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P L E N Á R I O

ATA DA 015ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2017,
EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

convocada por solicitação do deputado Aldo
Schneider e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares, em comemoração ao
centenário da cidade de Taió.

Excelentíssimo senhor delegado de
polícia da comarca de Taió, Vítor Alves Machado;

Senhor vice-presidente regional da Fiesc
para o Alto Vale do Itajaí, Lino Rohden, neste
ato representando o senhor presidente da
Fiesc, senhor Glauco José Côrte;

Convido para compor a mesa as auto-
ridades que serão nominadas a seguir: Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional pelos musicistas Tiago,
Elen e Adriana.

Excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Taió, Almir Guski; Excelentíssimos senhores vereadores

do município de Taió: Ademir Valle, Aroldo
Peicher Júnior, Eduardo Poffo, Jaci de Liz, Jair
Alberto das Neves, Joel Sandro Macoppi, Klaus
Dieter Diel, Valdeci João da Cruz;

Excelentíssimo senhor vice-prefeito da
cidade de Taió, Horst Alexandre Purnhagen;

(Procede-se à interpretação do hino.)
[Degravação: Tayliny da Silva]

Excelentíssimo senhor Presidente da
Câmara de vereadores de Taió, Tiago Maestri;

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Neste momento passo a palavra ao sr.
mestre de cerimônias.

Excelentíssima senhora promotora de
Justiça da Comarca de Taió, Raísa Carvalho
Simões Rollin;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Atalanta, Antônio José de Souza;O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, a Presidência desta sessão agradece
e registra a presença das demais autoridades:

Excelentíssimos senhores vereadores
de Ibirama: Dante Bonin e Iracema Duwe;

Excelentíssimo senhor deputado federal
Rogério Mendonça;

Excelentíssimo senhor vereador de
Laurentino, Élcio Luiz Bonacolsi;

Senhor chefe de gabinete, Jerry Comper,
neste ato representando o excelentíssimo
primeiro vice-presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina,
deputado Aldo Schneider;

Excelentíssimo senhor secretário-
executivo de Desenvolvimento Regional de
Ibirama, Jamir Marcelo Schmidt;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Mirim Doce, Irineu Felizari;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Dona Emma, Nerci Barp;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Pouso Redondo, Osnildo Dalmarco;Excelentíssimo senhor presidente da

Associação dos Municípios do Alto Vale do
Itajaí - Amavi, prefeito Humberto Pessatti;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Vítor Meireles, Bento Francisco Silvy;

Excelentíssimos senhores vereadores
do município de Salete, Aldo Kuhnen e
Pergentino Manarin;Excelentíssimo senhor presidente da

União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do
Itajaí - Ucavi, Élcio Luis Bonacolsi;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Mirim Doce, Sergio Luiz Paisan; Senhores vereadores do município

de Santa Terezinha, Altamir Okocopnik e
Nelson Tiago;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Ibirama, Adriano Poffo;Excelentíssimo senhor secretário

executivo de Desenvolvimento Regional de Taió,
Moacir Oenning;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Atalanta, Juarez Miguel Rodermel; Senhor presidente do Sindicato dos

Trabalhadores do Município de Taió, Valmor
Grosche;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene, foi

Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Mirim Doce, Antônio Carlos Kestring;
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Senhor presidente do Rotary Club de
Taió e presidente do Clube Caça e Tiro XV de
Novembro de Taió, Jorge Ricardo Gonçalves;

A voz dele está um pouco fragilizada em função
da quimioterapia e da radioterapia, mas ele
está muito bem. E tenham certeza absoluta de
que, no dia primeiro de fevereiro, ele estará em
Florianópolis assumindo a Presidência da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Taió
já teve o privilégio de ter um presidente daquela
Casa, o Moacir Bertoli; e o Alto Vale também
com o Waldomiro Colautti, o Heitor Sché, e
agora será o deputado Aldo Schneider.
[Degravação: Taquígrafa Sara]

Dalfovo, duas vezes prefeito, infelizmente não
está presente, ele também teve alguns
problemas de saúde, mas graças a Deus está
recuperado. É uma pessoa que respeito, tenho
um carinho muito grande por ele, é um homem
honesto, e hoje se fala tanto da política e dos
políticos, e as decepções são tão grandes, mas
quando temos referência de algumas pessoas
públicas, como é o do Ademar Dalfovo,
percebemos que a política tem jeito, sim, de o
povo escolher as pessoas certas para o lugar
certo. Seguindo, temos o Nelson Gotten, foi
deputado estadual por dois mandatos, federal.
Também é uma figura pública de expressão do
município de Taió; Erna Heidrich e Lino João
Dell’Antônio, faleceram durante o mandato; o
Lino, inclusive, é meu conterrâneo, porque
sempre digo que sou de Ituporanga, fui para lá
em 1976, e o Legislativo me deu o Título de
Cidadão Ituporanguense, mas nasci em Nova
Trento, lá na mesma cidade de Lino
Dell’Antônio, Horst Gerhardt Purnhagen; por
dois mandatos, está aqui a dona Mirian, eu
sempre tive o sr. Rossi como exemplo de vida, um
empresário bem sucedido que dedicou boa parte
de sua vida para construir Taió também juntamente
com outras pessoas, ainda melhor, e ele fez com
certeza a sua parte, e durante o mandato. Ele veio
a falecer. O seu filho, Horst Purnhagen está
aqui.[Degravação: Taquígrafa Elzamar]

Senhor diretor-financeiro da Assembleia
Legislativa do estado, Garibaldi Antônio Ayroso;

Senhor Leonardo Tillmann, colaborador,
neste ato representando o presidente da
Câmara de Dirigentes Lojista de Taió, senhor
Douglas Fernandes Anadão; e

Senhor secretário-parlamentar, VoInei
Sandrini, neste ato representando o gabinete
do excelentíssimo senhor deputado estadual,
Milton Hobus.

Fiquem tranquilos, vocês que estão
rezando pela saúde dele, quero dizer que ele
vai, sim, assumir a presidência da Assembleia dia
1º de fevereiro de 2018. Tem mais ainda, o fato
que pode acontecer nos primeiros dias de abril,
que é a renúncia do atual governador Raimundo
Colombo para vai concorrer ao Senado Federal.

A todos o nosso muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - A seguir teremos a apresentação de
vídeo institucional com a mensagem do sr.
deputado Aldo Schneider. Todos poderão
acompanhar no telão. Por outro lado, o vice-governador de

Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, que é
do nosso partido, procurou-me recentemente,
dizendo que pretende concorrer também ao
Senado, mas também terá que renunciar em
abril, e acrescenta que só poderá renunciar e
concorrer ao Senado, se Aldo Schneider estiver
bem de saúde para assumir o governo do
estado, conforme a sequência da sucessão:
Raimundo Colombo, Eduardo Pinheiro Moreira e
Aldo Schneider. Existe essa possibilidade. Caso
ele assuma o governo, é lógico que não poderá
concorrer novamente a deputado, mas se ficar
como governador será por nove meses,
deputado Romildo Titon.

(Procede-se à exibição do vídeo.)
[Degravação: Taquígrafa Sílvia]

(Palmas)
Eis então a mensagem do sr. deputado

Aldo Schneider, deste grande guerreiro, lutador
que enfrenta com muita fé, muita coragem, o
seu problema de saúde e que, em breve, estará
aqui conosco, temos absoluta certeza.

Convido para fazer uso da palavra, neste
momento, o excelentíssimo senhor deputado
federal Rogério Peninha Mendonça, que falará
em nome do nosso colega Aldo. Esse nome é difícil de pronunciar. E

os seus filhos estão aqui também. Mas, sem
dúvida o Horst é referência também como
empresário, cidadão, pai, político. São
pessoas, aqui, de Taió de quem nos
orgulhamos. O Hugo Lembeck também fez uma
belíssima administração, eu acompanhei muito
de perto, ajudei bastante com recursos lá de
Brasília. E, agora, temos este jovem, o Almir,
como prefeito, que tem a responsabilidade de
dar continuidade a uma história tão bonita. E
isso só para falar de homens públicos, de
prefeitos. Mas nós poderíamos fazer referência
a tantas outras pessoas que Taió tem doado
para Santa Catarina, a tantos empresários bem
sucedidos que contribuem efetivamente para a
economia do estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO FEDERAL ROGÉRIO
PENINHA MENDONÇA - Inicialmente, gostaria de
saudar o deputado Romildo Titon, que neste
momento preside a sessão, com quem tive o
privilégio de conviver durante 12 anos como
deputado. Conheço bem o Titon, e sei do seu
valor e do seu trabalho pelo povo catarinense.

Vamos também ter a honra, o privilégio
de ter o deputado Aldo Schneider, quem sabe
por nove meses, como governador. Vejam, é o
segundo mandato dele, já foi líder do PMDB,
líder do governo, vice-presidente da Assembleia
Legislativa e será o presidente, quiçá gover-
nador. Vejam que carreira meteórica, podemos
assim dizer. Eu fui 12 anos deputado estadual,
o máximo que consegui, deputado Romildo
Titon, foi secretário da Casa, e o deputado Aldo
Schneider no segundo, que orgulho para todos
nós, e eu mais do que nunca fico orgulhoso
disso. É um deputado que merece! E pela
garra, tenho certeza, que ele vai superar isso.

Saúdo o sr. Almir Guski, prefeito da
cidade de Taió, meu grande amigo e com quem
tive o privilégio de participar no processo
eleitoral que conduziu o Almir e o Horst
Alexandre Purnhagen; saúdo também o sr.
Alexandre, vice-prefeito, e ficamos felizes em
saber que o município está sendo conduzido
verdadeiramente a quatro mãos, cumprindo
aquilo que foi falado em campanha; a nossa
promotora de Justiça, Liene Mafra Limas, que
está aqui conosco, uma jovem promotora; o
Tiago Maestri, presidente do Legislativo
Municipal; o Élcio Luis Bonacolsi, que preside a
Associação dos Vereadores do Alto Vale do
Itajaí; o meu querido amigo Jerry, chefe de
gabinete, que, conforme as palavras que
ouvimos do Aldo, conduz realmente o seu
gabinete com todas as condições, como se lá
realmente estivesse o deputado Aldo
Schneider. Parabéns, Jerry!

