início e pode ter
cura. Quanto ao câncer de mama, há 95% de
chances de cura, quando é diagnosticado no
início. O câncer de colo de útero pode ser
descoberto antes do seu aparecimento.

É isso que fazeis! Muito obrigada por
todo o seu trabalho!A Rede Feminina de Combate ao

Câncer nasceu da generosidade e solidariedade
humana. Quando você é coerente em todas as
suas ações, reflete os seus valores.

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

de Nadal) - Registro também a presença da
presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer do município de Balneário Camboriú,
Nanci Campos de Sá.

A Rede Feminina de Combate ao
Câncer está completando 55 anos. Ela é a
homenageada e homenageia-nos. Isso é muito
lindo e mostra a força dessa organização, que é
a Rede.

Então, hoje, no Brasil, 60% dos
pacientes com câncer chegam ao diagnóstico
em estado avançado. Neste momento, convido para fazer

uso da palavra, em nome da instituição
homenageada, a sra. presidente da Rede
Feminina Estadual de Combate ao Câncer,
Marinez de Mattos.

Quando o estado não cumpre o seu
papel, alguém precisa fazê-lo. É assim que se
consolidou a Rede Feminina de Combate ao
Câncer: salvando mulheres que estavam e
estão em situação de vulnerabilidade social.

Por fim, cassaram-nos o direito de
tentar, quando o que nos é oferecido é muito
insatisfatório. Denunciamos a dificuldade de
acesso, ou seja, a proibição de acesso à
fosfoetanolamina sintética, um medicamento que
todo paciente que já não tem mais nada para fazer
quer ter acesso. Não sabemos se funciona, mas
defendemos. Achamos que pode funcionar e
defendemos o direito de tentar, porque o que lhes
é oferecido, hoje, é muito insatisfatório.

A SRA. MARINEZ DE MATTOS - Boa-
noite a todos!Trago aqui uma citação de Susan

Sontag, que fala sobre o câncer, as doenças e
suas metáforas. Ela diz:

Vocês devem imaginar a emoção que
se apossa de mim na noite de hoje. É uma
honra e um prazer muito grande estar aqui, e
com esta emoção quero saudar o deputado
Mauro de Nadal por realizar esta homenagem
na noite de hoje. A ele e ao pessoal do seu
gabinete, os nossos cumprimentos e o nosso
muito obrigada!

(Passa a ler.)
“A doença é a zona noturna da vida,

uma cidadania mais onerosa. Todos que
nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos
e no reino dos doentes. Apesar de todos
preferirmos só usar o passaporte bom, mais
cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo
menos por um período, a nos identificarmos
como cidadãos desse outro lugar.”

Lembro, com muito carinho, da
primeira vez que conversamos, em 2009. A
Amucc havia sido aprovada num edital da
American Cancer Society, da Sociedade
Americana do Câncer, e fui falar com a Aglaê
muito receosa. Ela ia falar num evento e eu
disse: Aglaê, depois do seu discurso, quero
conversar contigo um pouquinho, porque tenho
dois projetos e acho que poderíamos trabalhar
juntas através das redes. E para a minha
surpresa, quando ela foi fazer a sua fala, já
anunciou que estávamos juntas e iríamos
trabalhar numa rede de controle do câncer. E
desde 2009 construímos juntas uma Rede de
Controle do Câncer na Mulher em Santa
Catarina, a Recan Mulher, que todos os anos
se reúne e a cada ano vai aumentando. Somos,
hoje, 14 organizações. Portanto, um grande
número da Rede Feminina está conosco, o que
muito nos honra.

Agradeço a presença do prefeito de
Caibi, que está aqui acompanhando a nossa
voluntária e representando o oeste catarinense,
região a qual pertenço. A cidade de Erval Velho
existe no mapa, já falei isso. Lá não tem Rede
Feminina, mas o oeste mora no meu coração,
assim como todos os outros municípios que
têm Rede Feminina.

Com esse passaporte do reino dos
doentes, nesta oportunidade denuncio os
graves problemas que estamos enfrentando no
controle do câncer.

Há poucos dias, a Marinez,
desesperada, mandou um e-mail dizendo-me o
seguinte: “Socorro”! E aí contou os graves
problemas que ela percebeu nas suas viagens
pelos municípios do estado de Santa Catarina.
O que ela encontrou, e que nós estamos
encontrando, foi o seguinte: mulheres
esperando por mamografia. Vocês acreditavam
que isto voltaria a acontecer, sendo que há
pouco tempo nós estávamos com esse
problema relativamente resolvido, pelo menos

À nossa presidente nacional atual, a
Aglaê, a nossa companheira ex-presidente
estadual e ex-presidente em Blumenau, o
nosso carinho e respeito!

Meus cumprimentos a Leoni, a nossa
irmã de utopia, de sonhos, de querer sempre
mais e melhor atender a nossa paciente, a
nossa mulher, a pessoa que procura a Rede
Feminina e a Amucc também buscando os seus
direitos.