Quero parabenizar o deputado Aldo
Schneider pela iniciativa que teve de propor
esta sessão solene em homenagem aos 100
anos de colonização de Taió. Estava lendo a
história de Taió, e há uma dúvida, dizem que
não é bem 100 anos, pode ser um pouquinho
mais, talvez, 140 anos, porque dizem que em
1876, Emil Odebrecht, já passou por aqui.
Então, que bom, se ao invés de 100 fosse 140
anos. Realmente é uma homenagem
justíssima, não só a Toiá, mas também a
personalidades, a empresários, a pessoas da vida
pública que fizeram e deram a sua contribuição
para que Taió pudesse ser o que é hoje.

Então, encerro minhas palavras, dizendo
da alegria de estar aqui, até porque estou na
minha sétima eleição. Fui eleito três vezes
como deputado estadual, duas vezes como
deputado federal. E, nessas cinco eleições,
sempre Taió e a região têm me prestigiado
muito em termos de votação. Por isso mesmo
tenho essa dívida tão grande e também tenho
procurado ajudar a atual administração. Não se
trata de ajudar o Almir, o Alexandre, mas de
ajudar o povo de Taió.

Saúdo a todos vocês que estão aqui,
neste momento, prestigiando esta sessão
solene, prefeitos, vereadores, lideranças,
taioenses, amigos não apenas de Taió, mas de
outros municípios que estão aqui prestigiando
esta sessão solene.

E tem mais. Já ia esquecendo, mas é
bom falar que Taió deu alguns frutos, os
municípios da região. Temos Mirim Doce, o
último município a se emancipar. Rio do Campo
pertenceu a Taió, e também o município de
Salete. E Taió é muito difícil de administrar,
querido amigo Titon, pois são 700 km² de
extensão. Imaginem quando todos esses
municípios estavam juntos. Lembro quando
administrei o município de Ituporanga, que é
um município grande, com 350 km². Era a
metade da área e não era fácil. Imaginem a
responsabilidade que vocês têm. Por isso,
Horst, à esteira que você pediu para atender os
agricultores já está saindo. Já está empenhada,
prontinha para ser liberada a esteira que o
Alexandre pediu para Taió, através de uma
emenda de minha autoria, lá, de Brasília.

E vejam, hoje, neste momento a sede
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é
Taió, a sede do Poder Legislativo. São três
poderes aqui no estado, um deles que é o
Legislativo, por iniciativa do Aldo Schneider
está aqui sediado, atuando junto com todos
vocês aqui na cidade de Taió em homenagem
aos 100 anos de colonização, que sejam 140,
não importa, mas oficialmente o que consta
realmente na bandeira de Taió é o ano de
1917. É isso prefeito? Corrija-me para eu não errar!

Primeiramente, gostaria de fazer uma
referência ao deputado Aldo Schneider, que me
permitiu representá-lo aqui, neste momento, e
eu fico feliz com isso. E como disse o Titon,
emocionado pela amizade que tem com ele, e
eu da mesma forma.

O Aldo e eu, nestes anos todos do
seu mandato, tal qual eu tinha uma parceria
com João Mattos; hoje nós temos o que
chamamos de dobradinha, deputado Romildo
Titon, e nós dois, juntos, temos percorrido, ao
longo desses anos, todos os municípios da
região. São muitas horas de carro, muitas
horas de visitas, porque o deputado Aldo
sempre me diz: ‘amigo Peninha, não devemos
visitar os municípios só nas eleições, temos
que fazer isso permanentemente’. E temos isso
como meta, temos o nosso roteiro, sempre
procurando manter uma regularidade nas
visitas entre todos os municípios.

Estamos vivendo uma noite belíssima
em que a cidade de Taió pela sua repre-
sentação, pelo seu povo, pela sua gente. Vim
para Ituporanga no ano de 1976, quando me
formei como engenheiro agrônomo, e tive a
oportunidade de conhecer muitos prefeitos de
Taió. Também estava listando o nome de
alguns prefeitos para saber se os conhecia, o
primeiro foi o sr. Bertoldo Jacobsen; depois,
Alfredo Cordeiro; Walter Schmidt; Ingo Hosang,
Moacir Bertoli, duas vezes prefeito, ex-
presidente da Assembleia Legislativa, ex-
presidente do Tribunal de Contas, e até hoje é
um personagem respeitadíssimo em Santa
Catarina e no Brasil; Hercílio Anderle; August
Heirich Purnhagen; Harry Leopoldo Gomes; João
Machado; o meu querido amigo Ademar

No mais, são essas as minhas
colocações. Parabéns, Assembleia Legislativa!
Deputado Romildo Titon, leve o agradecimento
do povo de Taió. Quero agradecer ao deputado
Aldo Schneider pela belíssima iniciativa e,
principalmente, ao município de Taió pelo que
tem feito por Santa Catarina e o Brasil.
Agradeço a vocês todos, e não apenas a vocês
que estão aqui, mas aos tantos e tantos que não
estão mais conosco, que ao longo dos 100 anos
deram sua contribuição para permitir que Taió seja
o que é hoje, um exemplo de cidade para o Brasil.

O Aldo, efetivamente, é um homem de
muita garra e de muito trabalho, e mesmo
acometido por uma doença, mas estive
segunda-feira com ele, lá em São Paulo, fiquei
muito feliz porque vi que está se recuperando. Um abraço a todos! E viva Taió!
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(Palmas) Taió, em meados da década de 1940, e por ter
ajudado a idealizar a maternidade Dona Lisette,
convidamos para receber a homenagem a
senhora Henriete Jacobsen, neste ato repre-
sentando seus avós, a senhora Lisette
Jacobsen e o senhor Leopoldo Jacobsen.

a fé e ainda em comemoração aos 500 anos
da Reforma Protestante, convidamos para
receber a homenagem o senhor Edilson Ramos.

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

Titon) -Quero agradecer, em nome da
Assembleia Legislativa, ao deputado Rogério
Mendonça, que neste ato representou o nosso
querido deputado Aldo Schneider. Realmente,
deputado Peninha, eu tenho evitado falar uns
nomes aqui, porque venho lá de Campos
Novos, uma região em que apenas tem italiano
e brasileiro, ou é Fagundes, Correia, Silva,
Santos ou Titon. Quando você fala que é da
família Fagundes, pergunta-se: ‘Você é dos
brabos ou dos mais mansos’, essa é a
pergunta que fazem por lá. Por isso, tenho
falado apenas o primeiro nome aqui. É para não
errar. E para não errar de novo, solicito ao
mestre de cerimônias para que proceda a
nominata dos homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Pelo empreendedorismo nos negócios

desde 1968 em Taió e pelo espírito de
voluntariado com destaque para a construção
de edificações como a capela mortuária e a
Capela Nossa Senhora Aparecida, convidamos
para receber a homenagem o senhor Egidio Darós.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Senhoras e senhores, atendendo o que

preceitua a norma do Comitê Nacional de
Cerimonial Público, as homenagens a seguir
serão entregues a familiares ou representantes
de personalidades que não estão mais em
nosso convívio. Cumprindo a norma já
mencionada, as placas permanecerão fechadas
em respeito aos homenageados in memoriam.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Pela importante atuação como primeira

dama do município de Taió, com relevantes
serviços sociais prestados à sociedade à frente
de entidades filantrópicas e trabalhos manuais
realizados ainda nos dias de hoje na ordem
Auxiliadora das Senhoras Evangélicas,
convidamos para receber a homenagem a
senhora Erica Marta Jacobsen.

Pelos relevantes serviços prestados no
registro fotográfico da história de Taió e das
famílias taioenses, como primeiro fotógrafo
profissional a residir no município, convidamos
para receber a homenagem o senhor Adolar
Hörmann, neste ato representando seu pai, o
senhor Franz Xaver Hörmann, in memoriam.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Neste momento, o
Poder Legislativo catarinense, em sessão solene,
presta homenagem ao município de Taió pela
passagem dos seus 100 anos de colonização.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Pela importante contribuição da família
Kindel no desbravamento e colonização do
município de Taió, com a chegada da família
em 1917, através de Albert Ludwig Kindel e
seus dois filhos Frederico Walter Kindel e
Alberto Kindel, convidamos para receber a
homenagem o senhor Otto Horst Kindel.

Os primeiros colonos alemães
chegaram a Taió em 1917. Em 1920,
chegaram as primeiras famílias italianas, as
famílias brasileiras também vieram neste
período. A emancipação do município ocorreu
em 12 de fevereiro de 1949, com a indicação
de Bertoldo Jacobsen, como primeiro prefeito.
Em 2017, iniciou a nova administração com
Almir Reni Guski e Alexandre Horst Purnhagen.

(Palmas)
Pela importante contribuição no

desbravamento do território taioense, com
participação na abertura de estradas,
convidamos para receber a homenagem a
senhora Cândida Demarch, neste ato repre-
sentando seu pai, o senhor Ponciano Félix
Leite, in memoriam.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Pela relevante contribuição da família de
Guilherme Martinelli e seus 11 filhos, na
colonização, no desenvolvimento da agricultura
e da educação do município de Taió,
convidamos para receber a homenagem o
senhor Lindo Martinelli.

O nome Taió tem sua origem na
língua indígena e o significado é “lugar de
pedras soltas”, numa alusão aos paredões de
pedras. Atualmente a população do município é
de 18.060 habitantes.

(Palmas)
Pela valorosa contribuição do imigrante

italiano no processo de colonização do
município de Taió, e por sua liderança
comunitária e atendimento aos doentes,
convidamos para receber a homenagem a
senhora Selma Valentini Menestrina, neste ato
representando seu avô, o senhor Domenico
Valentini, in memoriam.

Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Romildo Titon, juntamente com o
senhor deputado federal Rogério Peninha
Mendonça, bem como o chefe de gabinete do
excelentíssimo senhor deputado Aldo
Schneider, senhor Jerry Comper para fazerem a
entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Pelo pioneirismo e grandiosa partici-

pação de Paulo Wachholz e de seus dois filhos
Albert e Richard na colonização do município de
Taió, sendo a segunda família a se instalar no
território taioense no segundo domingo de
janeiro de 1918 e que, por alguns meses, no
início da colonização chegou a ser a única
família a morar em Taió, hoje com
descendentes na sexta geração da família em
nosso município, convidamos para receber a
homenagem o senhor Marcio.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Pela relevante colaboração do imigrante

italiano na colonização do município de Taió,
em especial no desenvolvimento da localidade
de Ribeirão da Vargem, convidamos para
receber a homenagem o senhor Fiorelo Zanella,
neste ato representando seu bisavô, o senhor
Innocenzo Francesco Zanella, in memoriam.

Por sua relevante atuação na
valorização e fortalecimento do regime repre-
sentativo do município, convidamos para
receber a homenagem concedida ao Poder
Executivo municipal o excelentíssimo senhor
prefeito de Taió, Almir Reni Guski.

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa

Cristiany]
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca] (Palmas)
Pela contribuição na colonização de

Taió, como líder comunitário e primeiro leiloeiro
do município, convidamos para receber a
homenagem o senhor Moacir Zanghelini, neste
ato representando seu avô, o senhor Adamo
Zanghelini, in memoriam.

Pelos relevantes serviços prestados
como relojoeiro do município de Taió desde
1950 e pela valorosa contribuição em serviços
voluntários proporcionando inclusive a qualificação
da mão de obra em Taió, e com serviços prestados
à área social nas obras Kolping, de Taió,
convidamos para receber a homenagem o
imigrante alemão, senhor Heinrich Engels.

Pela relevante atuação na fiscalização e
elaboração de leis que contribuem para o
desenvolvimento do município de Taió,
convidamos para receber a homenagem
concedida ao Poder Legislativo municipal, o
excelentíssimo senhor presidente da Câmara
de Vereadores de Taió, Tiago Maestri.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Dando continuidade à solenidade, o
parlamento catarinense fará entrega de
certificados às personalidades pela valorosa e
destacada atuação contribuindo para o
desenvolvimento do município de Taió.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Pela importante atuação do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Taió, no desenvol-
vimento da agricultura do município e do bem-
estar das famílias agrícolas há quase cinco
décadas, convidamos para receber a homenagem
o senhor Eduardo Blank, neste ato representando
seu pai um dos fundadores e primeiro presidente
do sindicado, senhor Bruno Blank.

Fundada em 1943 pelo imigrante
alemão, Hermann Hinrich Purnhagen, a Induma
iniciou as atividades em Taió em 1948 e migrou
na década de 1970 para o ramo da fabricação de
papel, tendo hoje 75 anos de atuação no mercado,
prestando assim valorosa contribuição
socioeconômica no ramo mercantil e industrial em
Taió. Convidamos para receber a homenagem o
senhor Fernando Leopoldo Purnhagen.

Pela dedicação no cultivo de dezenas de
espécies de flores e pela dedicação em manter
e abrir o jardim da propriedade da família,
conhecida como a Casa das Flores, para a
visitação de turistas e estudiosos, e ainda pela
preservação da arquitetura da casa em estilo
germânico, construída em 1934, convidamos para
receber a homenagem à senhora Irene Jensen.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Fundada em 1930 pelo imigrante

alemão Richard Wagner, a Metais Wagner, que
está na quarta geração da família, possui mais
de 90 anos de serviços prestados à população
de Taió e região. A empresa está no mesmo
endereço desde o início das atividades comer-
ciais mantendo a excelência nos produtos,
serviços e atendimento. Convidamos para receber
a homenagem o senhor Baldua Wagner, neste ato
representando a empresa Metais Wagner.

(Palmas)
(Procede-se à entrega do certificado.) Instalada em alto Ribeirão da Vargem

como serraria, na década de 40, por Ewald Otto
Heidrich e transformada em indústria de
papelão no dia primeiro de setembro de 1966,
a Himasa possui hoje 51 anos de fabricação e
comercialização de papel, prestando relevante
contribuição socioeconômica mercantil,
industrial e agrícola ao município de Taió.
Convidamos para receber a homenagem, a
senhora Diva Maria Tomazoni Heidrich.

(Palmas)
Pela relevante contribuição

socioeconômica para o município de Taió do
Auto Posto Lima, fundado em janeiro de 1966,
que funciona há 51 anos e está na terceira
geração da família Lima, convidamos para
receber a homenagem à senhora Milda de Lima.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)
(Palmas) Pela valorosa contribuição religiosa que

a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana
de Taió ao povo, desde o início da colonização
de Taió, com o compromisso de despertar,
proporcionar e sustentar a esperança, o amor e

(Procede-se à entrega do certificado.)
Pela valorosa contribuição da família

Jacobsen à saúde do município de Taió, por ter
cedido parte da própria residência para o
funcionamento da primeira casa de saúde de

(Palmas)
Por sua valorosa contribuição à

agricultura do município de Taió, com partici-
pação ativa na criação da Cravil, do Sindicato
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Rural dos Trabalhadores, Sindicato dos
Produtores Rurais e pela importante
cooperação com o esporte taioense,
convidamos para receber a homenagem o
senhor José Tomelin.

que se conseguisse chegar a Blumenau com a
filha viva no hospital, iria construir uma casa de
saúde em Taió. Ele conseguiu chegar de
carroça lá, depois de alguns dias andando na
estrada com essa filha quase morta, e graças a
Deus ela sobreviveu. Faleceu este ano a filha
dele com mais de 80 anos de idade.

empresariais, os talentos da política, os
talentos ligados à cultura, ao esporte, ao lazer,
quantos talentos.

O menino Joãozinho, que cantou aqui, é
talento maravilhoso, um grande trabalho feito
pela Casa Cultura, que desenvolve e descobre
novos talentos. Que maravilha e é isso que
nos emociona!

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Na década de 40, iniciou as atividades

de sapateiro, como fabricante de sapatos,
botas e chinelos, inclusive para diversas auto-
ridades do município, tendo inaugurado em
fevereiro de 1953, juntamente com a esposa
Lucila Cardoso, a loja de calçados Cardoso,
com relevantes serviços socioeconômicos pres-
tados à população taioense até 2010.
Convidamos para receber a homenagem o
senhor Luiz Eugenio Cardoso.

Então, eles construíram lá onde é o
museu hoje, era a residência deles, saíram
dentro de sua residência e lá fizeram uma casa
de saúde. Eles contrataram médico,
enfermeira, e minha avó também trabalhava lá,
para atender os pacientes, depois disso o local
ficou pequeno e resolveram, junto com a
comunidade luterana de Taió construir um
hospital e maternidade Dona Elizete.

Essas famílias dos senhores e das
senhoras homenageados, hoje, também é um
pouquinho daquilo que Santa Catarina deve
para suas famílias, para todas as famílias de
Santa Catarina. E por falar em Santa Catarina,
também quero homenagear aqui a Assembleia
Legislativa, quero contar um pouquinho aqui
dos números de Santa Catarina.

Aquele terreno também era da
propriedade deles, e eles foram atrás,
movimentaram a comunidade, fizeram muitas
festas, muitos eventos arrecadando dinheiro. O
meu avô por diversas vezes, seu Bertoldo
Jacobsen, foi para a Alemanha atrás de
recursos para construir aquele prédio e,
finalmente, um dia a obra saiu. E tudo isso,
dona Érika, a senhora participou de toda essa
história, do começo até os dias de hoje, por
isso, também é bastante responsável pela
história de nosso município.

Eu vi o governador Raimundo Colombo
expor estes números em Rio do Sul um dia
desses em uma reunião, e realmente Santa
Catarina é diferenciada, sendo que a grande
diferença está em nós, na genética deste povo,
que primeiro pensa no trabalho, depois pensa
no lazer. E pela idade dos senhores e das
senhoras homenageados, observem a vida
longa deste povo maravilhoso que tanto trabalha.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Por relevantes serviços prestados como

farmacêutico, pela contribuição na fundação da
Apae de Taió e pelo associativismo através de
entidades de classe como a CDL de Taió,
convidamos para receber a homenagem o
senhor Valcir Mengarda.

(Procede-se à entrega do certificado.) Uma pessoa me ligou hoje e perguntou:
‘Prefeito, como é que vai ser a homenagem?
Como eu me comporto?’, e eu disse: ‘do teu
jeito’. Falei para lembrar de seu jeito, de como
você é, da tua simplicidade que primeiro pensa
apenas no trabalho e não pensa nunca em ser
homenageado, porque o DNA deste povo
chama-se trabalho.

(Palmas)
Pelo pioneirismo e pelo espírito

empreendedor que sempre teve à frente de
seus negócios no município de Taió e pelos
valorosos serviços prestados à sociedade
taioense, convidamos para receber a
homenagem, o senhor Werner Windisch.

(Palmas)
Então, em nome dela, meus parabéns a

todos vocês na noite de hoje. Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

(Procede-se à entrega do certificado.) O SR. PRESIDENTE (Deputado
Romildo Titon) - Convido para fazer uso da
palavra, o excelentíssimo senhor prefeito do
município de Taió, senhor Almir Guski, que
também é bona gente.

Então, a Assembleia Legislativa faz
muito bem em homenageá-los, e Santa
Catarina com seus números prósperos, pelo
povo que tem em Santa Catarina, de todas as
regiões, mas o Alto Vale também é diferenciado
pelo seu povo, pela sua cultura, pelo jeito de
viver, pela qualidade de vida que empregamos
aqui ao nosso povo, por isso é um povo tão
exigente, por isso é tão difícil ser prefeito
nessas cidades, ser vereador nessas cidades,
ser do Judiciário, do Executivo, do Legislativo,
os três poderes que são o tripé da democracia.

(Palmas)
Agradecemos ao senhor deputado

Romildo Titon, ao senhor deputado federal
Rogério Peninha Mendonça e ao senhor Jerry
Comper, chefe de gabinete do deputado Aldo
Schneider, pela entrega das homenagens.

O SR. ALMIR GUSKI - Senhoras e
senhores, boa noite, é uma honra para nós
estarmos aqui nesta noite, neste belíssimo
evento produzido aqui pela Assembleia Legislativa.

Esta sessão está sendo gravada e será
transmitida durante a semana pela TVAL,
acompanhe a programação. Sr. presidente, deputado Romildo Titon,

em nome do senhor, gostaria de dar boa noite
a todas as pessoas de fora da nossa cidade, o
Poder Executivo está aqui, o Poder Legislativo
está aqui, o Poder Judiciário também, isso é
bom, que maravilha, e é uma honraria para
nossa cidade receber um evento deste
tamanho. Muito obrigado a todos vocês que se
deslocaram de outras cidades, amigos
prefeitos, por terem vindo a Taió, é uma honra
realmente recebê-los.

Muito obrigado! [Degravação: Elisa
Padilha]

Neste momento, teremos a interpre-
tação da música “Esperanza” pelo musicista,
João Kinder Sardanha, uma homenagem aos
colonizadores.