Lembro com carinho também que a
Aglaê falou que eu tinha que conhecer uma
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O que dizer de vocês, presidentes
municipais? E temos aqui as bandeiras de 55
municípios representados neste plenário, dos
59 municípios com Redes no estado. Uma
coincidência: 55 anos de fundação e 55
municípios representados aqui. É um prazer
muito grande ver todas vocês aqui!

responsabilidade aumenta, pois muitas vezes
um sentimento de incapacidade e de
impotência toma conta de cada uma de nós.

Quando conheci a nossa querida
Leoni, em 2009, a nossa química bateu. Foi
muito interessante e muito bom, e até hoje
estamos juntas fazendo um trabalho muito
bom, um trabalho de amor às mulheres e por
aquilo que defendemos, que é a nossa causa.

As leis neste país, muitas vezes, não
são cumpridas, e para pacientes com câncer, o
maior gargalo é a demora no diagnóstico, e em
consequência disso o início do tratamento
ocorre tardiamente.

Também sabemos que, hoje,
estamos colhendo os frutos daquela
sementinha que a dona Carmem Prudente
plantou, juntamente com a dona Ina. Temos,
atualmente, 59 Redes Femininas aqui no
estado de Santa Catarina, todas engajadas na
prevenção e no combate do câncer de mama e
de colo do útero.

(Passa a ler.)
“Em primeiro lugar, estendemos os

nossos sinceros agradecimentos,
primeiramente, a sra. Ina Tavares Möelmann, in
memoriam, aqui representada por sua
sobrinha, baluarte dessa importante entidade e
fundadora desse movimento cujo alicerce gerou
esse exército cor de rosa.

Nesses 55 anos, melhoramos muito
em quantidade e qualidade nos atendimentos.
A cada dia é uma luta para oferecer um atendi-
mento humanizado, prezando pela excelência
nas ações de prevenção do câncer em nosso
estado, nos municípios onde a Rede Feminina
atua. Parabéns à Rede Feminina estadual!

Parabéns a presidente e amiga, Marinez, e toda a
sua diretoria por este momento lindo, sublime e
emocionante para que todas nós, juntas,
possamos comemorar essa data memorável e
inesquecível!

A todas as presidentes que me
antecederam, o nosso muito obrigada, pois
foram a luz no meu caminho e o estímulo para
conduzir a minha caminhada.

Agradecemos a todos que fizeram e
continuam fazendo história no estado de Santa
Catarina.

Esperamos continuar unidas nessa
luta contra o câncer, cumprindo com o nosso
dever de voluntárias como um privilégio
vencendo esse inimigo cruel que se chama
câncer.”

As 59 Redes do estado, 55 aqui
representadas, os nossos cumprimentos por
realizarem em seus municípios verdadeiras
lutas tendo em vista o exercício de nossa
missão.

Muito obrigada, deputado Mauro de
Nadal, que tão gentilmente colocou-se à
disposição para que hoje estivéssemos aqui
comemorando junto com todas as nossas
amigas voluntárias!

Muito obrigada a todos por estarem
aqui e fazerem parte deste jardim cor de rosa: a
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa
Catarina!

Os nossos cumprimentos à diretoria
aqui presente, que me acompanhou nesses
quatro anos de gestão visitando, coordenando
e contribuindo com as ações da Rede Estadual
nos diversos municípios.

Parabéns a todas vocês, voluntárias
da Rede Feminina, pelos 55 anos distribuindo
amor, alegria, carinho e atenção a todas as
mulheres que nos procuram pedindo carinho,
atenção e um ombro amigo. Tenho certeza de
que todas vocês não medem esforços para que
elas saiam de suas Redes fortalecidas e com
muito carinho, pois sozinhas somos pétalas,
mas todas juntas formamos esse lindo buquê
cor-de-rosa.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)

Coordenadoras de setores,
voluntárias, pacientes, familiares,
colaboradores, parceiros, imprensa e demais
pessoas aqui presentes, o nosso muito
obrigada pelo companheirismo e pela presença
de vocês!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mauro
de Nadal) - Registro a presença da sra. Adriane
Ferrari, secretária municipal de Saúde do
município de Indaial.

Convido para fazer uso da palavra a
sra. presidente da Rede Feminina Nacional de
Combate ao Câncer, Aglaê Nazário de Oliveira.Agradecemos as 2.500 mulheres

voluntárias que não estão aqui presentes, mas
que formam as nossas Redes Femininas nos
diferentes setores, na linha de frente,
juntamente com a diretoria, e travam
verdadeiras batalhas para angariar recursos,
mantendo assim a entidade e a qualidade dos
serviços ofertados.

Fico feliz de estar aqui, de ter a
oportunidade de comemorar os 55 anos da
Rede Feminina e de poder dizer o quanto amo a
Rede Feminina e o quanto prezo por um
trabalho. Todas nós somos dignas pelo que
fizemos e pelo amor que temos por todas
vocês. Independentemente de lugar ou cidade,
todas vocês são maravilhosas!

A SRA. AGLAÊ NAZÁRIO DE OLIVEIRA -
Boa-noite, amigas, voluntárias!

Gostaria de cumprimentar o deputado
Mauro de Nadal; o prefeito de Caibi, Dilair
Menin; a nossa querida amiga Leoni Margarida
Simm; e a nossa querida presidente estadual,
Marinez de Mattos. E em nome dela,
cumprimento todas vocês com um carinho
especial.

Aos colaboradores das Redes
municipais e estaduais, um abraço especial! É
de suma importância a colaboração de vocês!

Gostaria de agradecer também à
minha diretoria nacional, que está aqui
presente através da Shirlei e da Valdete, e à
nossa diretoria do ano de 2008 a 2012, que
também contribuiu para que pudéssemos fazer
um trabalho bonito.

A Rede Feminina foi fundada em
1946 por uma mulher que previu o futuro, a
sra. Carmem Prudente, em São Paulo. Os seus
ensinamentos e a sua dedicação às pessoas
acometidas do câncer foi-se perpetuando pelo
Brasil. Hoje, somos mais de 500 Redes
Femininas em 22 estados. Com esse gesto de
carinho e bondade, a nossa catarinense muito
amiga da dona Carmem, a sra. Ina Tavares
Möelmann, sentiu que o nosso estado e as
nossas mulheres precisavam desse olhar de
carinho na saúde. Assim, há 55 anos, junto
com a amiga, fundou a Rede Feminina Estadual
aqui na capital. Muito me orgulha ser da Rede
Feminina de Blumenau e de 2008 a 2012 ter
sido a presidente estadual e hoje presidente
nacional.

Aos representantes do Poder Público
aqui presentes, a Rede Feminina diz: ‘Nós não
queremos concorrer com o poder público. Nós
queremos, sim, somar esforços e firmar
parcerias para atender de uma forma
humanizada os nossos usuários. Contamos
cada vez mais com vocês’!

Marinez, eu só tenho a lhe agradecer!
Você é maravilhosa e uma pessoa que está
sempre presente com carinho, de braços
abertos. Portanto, o meu muito obrigada!

Ao deputado Mauro de Nadal e a sua
equipe, o nosso carinho e os nossos agradeci-
mentos, pois não mediram esforços para que
esta comemoração fosse possível.

Quem escuta o nosso hino, senhoras e
senhores, sabe que é emocionante. Não existe
emoção maior quando estamos todas juntas e
ouvimos o nosso hino. Poucas pessoas, creio eu,
não sentem aquele amor e aquele carinho! O
nosso hino é um hino de amor e de carinho.

Senhoras e senhores aqui presentes, os
nossos atendimentos em Santa Catarina
ultrapassam a 100 mil pessoas atendidas
diretamente na Rede Feminina, fora as terapias
complementares, as palestras que vocês fazem,
as entrevistas ao alcance das nossas rádios
locais, imprensa local falada e escrita. Então, nós
passamos de longe a 100 mil atendimentos.

Muito obrigada! Um beijo a todas
vocês!

(Palmas)
Sinto um orgulho imenso de estar

aqui junto com vocês sabendo do nosso
trabalho e do nosso carinho com todas as
mulheres. Quando perguntei a Marinez se ela
aceitava ser a nossa presidente estadual, ela
ficou titubeando. E eu lhe disse: “Marinez, você
será uma excelente presidente!” Acho que não
errei, pois ela é tudo que precisávamos: uma
pessoa disposta, atuante, que faz o seu
trabalho de voluntária e presidente sem medir
esforços para dar atenção e carinho a todas as
presidentes dos municípios e às suas
voluntárias. Juntas, nós fizemos uma boa
parceria!

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

de Nadal) - A nossa presidente estadual,
Marinez de Mattos, tem um recado importante
para passar a todas vocês. Portanto, com a
palavra a sra. Marinez de Mattos.

Estamos aqui para agradecer, parabe-
nizar e dizer que estamos sempre presentes,
quando as mulheres nos procuram, dando o
nosso melhor, dando o nosso ouvido muitas
vezes para ouvir essas mulheres, porque
muitas buscam a Rede Feminina para fazer o
seu preventivo, que é basicamente o nosso
trabalho na maioria das Redes Feminina, mas
também para serem ouvidas.

A SRA. MARINEZ DE MATTOS - Nós
queremos pedir escusas a todos que estão
aqui pelo fato de termos anunciado que haveria
o lançamento da revista. Apesar de todos os
esforços, não conseguimos distribuir as
revistas no dia de hoje.