Por isso, é tão difícil, pela exigência
de um povo que trabalha muito, mas também
exige muito, então os números de Santa
Catarina são maravilhosos por este povo que
aqui está. Eu quero dizer aos senhores que nós
somos da geração da nova política, da política
que pensamos para nosso povo, para nossa
cidade, para nosso estado e para nosso país, a
política da transparência, a do diálogo, a de
fazer mais com menos, fazer mais com o
mesmo. Gestão, palavra muito falada, linda,
maravilhosa, mas ela tem que ser colocada em
prática. E eu percebo que estamos vivendo este
momento maravilhoso da política em Santa
Catarina, onde os gestores estão colocando em
prática tudo o que a sociedade precisa e quer,
e é ter políticos de qualidade, e nós somos a
nova política, a nova política do Brasil.

Muito obrigado!
(Procede-se a interpretação da música)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Neste momento, convido para fazer uso
da palavra em nome dos homenageados, o
excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Taió, o senhor Alexandre
Purnhagen, bona gente.

Quero, de uma forma muito simples
homenagear também aquele que foi aprovado
por unanimidade na Assembleia Legislativa
esta noite, a todos os deputados daquela
Casa, em especial ao deputado Aldo Schneider,
amigo desta terra, amigo pessoal de todos os
taioenses de longa data, e quando vejo o Aldo
ali dando seu depoimento e conversando com o
povo, já quase recuperado, até me emociono,
porque realmente acompanhei um pouquinho
dessa trajetória do Aldo e vi o quanto o ser
humano tem força para viver. E o Aldo está
provando que todos nós devemos ter essa
perseverança de vida, e homenagear a vida,
homenagear aquele que luta para viver, e o
Aldo é um guerreiro, é um desses, é ele!

O SR. ALEXANDRE PURNHAGEN -
Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo
deputado Romildo Titon, que neste ato preside
esta sessão solene. Desta forma, cumprimento
os demais componentes da mesa, e
cumprimentar de uma forma toda especial,
nossos homenageados da noite de hoje,
pessoas e empresas, também dar boa noite
para o público que se faz presente, que veio
aqui prestigiar este evento.

Em nome dessa nova política, de um
povo trabalhador de Santa Catarina, muito
obrigado presidente, muito obrigado à
Assembleia Legislativa!

(Palmas)
Essas pessoas e essas empresas que

aqui, esta noite, são homenageadas, marcaram
de forma bastante intensa a sociedade
taioense, são pessoas responsáveis pela
história da nossa Taió. Mas, eu gostaria de
salientar de uma forma especial, um pouquinho
da trajetória da minha avó, dona Érika
Jacobsen, me sinto até emocionado, ela que foi
a primeira dama das primeiras do nosso
município. Assumiu um casamento com meu
avô, o qual já tinha quatro filhos quando ela
assumiu esta família, era uma mocinha ainda,
e criou uma grande família.

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

Titon) - Agradeço as palavras do eminente
prefeito municipal no seu pronunciamento.

Quero também falar aqui dos
homenageados, me sinto muito feliz de estar
nesse cargo no ano de 2017, homenageando
estas famílias, estas empresas que tanto
contribuíram para a nossa cidade, e sem vocês
nada seria possível. Quando passo numa rua
de nossa cidade, quando passo no hospital e
quando vou até lá, ou quando vou a uma
escola, fico me perguntando, quantas pessoas
aqui trabalharam para que isso pudesse estar
acontecendo, quantas pessoas deram o seu
melhor para que a gente possa estar usando.

Quero também, antes de encerrar, falar
algumas palavras em nome da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, nesta
justa homenagem que foi solicitada pelo nosso
grande amigo, um guerreiro, amigo de todos,
dos 40 parlamentares, o deputado Aldo
Schneider, vice-presidente, e que deveria estar
presidindo este momento de justa homenagem
as pessoas que fizeram a diferença para o
município de Taió e toda a região.Também, gostaria de falar um pouco da

parte que talvez envolva a todos aqui. Ela
também viveu essa parte do meu bisavô,
Leopoldo Jacobsen, teve uma filha aqui em
Taió, naquela época não existiam automóveis,
só carroça praticamente, gente pobre, e ele
teve uma filha que estava prestes a morrer,
com muita febre, e ele fez uma promessa de

Por isso, a nossa gratidão, gratidão à
nova geração, a gratidão de quem fez muito por
essa terra, poderíamos homenagear todas as
famílias, não seria demérito a nenhuma e
àquelas que não estão aqui, porque as que
estão aqui representam tudo o que temos de
melhor, os talentos individuais, os talentos

Não tem comparação nenhuma dos
momentos que vivemos com altas tecnologias
como no passado, quando com muito sacrifício
e muita dificuldade, a pescoço de boi, no lombo
do cavalo e carroça, se desbravava esta
região para se tornar uma terra produtiva,
como é no dia de hoje.
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E esta homenagem que a Assembleia
Legislativa faz, é justamente para aqueles que
ajudaram a construir a cidade nos momentos
difíceis, e que no decorrer dos anos ajudaram a
fazer a diferença para que Taió estivesse sendo
aqui hoje homenageada.

desde o oeste, o meio oeste, assim como
também nesta região, nós nos identificamos
muito com relação a isto.

A Presidência agradece a presença das
autoridades e a todos que nos honraram com o
seu comparecimento nesta noite, convidando-
os para um coquetel neste mesmo recinto,
também teremos a apresentação do Coral
Fridas de Taió.

Deixo minha homenagem em nome do
Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina
e, principalmente em nome deste guerreiro, que
é o deputado Aldo Schneider, que foi o
propositor do evento, e mostrou através do
vídeo pelas suas palavras, ser um homem de
fé, de coragem, e pela sua bondade e amizade,
sendo que através de muitas orações que
todos estão fazendo, graças a Deus, está se
recuperando e ano que vem será o presidente
da Assembleia Legislativa.

Fico feliz em ver esta gurizada que foi
homenageada, todos com cabelos brancos,
mas demonstrando na sua representatividade
aquilo que aconteceu no passado com os que
lutaram, desbravaram e fizeram Taió chegar a
este momento.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.

(Procede-se a execução do hino.)
Antes de encerrar a presente sessão, a

Presidência convoca outra, especial, que será a
7ª Edição de Certificação de Responsabilidade
Social - 2017, para segunda-feira, às 19h, na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria]
[Revisão Final: Taquígrafa Sílvia].

Venho de uma terra produtiva, que é
Campos Novos, e hoje somos prefeito, o celeiro
de Santa Catarina. E temos uma identificação
muito grande com vocês aqui do vale, porque a
colonização foi parecida com todas as terras

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

ATA DA 016ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017,
DE CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO CATARINENSE

AO SENHOR JOSÉ ANTÔNIO TORRES MARQUES
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

Excelentíssimo senhor terceiro vice-
presidente desembargador Jaime Ramos;

O SR. DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO -
Sr. presidente Silvio Dreveck; srs. deputados;
sr. presidente do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, desembargador José
Antônio Torres Marques; nossos ilustres
desembargadores, hoje presentes prestigiando
este ato solene de concessão de Título de
Cidadão Catarinense a este ilustre gaúcho;
senhoras e senhores; familiares. É uma grande
honra para todos nós, parlamentares de Santa
Catarina, podermos recebê-los todos aqui nesta
data tão especial.

Excelentíssimo senhor corregedor-
geral da Justiça, Ricardo Orofino da Luz Fontes;Convido para compor a mesa as

autoridades que serão nominadas a seguir: Excelentíssimo senhor vice-corregedor-
geral da Justiça, Salim Schead dos Santos.Excelentíssimo senhor deputado

estadual Gabriel Ribeiro, que propôs a
presente sessão;

Excelentíssimos desembargadores
Altamiro de Oliveira, André Carvalho, André Luiz
Dacol; Antonio do Rêgo Monteiro Rocha; Artur
Jenichen Filho; Carlos Adilson Silva; Carlos
Alberto Civinski; Cesar Augusto Mimoso Ruiz
Abreu; Cid José Goulart Júnior; Cinthia Beatriz
da Silva Bittencourt Schaefer; Cláudia Lambert
de Faria; Cláudio Barreto Dutra; Cláudio Valdyr
Helfenstein; Denise de Souza Luiz Francoski;
Denise Volpato; Dinart Francisco Machado;
Eduardo Mattos Gallo Júnior; Ernani Guetten de
Almeida; Fernando Carioni; e Francisco José
Rodrigues de Oliveira Neto.

Excelentíssimo senhor presidente do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
desembargador José Antônio Torres Marques;

Excelentíssimo doutor Aurino Alves de
Souza, subprocurador-geral de Justiça para
assuntos jurídicos, representando neste ato o
excelentíssimo senhor procurador-geral de
justiça do Ministério Público de Santa Catarina,
doutor Sandro José Neis;

(Passa a ler.)
“As páginas da história de Santa

Catarina e do rio grande do Sul são pontuados
de fatos que unem os dois estados. Tivemos a
República Juliana, em 1839, um capítulo
relevante da Revolução Farroupilha, a chamada
Guerra dos Farrapos. O tropeirismo, desde o
século XVII, foi um caminho que contribuiu para
a economia da região e também para a
formação de povoados na serra catarinense,
que deram origens a cidades como Lajes,
minha terra natal.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Antônio Aguiar;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Darci de Matos;

Obrigado pela presença![Degravação:
Taquígrafa Elzamar]

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Fernando Coruja;

Ainda registramos as seguintes
autoridades presentes:

Excelentíssimo senhor deputado
estadual João Antônio Amin;

Excelentíssimo senhor
desembargador Henry Petry Júnior; Hábitos daquela época são

preservados ainda hoje nos dois estados.
Também há uma diversidade de pontos em
comum na gastronomia, na música, nos
costumes. CTGs serranos disputam com os
gaúchos a primazia em competições como
invernadas, artísticas e provas campeiras. E é
comum os grupos catarinenses retornarem do
Rio Grande do Sul com a bagagem abarrotada
de troféus. As tradições gaúchas são quase tão
comuns aqui quanto lá. O queijo artesanal
serrano, uma receita comum nos dois estados,
teve atenção dos parlamentares dos governos
de lá e daqui, praticamente no mesmo período
e o desfecho e as consequências no meio rural
também foram às mesmas. Além de legalizar
trabalho as leis agregaram renda a famílias que
moram no campo, nas serras catarinense e
gaúcha. Isso sem contar a paixão pelo futebol.
São incontáveis catarinenses gremistas e
colorados, e gaúchos vestindo as cores do
Avaí, do Figueirense, do Joinville, do Criciúma e
mais ainda da Chapecoense, a nossa Chape.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Leonel Pavan;

Excelentíssimo senhor
desembargador Jaime Machado Júnior;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Roberto Salum.