A incidência do câncer vem aumento
consideravelmente por vários fatores, e a nossa

Então, tão logo elas fiquem prontas,
encaminharemos a cada Rede Feminina, aos
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colaboradores e aos patrocinadores, e no
momento certo vocês receberão a revista o
mais rápido possível. Eu tenho o boneco, mas
ainda não tenho todas as revistas. Por isso, as
nossas escusas!

principalmente aquelas 59 cidades que têm a
instituição, que é a Rede Feminina, fazem a
grande diferença. E falo por Caibi. Mesmo que
o poder público seja atuante e esteja presente,
é preciso que haja alguém para fazer a
complementação. O poder público, sem a
participação das instituições e da comunidade,
infelizmente não consegue cumprir a sua
missão. E a Rede Feminina tem um papel
importante e estratégico para cuidar da saúde
das mulheres, principalmente, mas da saúde
dos homens também.

de Santa Catarina, agradecer a presença
valorosa de todos vocês neste evento e parabe-
nizar novamente a Rede Feminina estadual
pelos 55 anos de existência e 55 anos fazendo
o bem para as pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mauro
de Nadal) - Concedo a palavra ao prefeito Dilair
Menin, da minha cidade natal, Caibi. Eu nasci
em Caibi, mas resido em Cunha Porã, duas
cidades pequenas, mas muito acolhedoras. O
prefeito irá falar também em nome da prefeita
do município de Seara, sra. Laci Grigolo.

Neste momento em que vemos tanta
coisa ruim acontecendo na vida e no patrimônio
das pessoas, inclusive a competição de forma
desordenada - e cito a competição comercial e
também entre as pessoas -, nós encontrarmos
alguém com a vontade de se doar, de estender
a mão, de fazer o melhor de si para ajudar
quem mais precisa é uma exceção, mas o que
gostaríamos mesmo é que fosse regra.

O SR. DILAIR MENIN - Boa-noite a
todos!

Então, agradeço e, em nome das 295
prefeituras de Santa Catarina, quero dizer que
vocês, mulheres, são merecedoras desta
homenagem. E espero que fique para a história de
Santa Catarina o trabalho tão belo e importante
que vocês fazem. Eu tenho certeza de que todas
as pessoas, principalmente as mulheres que
receberam o trabalho de vocês e tiveram uma vida
mais longa e em plenitude, serão gratas
eternamente.

Fico muito feliz por estar aqui nesta
noite, com certeza uma noite histórica no coração
e na alma principalmente de vocês, mulheres.

Então, este Parlamento rende uma
homenagem a todas vocês que, de forma
gratuita, fazem a diferença no estado de Santa
Catarina, fazem a diferença no momento de dor
e de sofrimento, fazem a diferença na vida das
famílias catarinenses. Parabéns a todas!

Quero saudar o meu conterrâneo, amigo
e colega de luta, deputado estadual Mauro de
Nadal, autor do requerimento que ensejou esta tão
merecida e justa homenagem a esta tão
importante instituição, a Rede Feminina; a sra.
presidente da Rede Feminina Nacional de Combate
ao Câncer, Aglaê Nazário de Oliveira; a sra.
presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, Marinez de Mattos; a sra. presidente da
Associação Brasileira de Portadores de Câncer,
Leoni Margarida Simm; a minha colega prefeita de
Seara, sra. Laci Grigolo, e em seu nome saúdo
todos os prefeitos e as prefeitas da nossa querida
e bela Santa Catarina; e a dona Marilene, minha
esposa, que está comigo há 12 anos na vida
pública e há 26 anos junto comigo e faz um belo
trabalho voluntário lá na nossa querida cidade de
Caibi. E hoje no nosso país o trabalho voluntário
nem sempre está no coração e na alma das
pessoas.

Quero agradecer o trabalho do
Cerimonial da Casa, assim como também
agradeço ao coral, que nos abrilhantou, à
equipe de apoio, à TVAL, à rádio, ao jornal e às
redes sociais, que estão dando ampla
cobertura, neste exato momento, desta
importante sessão.

O melhor presente que o ser humano
pode dar a alguém é a gratidão, e, da mesma
forma, o melhor presente que podemos receber
é a gratidão. E todos nós sonhamos com uma
sociedade melhor e mais justa em que homens
e mulheres sejam vistos como seres humanos
iguais. Esta mudança está em nós. Portanto,
nós somos a mudança!

Agradecemos a presença das auto-
ridades e de todos que nos honraram com o
seu comparecimento nesta noite, convidando-
os para o coquetel no hall deste Poder.Um abraço a todos! Sucesso! Voltem

aos seus municípios e, juntamente com a Rede
Estadual, continuem fazendo este belo e valoroso
trabalho, porque com certeza Deus, que é o nosso
Pai, está olhando com bons olhos e todas serão
recompensadas por este belo trabalho.

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

(Procede-se à interpretação do hino.)
Um abraço a todos, sucesso e um

beijo no fundo do coração!
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, ordinária, para
amanhã, às 9h, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

Ao olhar para cada mulher que está
aqui presente hoje à noite, eu consigo ler na
sua alma e no seu coração a grandiosidade do
trabalho que fazem lá nos seus municípios
deste estado de Santa Catarina.

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

de Nadal) - Quero, em nome dos 40 parla-
mentares da Assembleia Legislativa do Estado

Está encerrada a presente sessão.
Eu tenho certeza de que, ao celebrar

esses 55 anos de história da Rede Feminina,

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ANEXO I

(Altera o Anexo Único do Ato da Mesa nº 159, de 2007
“ANEXO ÚNICO

CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DA MESA Nº 609, de 18 de outubro de 2016 ...........................................................................................

Altera o Ato da Mesa nº 159, de 2007, que
dispõe sobre as denominações e as
atribuições das funções de confiança; e o Ato
da Mesa nº 160, de 2007, que disciplina e
fixa o quantitativo das funções de confiança.

CONTROLADORIA-GERAL
Seção de Apoio Administrativo

a) Desenvolver atividades de apoio administrativo,
atendimento, controle, organização e execução relacionadas a sua área
de atuação, nos termos das normas e políticas estabelecidas, bem
como das orientações de seu chefe imediato; e

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

b) Zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabi-
lidade.

DIRETORIA-GERAL
RESOLVE: . ........................................................................ ”(NR)
Art. 1º O Anexo Único do Ato da Mesa nº 159, de 15 de

agosto de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes do
Anexo I deste Ato da Mesa.

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

“ANEXO ÚNICO
FUNÇÕES DE
CONFIANÇA

Art. 2º O Anexo Único do Ato da Mesa nº 160, de 15 de
agosto de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes do
Anexo II deste Ato da Mesa. SETORES CHEFIA DE

SEÇÕES
PL/FC-3

ASSESSORIA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA

PL/FC-2Art. 3º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação. Chefia de Gabinete da Presidência 03 02

Art. 4º Fica revogado o item 3 - Seção de Controle de
Agenda da Chefia de Gabinete da Presidência -, do Anexo Único do Ato
da Mesa nº 159, de 15 de agosto de 2007.

................................................ ........................ .....................................
Controladoria-Geral 01 00
Diretoria-Geral ........................ .....................................

Deputado GELSON MERISIO - Presidente ................................................. ....................... ....................................
Deputado Valmir Comin - Secretário ” (NR)
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário *** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 610, de 18 de outubro de 2016 DISPENSAR o servidor ITAMAR JOSE EFFTING,
matrícula nº 1238, da função de Gerência - Segurança e Administração
de Rede, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 5 de outubro de 2016 (DTI - CR - Gerência de
Segurança e Administração de Rede).

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,

RESOLVE:
Deputado GELSON MERISIO - PresidenteDISPENSAR a servidora RUBIA CARINE ESBROLIO,

matrícula nº 4343, da função de Assessoria técnica-administrativa -
Revisor Taquigráfico, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, a contar de 13 de outubro de 2016 (DL - Coordenadoria
de Taquigrafia do Plenário).

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

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 615, de 18 de outubro de 2016
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,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário RESOLVE:

*** X X X *** DISPENSAR o servidor ALLAN DE SOUZA, matrícula nº
6339, da função de Chefia de Seção - Administração de Licenças,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 5 de outubro de 2016 (DTI - CR - Gerência de Segurança e
Administração de Rede).

ATO DA MESA Nº 611, de 18 de outubro de 2016
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,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 002, de 11 de janeiro de

2006 e alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, 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,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 616, de 18 de outubro de 2016
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,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, 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 SILVIA REGINA SILVEIRA DA
ROSA, matrícula nº 4633, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Assessoria técnica-administrativa -
Revisor Taquigráfico, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, a contar de 13 de outubro de 2016 (DL - Coordenadoria
de Taquigrafia do Plenário).

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário DESIGNAR o servidor ALLAN DE SOUZA, matrícula nº

6339, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para exercer a
função de Gerência - Segurança e Administração de Rede, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 5
de outubro de 2016 (DTI - CR - Gerência de Segurança e Administração
de Rede).

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 612, de 18 de outubro de 2016
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, Deputado GELSON MERISIO - Presidente

Deputado Valmir Comin - SecretárioRESOLVE:
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioDISPENSAR o servidor JOAO FULVIO FURTADO VIEIRA,

matrícula nº 2157, da função de Assistência técnica de Comissão
Permanente, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 10 de outubro de 2016 (DL - CC - Comissão de
Prevenção e Combate às Drogas).

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 617, de 18 de outubro de 2016
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 2843/2016,Deputado GELSON MERISIO - Presidente

Deputado Valmir Comin - Secretário RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 613, de 18 de outubro de 2016 CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora ROSANGELA ROSA, matrícula nº 1030, no
cargo de Analista Legislativo I, habilitação Nível Fundamental, código
PL/ALE-30, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com
proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

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,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 002, de 11 de janeiro de

2006 e alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, 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,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 618, de 18 de outubro de 2016
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 2477/2016,

DESIGNAR o servidor JOAO FULVIO FURTADO VIEIRA,
matrícula nº 2157, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função de Chefia - Secretaria de Comissão Permanente,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 10 de outubro de 2016 (DL - CC - Comissão de Prevenção e
Combate às Drogas).

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor ALESIO DOS PASSOS SANTOS, matrícula nº
460, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior,
código PL/ALE-70, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 614, de 18 de outubro de 2016
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,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***RESOLVE:
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ATO DA MESA Nº 619, de 18 de outubro de 2016 CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora MARA LUCIA MANFREDINI PERUCHI,
matrícula nº 1142, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível
Médio, código PL/ALE-45, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da lei, a
contar de 1º de novembro de 2016.