Excelentíssimo senhor
desembargador, João Henrique Blasi, foi
deputado parlamentar nesta Casa por muito
tempo;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene, foi
marcada pela mesa e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares, para
concessão de Título de Cidadão Catarinense,
ao senhor José Antônio Torres Marques, por
proposição do senhor deputado Gabriel Ribeiro.

Excelentíssimo senhor
desembargador Jorge Henrique Schaefer
Martins;

Excelentíssimo senhor
desembargador Jorge Luiz de Borba;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

Excelentíssimo senhor
desembargador José Agenor de Aragão;

(Procede-se à execução do hino.) Excelentíssimo senhor
desembargador José Carlos Carstens Köhler;[Degravação: Tayliny da Silva]

Convido também, para compor a mesa
o senhor deputado estadual Milton Hobus.

Excelentíssima senhora
desembargadora Maria do Rocio Luz Santa
Ritta;Registro ainda a presença das

seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor desembargador
Saul Stile;Excelentíssimo senhor desembargador

Francisco Xavier Medeiros Vieira, presidente do
Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina
no período de 2000 a 2002;

Excelentíssima senhora
desembargadora Staley da Silva Braga.

Feito o registro, na sequência,
convido para fazer uso da palavra, na condição
de proponente do projeto que deu origem a Lei
Estadual nº 17.329 de 20 de novembro de
2017, concedendo título de Cidadão
Catarinense ao senhor José Antônio Torres
Marques, o exmo. sr. deputado estadual
Gabriel Ribeiro.

José Antônio Torres Marques nasceu
no lado sul do Rio Pelotas e se apaixonou pelo
lado norte. Porto alegrense, onde começou a
sua carreira, e gremista roxo, foi no lado de cá
do Rio Pelotas que consolidou sua carreira de
magistrado. São catarinenses seus dois filhos:
O lageano Eduardo e o manezinho Antônio.
Torres Marques é casado com Ana Cristina

Excelentíssimo senhor presidente da
Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina, Glauco José Côrte. Obrigado
pela presença!

Excelentíssimo senhor primeiro vice-
presidente desembargador dr. Alexandre
d’Ivanenko;
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Pacheco. Quem não o conhece talvez veja o
desembargador como uma pessoa séria, até
sisuda, um homem de poucas palavras, meio
tímido, mas quem convive com o
desembargador Torres Marques percebe que,
por dentro, trata-se de um homem gentil, que
gosta de estar com os amigos e de recebê-los.
[Degravação: Taquígrafa Cristiany]

foi feita a algumas pessoas das relações do
desembargador, e elas pensaram, pensaram,
buscaram alternativas, e concluíram que ele
nasceu para ser magistrado. Seguramente, vê
na justiça a primeira das igualdades, como
pregou o célebre escritor francês Vitor Hugo,
também um ativista pelos direitos humanos.

Cidadão Catarinense ao senhor José Antônio
Torres Marques, pela lei nº 17.329 de 20 de
novembro de 2017, de autoria do senhor
deputado Gabriel Ribeiro.

Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Silvio Dreveck, presidente do
Parlamento Catarinense, acompanhado do
excelentíssimo senhor deputado Gabriel
Ribeiro, para fazerem a entrega do Título de
Cidadão Catarinense ao senhor José Antônio
Torres Marques.

Senhoras e senhores, vivemos
momentos difíceis na vida nacional, em que a
população necessita de atenção, e as
instituições tem sua credibilidade colocada em
cheque. Mais do que nunca, precisamos de
pessoas da estatura, do equilíbrio e do senso
de harmonia do nosso presidente e
desembargador José Antônio Torres Marques.

Como disse um dos maiores poetas
do Brasil, o também gaúcho Mário Quintana: ‘A
amizade é um amor que nunca morre’, e desta
tribuna, tenho dito, algumas vezes que o povo
lageano, quando abre a porta de sua casa, abre
também a porta de seu coração.

Convidamos o homenageado para
receber a honraria.

(Procede-se à entrega do Título de
Cidadão Catarinense.)Torres Marques é assim, de coração

aberto aos amigos, talvez, não sejam muitos,
mas como disse Quintana, são imortais. Com
esse jeito de ser, deve ter sido muito fácil para
este gaúcho, e agora catarinense, se sentir em
casa logo que chegou a Lages, mas a serra foi
apenas o primeiro amor catarinense, paixão
que seria estendida para outras regiões de
nosso estado.

Nossos vizinhos do Rio Grande do Sul
tiveram a sorte de tê-lo como homem nascido
naquele estado, e Santa Catarina tem a honra
de ter sido escolhida por ele como a sua casa.
Meu caro Torres Marques a partir de agora o sr.
também é um Cidadão Catarinense. A casa é
sua”.

(Palmas)
[Degravação: Cinthia de Lucca]
Agradecemos ao senhor presidente,

ao senhor deputado e ao homenageado.
Esta sessão está sendo gravada pela

TVAL, e durante a semana será reprisada.
Acompanhe a programação!

Obrigado! Muito obrigado!
Na sua trajetória profissional, José

Antônio Torres Marques se formou em 1979,
pela Pontifícia Universidade Católica de Porto
Alegre, e com menos de 15 anos de formado
ele foi aprovado, e tomou posse como juiz
substituto em Santa Catarina, em dois de maio
de 1983.

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Convido para fazer uso da palavra, o
Cidadão Catarinense, senhor José Antônio
Torres Marques.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
[Degravação: Iago Zilli]
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio

Dreveck) - Registro ainda a presença do
eminente deputado estadual Jean Kuhlmann,
bem como, o sr. desembargador do Tribunal de
Justiça Odson Cardoso Filho.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO TORRES
MARQUES - Boa-noite a todos e a todas.
Inicialmente saúdo o presidente da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, deputado Silvio
Dreveck, e em seu nome as autoridades já
nominadas, bem como todos que me honram
esta noite com a sua presença, a quem
chamarei de meus amigos.

Começou seu périplo neste estado
pelas comarcas de Lages, também foi juiz em
Anita Garibaldi, e depois nas comarcas de
Trombudo Central, Orleans e São Miguel do
Oeste. Foi removido para Florianópolis dez anos
mais tarde, em maio de 1993, sempre atuando
na área criminal, o desembargador José
Antônio Torres Marques construiu uma sólida
carreira na magistratura.

Convido o mestre de cerimônias para
discorrer sobre o homenageado desta noite.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Natural de Porto
Alegre, filho do tabelião José Luiz Duarte
Marques e Elma Torres Marques, casado com
Ana Cristina Pacheco, é pai de Eduardo Neto
Marques, engenheiro eletricista, e de Antônio
Torres Marques, estudante.

Permitam-me também cumprimentar
os parlamentares da Casa, e expressar
especial agradecimento ao deputado Gabriel
Ribeiro, autor desta proposta de outorga do
Título de Cidadão Catarinense.Foi juiz auxiliar da corregedoria e da

presidência do Tribunal de Justiça na gestão do
então desembargador João Martins, a partir de
março de 1996. Foi promovido ao cargo de
desembargador em 17 de maio de 2002,
assim, acumulou vivência e experiência
administrativa com a magistratura de Santa
Catarina, até ser eleito presidente do Tribunal
de Justiça do estado, que comanda a Corte
Centenária na gestão 2016/2018.

Formado em direito pela Pontifícia
Universidade Católica de Porto Alegre, colou
grau em 1979. A partir de então, foi secretário
da presidência do Tribunal de Alçada Gaúcho
desde 1979, até a aprovação e posse como
juiz substituto neste estado, em dois de maio
de 1983.

(Passa a ler.)
“Tal distinção me honra

imensamente, mais que isto, muito me comove
pela forte simbologia e o valor inestimável que
a reveste.

A palavra homenagem significa
expressão ou ato público que demonstra
admiração e respeito por alguém.Foi lotado na comarca de Lages,

atuando também em Anita Garibaldi.
Posteriormente, foi promovido a titular das
comarcas de Trombudo Central, Orleans, São
Miguel do Oeste e Lages, até ser designado
para a capital, em 11 de maio de 1993.

Neste momento, torna-se meu
empenho traduzir a emoção por receber
tamanha deferência. Entendo que esta
conquista é mais que o fruto do meu trabalho
em prol da justiça de Santa Catarina, significa
também o valioso reconhecimento deste labor
por parte do Poder Legislativo.

Nesta trajetória, ele tem se pautado
por julgar sem fazer favores com a justiça, julga
conforme as leis, segundo nos ensinou o
filósofo Platão. Em conversas com pessoas que
os cercam, percebe-se um desembargador que
tem o hábito de ouvir todos, e decidir com
ponderação. Este é um comportamento de
magistrado, e um bom princípio para não se
cometer injustiças, pois cometer injustiça é pior
do que sofrer injustiça, como disse outro
filósofo grego, Aristóteles.

Atuou como juiz auxiliar da
corregedoria e da presidência na gestão do
desembargador João Martins, a partir de 12 de
março de 1996, até ser designado para o cargo
de juiz substituto de 2º grau, em 16 de
setembro de 1999.

Tornar-me de direito um Cidadão
Catarinense laureia minha história com esta
terra, e vem coroar uma feliz realidade que já
vivencio de fato, há mais de 34 nos. A emoção
do momento traz à tona uma coletânea de
belas recordações, algumas adormecidas pelo
tempo decorrido. [Degravação: Taquígrafa Ana
Maria] Ao me dar as boas-vindas a magistratura
catarinense, me conduziu a Lages em 1983,
com sua marcante identidade cultural, legado
dos bandeirantes e tropeiros, e hospitaleira por
tradição. Um traço deixado pela filosofia devida
do gaucho, o cavalheiro das Américas, para que
em sua pátria é o lugar que estiver.

Promovido ao cargo de
desembargador em 17 de maio de 2002, vinha
atuando na Terceira Câmara criminal e na
presidência da seção criminal.

Torres Marques é uma pessoa
discreta, completamente avessa a badalações,
talvez só não seja discreto quando o assunto é
o Grêmio, seu clube de coração, que está numa
boa fase. No trabalho, independente de estar
na presidência do Tribunal de Justiça, é um dos
primeiros a chegar e um dos últimos a ir
embora, e no cotidiano, mostra-se um homem
bem informado e muito detalhista. Torres
Marques é autêntico, prático, de papo reto e
não foge dos problemas.