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 2848/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioCONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, ao servidor SALVIO ZULMAR DE SOUZA, matrícula nº
438, no cargo de Consultor Legislativo II, habilitação Nível
Superior/Contador, código PL/ASI-70, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de novembro de 2016.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 622, de 18 de outubro de 2016
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 2868/2016,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

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

*** X X X *** CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora ESTELA MARIS ROSSINI, matrícula nº 1510,
no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível
Superior/Taquígrafo, código PL/ALE-65, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de novembro de 2016.

ATO DA MESA Nº 620, de 18 de outubro de 2016
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 2788/2016,

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteRESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

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

*** X X X ***CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor MANOEL RENATO BACK, matrícula nº 843, no
cargo de Consultor Legislativo II, habilitação Nível Superior/Contador,
código PL/ASI-70, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

ATO DA MESA Nº 623, de 18 de outubro de 2016
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 2856/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, à servidora FATIMA REGINA PEREIRA FARIA, matrícula nº
1042, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio,
código PL/ALE-53, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 621, de 18 de outubro de 2016
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 2768/2016, Deputado GELSON MERISIO - Presidente

Deputado Valmir Comin - SecretárioRESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** 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
recebido do Senhor Leandro Rodrigues de Andrade, morador da
Armação do Pântano do Sul, solicitando fiscalização especial e
permanente de todos os órgãos ambientais, na região do Sertão do
Peri, no Sul da Ilha em Florianópolis. Em seguida o presidente leu
correspondência da CASAN, sobre campanha lançada por aquela
Instituição, que propõe o “Trato pelo Saneamento”, em prol do
saneamento básico do Estado e da importância do cidadão nesse
processo. O presidente solicitou cópia aos senhores Deputados
Membros da Comissão. Ato contínuo, informou sobre Ofício nº 1207,
da FATMA - Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina,
encaminhando o Código de Orientação de Condutas Ética e Profissional
do servidor da Fundação do Meio Ambiente. Dando continuidade,
informou à Comissão sobre correspondência recebida da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, enviando
publicação referente a Avaliação de Políticas Públicas: O Plano Nacional
de Saneamento Básico - PLANSAB. Ato contínuo, o senhor presidente
leu o Ofício 028/2016, da Associação Du Projetus, que apresentou o
Projeto e o Consórcio Social Gralha Azul - ação comunitária por meio de
Consorcio Social para a preservação do meio ambiente e geração de
renda, através da cadeia produtiva de tratamento e reciclagem de óleos
residuais e gordura de origem animal ou vegetal. Dando continuidade,
informou sobre correspondência recebida que apresentou o Projeto
“Recicleide Arte e Educação Socioambiental - conectando ciclos e
pessoas”, visando ações conjuntas e sensibilização socioambiental e a
promoção da cidadania. . Em seguida foram colocadas em votação as
seguintes proposições: PL/0076.0/2016, da senhora Deputada Dirce
Heiderscheidt e relatoria do senhor Deputado Cesar Valduga, que
“Institui o Dia Estadual dos Protetores de Animais”, aprovado por
unanimidade - o presidente da Comissão registrou que é vice-
presidente da Frente Parlamentar Nacional de Proteção dos animais na

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às onze horas,
na Sala de Imprensa, sob a presidência do Senhor Deputado Gean
Loureiro e com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária da Comissão de
Turismo e Meio Ambiente, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Foram registradas as presenças dos Senhores Deputados:
Gabriel Ribeiro, Neodi Saretta, Cesar Valduga e Dalmo Claro. Havendo
quórum regimental, o senhor Presidente Gean Loureiro abriu a reunião,
agradecendo a presença de todos. A Ata da reunião anterior foi lida e
aprovada por unanimidade. O presidente apresentou a sinopse das
seguintes correspondências recebidas: Moção de apelo nº 002/2016,
da Câmara de Vereadores de Monte Alegre, “para que se coloque em
votação”, o PL/0071.5/2015, do senhor Dep. Dirceu Dresch, que
“Estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores
de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e adota
outras providências.”; Ofício nº 0010/2016 - da Associação de
Moradores de São João do Rio Vermelho, encaminhando solicitação de
monitoramento por Câmeras, aumento do efetivo policial, rondas nas
Servidões do bairro do Rio Vermelho, devido ao aumento das
ocorrências registradas neste ano. O presidente informou que o
assunto já havia sido discutido pela Comissão em evento anterior
quando se tratou sobre segurança no bairro e que existe falta de
convênio entre a Prefeitura de Florianópolis e a Secretaria de Segurança
Pública para a manutenção das câmeras. Informou ainda sobre ofício
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região Sul; PL/292.5/2015, do senhor Deputado Patricio Destro, que
“Reconhece o Município de Garuva como Cidade Paraíso das Águas, no
âmbito do Estado de Santa Catarina; aprovado por unanimidade com
emenda supressiva; PL/0538.5/2015: do senhor Deputado Leonel
Pavan, com relatoria do senhor Dep. Gabriel Ribeiro, que “Institui o Dia
Estadual de Preservação da Gralha Azul (Cyanocorax coerulens), no
âmbito do Estado de Santa Catarina.”, aprovado por unanimidade; PL./
0027.1/2016, do senhor Deputado Gean Loureiro, com relatoria do
senhor Deputado Cesar Valduga, que “Dispõe sobre a criação da Rota
das Estâncias Termais e Climáticas de Santa Catarina; aprovado por
unanimidade; PRS/0001.2/2015: do senhor Deputado Cesar Valduga e
relatoria do senhor Deputado Dalmo Claro, que “Institui no âmbito da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina o Programa
Carbono Zero.”, aprovado por unanimidade; OF./0236.4/2016, com
relatoria do senhor Deputado Dalmo Claro, que “Encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Fundação Hermann Weege (Zoo Pomerode), de
Pomerode, referente ao exercício de 2015, aprovado por unanimidade;
PL/0071.5/2015, do senhor Dep. Dirceu Dresch e relatoria do senhor
Dep. Neodi Saretta, que “Estabelece limites para o plantio de árvores
exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição
de energia elétrica e adota outras providências.”, aprovado por
unanimidade. PL0422.8/2013, de autoria do senhor Dep. Dado
Cherem e relatoria do senhor Dep. Gabriel Ribeiro, que “Dispõe sobre a
comunicação, à Vigilância Sanitária e à Defesa Civil, das empresas que
produzem, armazenam, utilizam, comercializam e/ou distribuem
insumos químicos, fertilizantes e/ou agrotóxicos no Estado de Santa
Catarina e adota outras providências.”, para o qual foi concedido vistas
em gabinete ao Senhor Deputado Dalmo Claro. Nada mais havendo a
tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Depu-
tados e a assessoria pelo apoio e realização da reunião. A presente ata
será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

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

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de serviços continuados na área de apoio
administrativo e atividades auxiliares, compostos por: Pessoal
Administrativo; Recepcionistas de Eventos; Recepcionista Executiva;
Fisioterapeuta; Assistente de Saúde; Técnica de Enfermagem;
Operador de Equipamentos de Produção Gráfica; Auxiliar de Operador
de Acabamento Gráfico; Técnicos em Arte de Criação Gráfica;
Operador de Impressoras Laser no Setor Gráfico; Atendente de Balcão
no Setor Gráfico; Técnico de Informática; Assistente de Mídia;
Operador de Som/TV; Operador de Som/Plenário; Ascensorista;
Auxiliar de Supervisor Pedagógico; Office Boy; e Intérprete de Libra.
DATA: 10/12/2015 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues no
Protocolo Geral da ALESC até as 08:30 h do dia 01 de dezembro de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 17 de outubro de 2016.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X ***

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADODeputado Gean Loureiro
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 1544/2016, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 028/2016, obteve o seguinte resultado:

Presidente
*** X X X ***

AVISOS DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de agência de viagens para prestação de
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento
de passagens terrestres nacionais e aéreas nacionais e
internacionais, com vistas a permitir o deslocamento dos parla-
mentares, servidores e colaboradores eventuais do Poder Legislativo
quando em viagens a serviço de interesse público.

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

Lote ÚnicoPREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016 - REPUBLICAÇÃO
Resultado: Restou fracassadoOBJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PLATIBANDA DA LAJE

SUPERIOR DO PALÁCIO BARRIGA VERDE Florianópolis, 17 de outubro de 2016
HELIO BECKER FILHODATA: 27/10/2016 - HORA: 09:00 horas

PREGOEIROENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 27 de outubro de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).

*** X X X ***

EXTRATOS

EXTRATO Nº 194/2016
REFERENTE: 05º Termo aditivo celebrado em 26/09/2016, referente
ao Contrato CL nº 078/2013-00, celebrado em 20/09/2013.Florianópolis, 13 de outubro de 2016.

Lonarte Sperling Veloso CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)Coordenador de Licitações e Contratos

*** X X X *** CONTRATADA: Evolution Geradores Ltda.
AVISO DE LICITAÇÃO OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a

vigência do contrato. que se refere a locação de dois containers, para
um prazo de mais 12 (doze) meses, mais precisamente para o período
compreendido entre 21 de setembro de 2016 e 20 de setembro de
2017.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93; Item 3.4 da
Cláusula Terceira do Contrato original e item 17.3 do edital de pregão
021/2013; Atos da Mesa 094/2015, 128/2015 e 131/2016 e
Autorização administrativa através da Comunicação interna DF nº
111/2016.

OBJETO: SERVIÇO, POR DEMANDA, DE MICROFILMAGEM DE
APROXIMADAMENTE 1.215.000 PÁGINAS E ARMAZENAMENTO DOS
RESPECTIVOS ROLOS.
DATA: 07/11/2016 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 07 de novembro de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).