Na vida associativa, foi secretário-
geral da Associação dos Magistrados
Catarinenses - AMC, na gestão do
desembargador Cesar Abreu e tesoureiro na
gestão do juiz Paulo Bruschi.

Dedicando-se ao magistério, foi
professor na Universidade do Planalto
Catarinense - Uniplac, em Lages, e da Escola
Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina - Esmesc, lecionando direito e
processo penal.

Foram sete anos na cidade como juiz
substituto e titular. Muito me orgulha lá ter
nascido meu primeiro filho, Eduardo. Na época,
tive a oportunidade de conhecer de perto a
região, atuando por vezes, como substituto na
comarca de Anita Garibaldi, seguiram-se
Trombudo Central, Orleans, e São Miguel do
Oeste, e a cultura multifacetada de Santa
Catarina, se descortinava a cada nova comarca.

Como gaúcho, não escapa de
eventuais brincadeiras de colegas,
especialmente dos manezinhos, para esta
velha e até saudável rivalidade entre os dois
estados, sempre tem uma resposta na ponta
da língua: ‘vocês são daqui, mas eu nasci no
dia de Santa Catarina’. E fala que nasceu no
dia de Santa Catarina, 25 de novembro, com
orgulho de é quem afeito e ama o nosso
estado.

Participou como membro efetivo de
comissões examinadoras do concurso para
ingresso na magistratura catarinense, bem
como dos Conselhos de Administração, da
Magistratura, e de Gestão. E quando a carreira me conduziu,

novamente, a Lages e essas andanças, por
diferentes regiões do estado trouxeram a
certeza de estar numa terra de povo
trabalhador, ordeiro e especialmente,
hospitaleiro. Soube que havia feito à escolha
certa e senti que Santa Catarina me escolhia,
também.

Nas últimas administrações, foi
presidente do Fundo de Reaparelhamento da
Justiça e do Conselho Gestor de Tecnologia da
Informação, e primeiro-vice-presidente do
Tribunal de Justiça catarinense.

No Tribunal de Justiça pratica uma
gestão participativa que se pauta pela
transparência, como juiz, Torres Marques
demonstra uma visão humanista, respeitando o
réu como ser humano, e dosando as penas
com o bom senso.

Atualmente é presidente do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina.

Em reconhecimento a meritória
carreira e a sua dedicação para com o estado
de Santa Catarina, foi concedido o Título de

Em 1993, cheguei a Florianópolis
para dar inicio ao novo desafio. Assumi em
1999 o cargo de juiz de segundo grau,

E se José Torres Marques não fosse
um juiz, o que ele poderia ser? Esta pergunta
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tornando-me desembargador do Tribunal de
Justiça no ano de 2002. Há 24 anos, essa
capital é o meu lar, já não cabe à mínima
hesitação em afirmar que eu cheguei para ficar,
minha jornada encontrou repouso, seu porto
seguro. Além de conquistas profissionais, aqui
vivenciei, também, realizações pessoais, como
a felicidade com o nascimento do meu segundo
filho, Antonio. São vínculos que fortaleceram
minha ligação com a famosa Ilha da Magia.
Hoje, posso dizer que vivo em uma das
cidades, notoriamente, mais lindas do Brasil.
Beleza realçada pelos traços da colonização
açoriana, relevada no retrado das ruas e nos
trejeitos do povo de quem agora sou
conterrâneo.

denominada Ilha dos Patos, de Ilha de Santa
Catarina, protetora dos estudantes, dos
navegadores, dos filósofos e operários, traduz
a força de uma mulher inteligente e à frente de
seu tempo, que lutou pela liberdade dos
cristãos oprimidos.

do bem-querer que sempre nutri pelo estado de
Santa Catarina, que tão calorosamente me
acolheu e, hoje, me adota oficialmente como
um dos filhos.

Compartilho com o povo ‘Barriga
Verde’, a honraria que recebo da augusta
Assembleia Legislativa por seus dignos
representantes. E, hoje, posso dizer com
orgulho que sou Cidadão Catarinense, não de
fato, mas de direito”.

Nas palavras do artista Rodrigo de
Haro: ‘Santa Catarina de Alexandria representa
a união do conhecimento com a irmandade e o
equilíbrio, o amor pelo saber e pela vida, o
encontro dos mundos cristãos, judaico, grego e
árabe, harmonia possível entre credos
diferentes’. É, em síntese, o que todos
almejamos.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO

ORADOR)[Degravação: Taquígrafa Silvia]
No Tribunal de Justiça a Capela

Ecumênica que leva o nome da santa, preserva
as suas valiosas relíquias trazidas diretamente
do Egito, no ano de 2000, uma obra que tem
muito da mão do desembargador Xavier Vieira,
aqui presente. Presente no meu cotidiano,
fatos como estes estreitam ainda mais os
laços que me ligam a terra na qual construí
minha vida profissional, formei família e fiz
muitos amigos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Registro, ainda, e agradecemos a
presença do excelentíssimo senhor juiz do
Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, dr.
Davidson Jahn Mello. Obrigado, pela sua
presença!

As riquezas de Santa Catarina
constituem um diferencial, desde a época que
despertou interesse nos navegadores
europeus, quando o litoral ainda era habitado
por índios Tupi Guarani, logo após o
descobrimento do Brasil. No século XVII, já
renomada pela prosperidade, firmou-se como
parada estratégica dos bandeirantes, primeiros
a povoarem a futura capital, Nossa Senhora do
Desterro, 100 anos mais tarde, recebeu os
portugueses, primeiros colonizadores, que
exploravam aqui as vantagens do porto mais
avançado da America do sul. No século XIX,
marcou o inicio da diversificação da colonização
do estado com a chegada de imigrantes
alemães, italianos, poloneses e eslavos que,
formaram diversas colônias, trazendo sua
determinação para os trabalhos e riqueza
cultural, traços marcantes da identidade local
que, prevalecem até os nossos dias.
[Degravação: Elisa Padilha]

Agradecemos também, em nome da
Assembleia Legislativa, os parlamentares que
aqui estão presentes, e os demais
parlamentares que aprovaram a proposição do
deputado Gabriel Ribeiro, e todos entendem
que votaram conscientes por acreditarem que é
justo e meritório este título de direito, como
disse o nosso desembargador e presidente do
Tribunal de Justiça, pelo seu trabalho realizado
em Santa Catarina, com ética, profissionalismo,
responsabilidade, e compromisso acima de
tudo com a população catarinense. Por isso,
nós agradecemos a todos os
desembargadores, as desembargadoras, juízes,
convidados aqui presentes, os familiares, ao
doutor José Antônio Torres Marques, para nós é
uma honra conceder este título.

Entendo que a principal razão para
outorga do Título de Cidadão Catarinense é um
mérito, cujo reconhecimento nesta noite me
comove, entretanto garanto que a identificação
e o amor que sinto por Santa Catarina,
igualmente, contribuem para a legitimidade e
fidalguia desta homenagem.

Tomo de empréstimo verso do Hino
de Santa Catarina cuja mensagem de
irmandade e igualdade compartilho:

‘Não mais diferenças de sangues e
raças

Não mais regalias sem termos fatais
Dessa valiosa multiplicidade, formou-

se hospitaleiro o povo catarinense, e uma
casualidade que sempre me alegrou, e que foi
mencionada pelo deputado Gabriel Ribeiro, e
pela qual guardo singular carinho, nasci no dia
do aniversário deste estado, em 25 de
novembro. Neste mesmo dia e mês de 1526,
aqui aportou o navegador italiano Sebastião
Caboto, em data dedicada também à devoção
por Santa Catarina de Alexandria, protetora do
Monte Sinai, em diversas localidades do
continente europeu. O desbravador, então,
homenageou a padroeira rebatizando a então

A força está toda do povo nas
massas

Desta forma, agradecemos a todas
as autoridades e a todos que nos honraram
com o seu comparecimento nesta noite.Irmãos somos todos iguais.

Da liberdade adorada, Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.No deslumbrante clarão

Banho o povo a fronte ousada (Procede-se à execução do hino.)
E avigora o coração’. Antes de encerrar a presente sessão,

a Presidência, convoca outra, ordinária, para o
dia subsequente, à hora regimental.

Não são meras palavras, são valores
preciosos para quem deixa a terra natal,
determinado a escrever sua história em outros
recantos, e se vê acolhido de braços abertos
com liberdade de vivenciar um novo mundo de
possibilidades. Diploma é o símbolo indelével

Está encerrada a sessão.
[Degravação: Taquígrafa Sara]

[Revisão Final: Taquígrafa Ana Maria]

ATA DA 117ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Carlos Chiodini - Cesar Valduga -
Cleiton Salvaro - Darci de Matos - Dirceu Dresch
- Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Leonel Pavan - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

assinada a Ordem de Serviço para elaboração
de estudos e projetos pelo Sistema de
Empreitada por Preços Unitários, destinada a
concepção e projeto executivo de engenharia
para a contenção de águas pluviais no Bairro de
São Pedro, no município de Chapecó, um dos que
mais têm sofrido com alagamentos e enxurradas.

sendo necessária a intermediação das ADRs, as
mesmas poderiam ser extintas. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Manifesta-se sobre a falta de
segurança pública que vivem os catarinenses, e
especificamente comenta a troca de tiros que
ocorreu ao lado do prédio da Secretaria de
Segurança. Entende que as ações adotadas
para resolver o problema não vêem dando
resultado e para agravar a situação o governo
do estado está com uma dívida muito grande
com a Polícia Civil. Afirma que as promoções
dos policiais civis não estão sendo realizadas,
como vem acontecendo com profissionais de
outros órgãos, e assim aumenta o
descontentamento da categoria. Espera que o
governador se sensibilize e faça justiça aos
profissionais da Polícia Civil que estão nas ruas
arriscando a vida para garantir a segurança da
população. [Taquígrafa: Cristiany]

Também comunica que foi assinado
pelo governador Raimundo Colombo um Termo
de Autorização de Transferência para
seguimento das obras do Hospital Nossa
Senhora das Dores, de Capinzal. Conhecendo a
importância da instituição para o atendimento
da população do meio-oeste catarinense,
alegra-se com a notícia, pois a mesma poderá
atender com mais qualidade aquela região.
Destaca que tais conquistas têm a participação
de muitos deputados e lideranças que fizeram
suas mediações junto aos órgãos do governo, e
parabeniza o governo do estado pelo empenho
em contemplar todas as regiões do estado.