Florianópolis/SC, 17 de outubro de 2016
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Claudia Valim Cardoso- Diretor Administrativo
Tatiane Cadori Moser- Sócia
Francisco Miguel Liborio- Sócio

*** X X X ***
EXTRATO Nº 195/2016Este Aviso de Licitação revoga o Aviso publicado no Diário da ALESC do

dia 14/10/2016, pág. 8. REFERENTE: 16º Termo aditivo celebrado em 30/09/2016, referente
ao Contrato CL nº 096/2011-00, celebrado em 15/12/2011.Florianópolis, 17 de outubro de 2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

CONTRATADA: Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda.*** X X X ***
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OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência no contrato para um período de mais 90 (noventa) dias,
conforme previsto na cláusula quarta, item 4.1 do contrato original e
item 2.2 do 15º Termo Aditivo, mais precisamente para o período
compreendido entre 01/10/2016 e 31/12/2016, tempo necessário
para concluir o processo licitatório que se encontra em andamento.

PORTARIA Nº 1718, de 18 de outubro de 2016
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,

caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro

de 1985,

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso VI, § 4º, da Lei 8.666/93;
Cláusula quarta, item 4.1 do contrato original; Atos da Mesa
nºs.094/2015, 128/2015 e 131/2016 e; Autorização administrativa
através do Ofício DF 123/20216.

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

Florianópolis/SC, 17 de outubro de 2016
Matr Nome do Servidor Qde

dias
Início em Proc. nºCarlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

Claudia Valim Cardoso- Diretor Administrativo
6302 DIEGO VIEIRA DE SOUZA 15 30/9/2016 3094/2016Luiz Hermes Bordin- Diretor

*** X X X ***
6289 JULIA GARCIA 15 26/9/2016 3096/2016EXTRATO Nº 196/2016
1175 JOAO ROBERTO PIO 7 30/9/2016 3095/2016REFERENTE: Acordo de Cooperação Técnica nº 052/2016 celebrado em

11/10/2016 599 MARIA SALETE DE BEM URBAN 11 3/10/2016 3097/2016
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

2213 SILVIA RIBAS DE MIRANDA
RAMOS

35 28/9/2016 3098/2016CONTRATADA: Ministério Público do Estado de Santa Catarina- MPSC
OBJETO: Cooperação institucional entre o MPSC e a ALESC, mediante a
conjunção de esforços e disponibilização de recursos materiais para
promoção do “Programa Unindo Forças- Programa de Fortalecimento
dos Controles Internos Municipais”, bem como de outras opções
relacionadas ai desenvolvimento do controle interno no âmbito da
Administração Pública Municipal, além de outros programas ou projetos
de cunho social e de interesse público.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1719, de 18 de outubro de 2016
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,

VIGÊNCIA: 11/11/2016 a 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: art.116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Florianópolis, 18 outubro de 2016. RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da

Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,Deputado Gelson Merísio- Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos

servidores abaixo relacionados:Sandro José Neis- Procurador- Geral de Justiça
*** X X X ***

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nºPORTARIAS
1873 CARMEN LUCIA MARIAN 15 29/9/2016 3101/2016

PORTARIA Nº 1716, de 18 de outubro de 2016 1253 FRANCISCO JOAO DA ROSA 60 1/10/2016 3100/2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

2103 MARIA LUCIA FEDELI GONCALVES 90 3/10/2016 3099/2016

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1720, de 18 de outubro de 2016
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE:
LOTAR no Gab Dep Nilso Jose Berlanda ROBERTO LUIZ

SALUM, matrícula nº 166.809-9-01, servidor do Poder Executivo -
Secretaria de Segurança Pública, colocado à disposição na Assembleia
Legislativa pelo Ato nº 2034, de 5/10/2016, sob a égide do Termo de
Convênio nº 1546/2015 c/c o Decreto 1073/2012, a contar de 29 de
setembro de 2016.

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora TERESINHA BLOEMER

PICKLER, matrícula nº 2094, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Serviços Gerais, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento da
respectiva titular, CLAUDIA VALIM CARDOSO, que se encontra em
fruição de férias por20 (vinte) dias, a contar de 17 de outubro de 2016
(DA - Coordenadoria de Serviços Gerais).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1717, de 18 de outubro de 2016
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

ART. 2º - Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de cargo em comissão, no período, a
servidora não perceberá o adicional de exercício.

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1721, de 18 de outubro de 2016

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 030/2016.

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.

Matr Nome do Servidor Função

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA Pregoeiro RESOLVE:
DESIGNAR a servidora LAURA JOSANI ANDRADE

CORREA, matrícula nº 7241, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Chefia de Seção
- Apoio Administrativo, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, ANDREIA REGINA FILGUEIRAS, que se encontra em licença para
repouso à gestante por 164 (cento e sessenta e quatro) dias, a contar
de 1º de outubro de 2016 (CGP - Escola do Legislativo).

1039 VICTOR INACIO KIST Pregoeiro substituto

775 ADRIANA LAUTH GUALBERTO Equipe de Apoio

947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

7211 JOAO GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANN

1998 BERNADETE ALBANI LEIRIA
Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralDiretor Geral
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