PRESIDÊNCIA - Deputado: Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Cobra do governo estadual reajuste salarial
para os servidores da Defensoria Pública, que
estão há vários anos sem aumento de salário.

Fala ainda da importância de racionalizar
os recursos públicos para dar mais eficiência
ao estado, e neste sentido considera a possibi-
lidade das prefeituras serem as protagonistas
da descentralização, pois entende que, não

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -
Registra com satisfação que, no dia anterior, foi

Informa que participou em data anterior
de debates, eventos chamados pelo Sistema
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Cresol, e que fazem parte as cooperativas de
crédito rural com interação solidária, que estão
preparando os desafios que serão colocados
para o ano 2018 pelo cooperativismo de
crédito. Destaca que as cooperativas referidas
atendem os agricultores, produtores rurais, as
comunidades que tem a força da organização
solidária, defendendo a relação de atendimento
à população do campo.

no processo político, para se tornarem mais
fortes. [Taquígrafa: Ana Maria]

grandes empresas e bancos, entendendo como
um golpe que se comete contra o povo
brasileiro, pois arrecadam tributos e não
repassam para a previdência.

**********
Partidos Políticos

Partido: PT Enaltece o líder do Movimento dos
Pequenos Agricultores, frei Sérgio, que faz
greve de fome por ser contra a reforma.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Dá continuidade à fala supracitada, enfatizando
a reforma da Previdência, a qual considera
como a destruição dos direitos conquistados
pelo trabalhador com muita luta, bem como
ressalta as negociações que o governo federal
está realizando para aprovar a referida reforma
no Congresso Nacional. Menciona que o grande
gargalo é a sonegação de impostos das

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - A Presidência comunica que devido à
ausência de quórum encerra a sessão, convo-
cando outra, ordinária, para semana subse-
quente, à hora regimental. [Taquígrafa: Sílvia].

Finaliza salientando que a valorização da
agricultura familiar, foi à compreensão dos
produtores rurais, que era importante se
organizarem no sindicalismo, no coopera-
tivismo, no associativismo, e inclusive também

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

senhora Maria de Lourdes Nienkoetter informou que para o estoque de
passagem de Santa Catarina é estimado cerca de quarenta mil
toneladas, com mais quarenta mil toneladas que a CONAB está
pleiteando, para o período de entressafra. A seguir, o senhor Deputado
Natalino Lázare passou a palavra para o senhor Deputado José Milton
Scheffer que salientou a falta de planejamento na produção de milho
no Estado de Santa Catarina e o baixo preço pago aos produtores que
desestimula o plantio das próximas safras. A seguir, o senhor
Deputado Natalino Lázare passou a palavra para o senhor Deputado
Dóia Guglielmi que sugeriu que seja convidado para a próxima reunião
o Secretário de Estado de Agricultura e da Pesca para estabelecer junto
ao Governo medidas para minimizar os problemas do milho. A seguir, o
senhor Deputado Natalino Lázare passou a palavra para o senhor
Deputado Cesar Valduga que ressaltou a falta de investimento em
infraestruturas o que dificulta a produção e comercialização do milho. A
seguir, o senhor Deputado Natalino Lázare passou a palavra para o
senhor Deputado José Milton Scheffer que sugeriu que seja elaborada
uma moção para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e para
CONAB, demonstrando preocupação com os estoques de passagens de
Santa Catarina, devido a demanda do Estado. Nada mais havendo a
tratar, o senhor Deputado Natalino Lázare agradeceu a presença dos
senhores Deputados e demais convidados e encerrou a presente
reunião. E para constar, eu, secretária da Comissão, Michelli Burigo
Coan da Luz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelo senhores Presidentes das Comissões de Agricultura e
Política Rural; Turismo e Meio Ambiente e Pesca e Aquicultura e,
posteriormente será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA SIMULTÂNEA DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL, COMISSÃO DE PESCA E
AQUICULTURA, COMISSÃO DE TURISMO E MEIO, DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às
nove horas, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright, sob a
Presidência dos senhores Deputados Natalino Lázare, Presidente da
Comissão de Agricultura e Política Rural, Valdir Cobalchini, Presidente
da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e Padre Pedro Baldissera,
Presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura com amparo nos
artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da
1ª Reunião Ordinária Simultânea da Comissão de Agricultura e Política
Rural com a Comissão de Pesca e Aquicultura e a Comissão de Turismo
e Meio Ambiente, referente à 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados: Natalino
Lázare, Mauro de Nadal, Cesar Valduga, Padre Pedro Baldissera, Valdir
Cobalchini, Dóia Guglielmi, José Milton Scheffer, Antonio Aguiar e
Gabriel Ribeiro. Também estava presente a senhora Maria de Lourdes
Nienkoetter, Superintendente Regional da Conab de Santa Catarina.
Foram justificadas as ausências dos Deputados Manoel Mota, Rodrigo
Minotto, Ricardo Guidi, João Amin e Neodi Saretta. O senhor Deputado
Natalino Lázare passou à discussão e votação da ata da reunião
anterior da Comissão de Agricultura e Política Rural, que foi aprovada
por unanimidade. A seguir, o senhor Deputado Natalino Lázare passou
à discussão e votação do requerimento do senhor Deputado Cesar
Valduga solicitando a realização de Seminário para debater
“Alimentação, Agricultura e Mudanças Climáticas”, o qual foi aprovado
por unanimidade. Em seguida, o senhor Deputado Natalino Lázare
colocou em discussão e votação o requerimento de sua autoria,
solicitando a realização de Seminário para debater a situação da
Fruticultura Catarinense, que foi aprovado por unanimidade. A seguir, o
senhor Deputado Natalino Lázare passou à palavra ao senhor
Deputado Valdir Cobalchini, Presidente da Comissão de Turismo e
Meio Ambiente, que passou à discussão e votação do requerimento do
Deputado Padre Pedro Baldissera, solicitando parceria para a realização
de três palestras abordando a temática “Bioma da Mata Atlântica e
Água”, com os professores Ademir dos Reis e William Wollinger
Brenuvida, nos municípios de Camburiú, em dez de novembro; Caçador,
em vinte e quatro de novembro e, em Lages, em primeiro de dezembro.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor
Deputado Valdir Cobalchini passou à palavra ao senhor Deputado
Padre Pedro Baldissera, Presidente da Comissão de Pesca e
Aquicultura, que colocou em discussão e votação a ata da reunião
anterior da Comissão de Pesca e Aquicultura, a qual foi aprovada por
unanimidade. A seguir, o senhor Deputado Padre Pedro Baldissera
colocou em discussão e votação o requerimento de sua autoria,
solicitando a realização de uma audiência pública para debater “As
atividades das Embarcações Pesqueiras Artesanais na Costa
Catarinense”, o qual foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor
Deputado Natalino Lázare informou que foi encaminhado ao Gover-
nador do Estado de Santa Catarina uma indicação de equiparação da
alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para
venda de suínos vivos com o Estado do Rio Grande do Sul,
estabelecendo o valor de seis por cento. A seguir, o senhor Deputado
Natalino Lázare convidou os presentes para participarem da Sessão
Solene de Concessão do Título de cidadão Catarinense ao Senhor
Odacir Zonta, que será realizada no dia trinta e um de outubro do
corrente ano, às dezenove horas na Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina. A seguir, o senhor Deputado Natalino Lázare
passou a palavra para a senhora Maria de Lourdes Nienkoetter,
Superintendente Regional de Santa Catarina da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), onde informou que na próxima semana será
divulgada a projeção de plantio da próxima safra agrícola de milho. A

Deputado Estadual Valdir Cobalchini
Presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente

Deputado Estadual Natalino Lázare
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural

Deputado Estadual Padre Pedro Baldissera
Presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura

*** X X X ***
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete,
às nove horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regimento
Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor
Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados Membros da Comissão de
Constituição e Justiça: Darci de Matos, Dirceu Dresch, João Amin, Marcos
Vieira, Mauro de Nadal e Valdir Cobalchini. O presidente fez a leitura de
ofício nº 228/2017, expedido pelo gabinete do Senhor Deputado Rodrigo
Minotto, que justifica a ausência do parlamentar e que designa o Senhor
Deputado Roberto Salum como seu substituto na presente reunião. Foi
comunicado também o recebimento do ofício nº 114/2017, expedido pelo
gabinete do Senhor Deputado Ricardo Guidi, que justifica a ausência deste
parlamentar. O presidente destacou a presença do Senhor Luiz Dagoberto
Correa Brião, Procurador do Estado; da Senhora Jocélia Aparecida Lulck,
Procuradora-Geral do Estado; do Senhor Fernando Mangrich Ferreira,
Corregedor-Geral da Procuradoria Geral do Estado; da Senhora Rejane Maria
Bertoli, Subprocuradora-Geral Administrativa; do Senhor Bruno de Macedo
Dias, Procurador-Geral do Estado e do Senhor Daniel Rodriguez, Procurador-
Geral do Estado. Havendo quorum regimental, o presidente abriu a reunião e
submeteu à apreciação a Ata da 36ª Reunião Ordinária e a Ata da 3ª
Reunião Extraordinária, que postas em discussão e votação, foram apro-
vadas por unanimidade. Na sequência, o presidente concedeu a palavra aos
membros, obedecendo a ordem de chegada, para discussão de matérias. O
SENHOR DEPUTADO RODRIGO SALUM DELIBEROU ACERCA DA
SEGUINTE MATÉRIA: PL./0382.6/2016, de autoria do Deputado João
Amin, que cria a Política Estadual Nova Chance, dispondo sobre a
obrigatoriedade da reserva das vagas para admissão de apenados, bem
como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e
serviços pelo Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Exarou
parecer favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0172.9/2017, de autoria do
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Deputado Valdir Cobalchini, que institui os Jogos Universitários de Santa
Catarina (JUSC), e adota outras providências. Requereu nova diligência à
Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) e ao Conselho Estadual do
Esporte, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0386.0/2017, de autoria do Deputado Patricio Destro, que dispõe
sobre a isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação e Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para a compra de armas de fogo
por Agentes de Segurança Pública e adota outras providências. Requereu
diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0387.0/2017, de autoria do
Deputado Cesar Valduga, que modifica o art. 9º da Lei nº 11.069, de 29 de
dezembro de 1998. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão, e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0408.0/2017, de
autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do
Estado de Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Administração e à Secretaria de Estado da Saúde, que posto em discussão,
e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0429.4/2017, de autoria do
Governador do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no Município
de Chapecó. (Tribunal Regional do Trabalho) Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0431.9/2017, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a
cessão de uso compartilhado de imóvel no Município de Capinzal. (ensino
fundamental rede municipal) Exarou parecer favorável à matéria, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0450.1/2017,
de autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no
Município de Iporã do Oeste. (Centro de Referência de Assistência Social)
Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0454.5/2017, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a doação de imóvel no Município de Palmitos. (Centro
de Atenção Psicossocial) Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0461.4/2017, de
autoria do Governador do Estado, que autoriza a cessão de uso
compartilhado de imóvel no Município de Modelo. (desenvolvimento
atividades esportivas) Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0462.5/2017, de
autoria do Governador do Estado, que Autoriza a cessão de uso de imóvel
no Município de São Joaquim. (instalação sede OAB) Exarou parecer
favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O SENHOR DEPUTADO DARCI DE MATOS DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0445.4/2017, de autoria do
Governador do Estado, que autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Joinville. (Associação de Síndrome de Down). Exarou parecer
favorável à matéria, que posto em discussão, e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0446.5/2017, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza a concessão de uso de imóvel no Município de Joinville. (Associação
Casa do Adalto - crianças e adolescentes com Neoplasia) Exarou parecer
favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0426.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza a doação de imóvel no Município de Joinville. (unidade básica de
saúde) Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade; PL./0094.1/2017, de autoria do
Deputado Dóia Guglielmi, que declara de utilidade pública a Associação
Desportiva de Futsal Tubaronense (ADFT), do Município de Tubarão. Exarou
parecer favorável com Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0492.0/2017, de autoria do
Governador do Estado, que altera os arts. 1º e 6º da Lei nº 16.968, de
2016, que institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de
Santa Catarina, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina
(HEMOSC), ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge
(CEPON) e aos Hospitais Municipais. Exarou parecer favorável à matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0470.5/2017, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre a
produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru e adota outras
providências. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0284.5/2016, de autoria da
Deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão
do tipo sanguíneo e do fator RH na Carteira de Identidade emitida pelo órgão
de identificação do Estado e na Carteira de Habilitação emitida pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado e adota outras providências.
Exarou parecer pela rejeição da matéria, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e Valdir
Cobalchini; PL./0291.4/2016, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto,
que dispõe sobre a apresentação, por meio eletrônico, da documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista, para fins de recebimento de
contratos de prestação de serviço firmados por órgãos do Poder Executivo
Estadual. Exarou parecer favorável à Emenda Modificativa e Aditiva de fls.
41-42 e pela prejudicialidade da Emenda Modificativa de fl. 28, que posto
em discussão, foi concedida vista em gabinete ao Deputado Marcos Vieira;
PL./0331.6/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que denomina
Teori Albino Zavascki o Centro Administrativo da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, localizado na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1.521,
no Bairro Capoeiras no Município de Florianópolis. Requereu diligência à
Autora da matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0411.5/2017, de autoria do Deputado João Amin, que
impede a cobrança da taxa de pedágio quando houver obra a ser realizada
pela concessionária e esta não for finalizada dentro do prazo originariamente
previsto no contrato. Requereu diligência ao Departamento Estadual de

Insfraestrutura (DEINFRA) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
SENHOR DEPUTADO MARCOS VIEIRA DELIBEROU ACERCA DA SEGUINTE
MATÉRIA: PL./0418.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no Município de Águas de
Chapecó. (atividades esportivas do Município). Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
O SENHOR DEPUTADO VALDIR COBALCHINI DELIBEROU ACERCA DAS
SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0343.0/2017, de autoria do Deputado Cesar
Valduga, que estabelece diretrizes para criação do Programa Centro de Parto
Normal - Casa de Parto, para o atendimento à mulher no período gravídico-
puerperal e adota outras providências. Exarou parecer pela rejeição da
matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao
Deputado Dirceu Dresch; PLC./0010.9/2016, de autoria do Deputado
Cesar Valduga, que acrescenta o § 3º ao art. 3º da Lei Complementar nº
447, de 2009, para estender o direito a horário especial ao servidor público
estadual que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de
qualquer natureza. Exarou parecer pela rejeição da matéria (sugerindo sua
transformação em Indicação) da mesma forma como já havia se
manifestado em seu parecer, na condição relator, pela rejeição do
PL./0047.5/2015, que tramita conjuntamente ao PLC./0010.9/2016, que
postos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade tendo
abstenção do Deputado João Amin no voto do PL./0047.5/2015;
PL./0443.2/2017, de autoria do Deputado Romildo Titon, que declara de
utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Correia
Pinto. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0442.1/2017, de autoria do
Deputado Manoel Mota, que institui o ano de 2018 como o Ano dos Açores
em Santa Catarina comemorativo dos 270 anos da chegada dos açorianos.
Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0422.8/2017, de autoria do Deputado
Cesar Valduga, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de
Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e à
Secretaria de Estado da Saúde, que posto em discussão, e votação, foi apro-
vado por unanimidade; PL./0269.6/2017, de autoria da Deputada Dirce
Heiderscheidt, que dispõe sobre a contratação de homens e mulheres com
idade superior a quarenta anos pelas empresas instaladas no Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer pela rejeição da matéria, que posto em
discussão, e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO
DIRCEU DRESCH DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0340.7/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que denomina
Vale das Cervejas a região formada pelos Municípios que compõem a
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), em Santa
Catarina. O presidente recolocou a matéria em discussão. O relator
(Deputado Jean Kuhlmann) abdicou de seu relatório e voto em favor do voto-
vista apresentado pelo Deputado Dirceu Dresch. O voto-vista favorável à
matéria com Emenda Substitutiva Global foi posto em discussão e votação
sendo aprovado por unanimidade; PL./0154.7/2017, de autoria dos Depu-
tados Fernando Coruja e Romildo Titon, que denomina Padre Edilson José
de Souza a Rodovia SC-390 trecho compreendido entre os Municípios de
Capão Alto até Campo Belo do Sul. Exarou parecer favorável com Emenda
Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0372.4/2017, de autoria do Deputado Mauro de Nadal,
que declara de utilidade pública a Associação Cultural Alemã de Pinhalzinho.
Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0430.8/2017, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no Município
de Presidente Nereu. (desenvolvimento atividades esportivas). Exarou
parecer favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO JOÃO AMIN DELIBEROU ACERCA
DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0457.8/2017, de autoria do Governador
do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no
Município de Florianópolis. (desenvolvimento atividades esportivas) Exarou
parecer favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0456.7/2017, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza a cessão de uso de imóvel no Município de São José. (atendi-
mento Educação Infantil) Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0381.5/2017, de
autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe sobre a concessão de
incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de Projetos
Culturais, instituindo o Programa de Incentivo à Cultura (PIC), no âmbito do
Estado de Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Casa Civil, à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e à
Fundação Catarinense de Cultura, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO JEAN KUHLMANN
DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0159.1/2016, de
autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que altera o art. 3º da Lei nº 6.063, de
1982, que “Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências”, para permitir o parcelamento do solo urbano em terrenos com
declive igual ou superior a 30% (trinta por cento), desde que atendidas as
exigências das autoridades competentes. O presidente recolocou o parecer
do relator (Deputado José Nei Ascari) favorável ao PL./0330.5/2016 com
Emenda Substitutiva Global e pela prejudicialidade do PL./0159.1/2016. O
Deputado Valdir Cobalchini apresentou voto-vista favorável ao parecer do
relator, pela aprovação do PL./0330.5/2016 acatando a Emenda
Substitutiva Global com alterações apontadas em seu relatório e nas suas
duas Emendas Aditivas e duas Emendas Modificativas. O presidente
concedeu vista em mesa coletiva da matéria conforme acordo firmado com
os membros. PL./0168.2/2017, de autoria do Governador do Estado, que
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altera o art. 2º da Lei nº 14.652, de 2009, que institui a avaliação integrada
da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece
outras providências. O presidente recolocou seu parecer favorável à matéria
em discussão. O parecer favorável à matéria foi posto em votação sendo
aprovado por unanimidade; PL./0482.9/2017, de autoria do Governador do
Estado, que altera o art. 1º da Lei nº 14.828, de 2009, que autoriza a
aquisição de imóvel no Município de Blumenau. Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão, e votação foi aprovado por unanimidade;
PL./0285.6/2017, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que declara de
utilidade pública a Associação São Francisco de Assis (ASFA), de São Pedro
de Alcântara. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0080.6/2011, de autoria da
Deputada Ana Paula Lima, que cria regime especial de atendimento para a
mulher, vítima de agressão, no serviço público de saúde, de referência em
cirurgia plástica, no âmbito do Estado, quando o dano físico necessitar de
realização de procedimento cirúrgico-estético reparador. O Presidente
recolocou em discussão o parecer do relator (Deputado Aldo Schneider) pela
rejeição da matéria. O presidente concedeu vista em mesa da matéria aos
Deputados Dirceu Dresch e Roberto Salum em comum acordo dos
membros; PL./0338.2/2017, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini,
que institui a Política Estadual de Mobilidade por Bicicleta e cria o Programa
Bicicleta em Santa Catarina, e adota outras providências. Exarou parecer
favorável à matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado João Amin; PL.0397.2/2017, de autoria do Deputado
Valdir Cobalchini, que regulamenta a atividade de inspeção e comer-
cialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de
pequeno porte e agroindústria familiar (produtos artesanais), no Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0476.0/2017, de autoria do
Deputado Manoel Mota, que declara integrante do Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado de Santa Catarina o Desfile das Escolas de Samba de
Florianópolis e adota outras providências. Exarou parecer favorável à matéria,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0217.5/2017, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que altera o art.
16-A da Lei nº 13.992, de 2007, acrescentando em seu rol os projetos de
inovação. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu Dresch, João Amin e
Valdir Cobalchini. PL./0494.2/2017, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza a doação de imóvel no Município de São José. (construção de
ginásio de esporte). Na condição de presidente apresentou o parecer do
relator, Deputado Ricardo Guidi, favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0424.0/2017, de
autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no
Município de José Boiteux. (unidade básica de saúde) Na condição de
presidente apresentou o parecer do relator, Deputado Ricardo Guidi,
favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0337.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza a doação de imóvel no Município de Criciúma. (instalação de
serviços públicos municipais). Na condição de presidente apresentou o
parecer do relator, Deputado Ricardo Guidi, favorável à matéria, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência o
presidente teve que interromper o andamento da presente reunião devido ao
esgotamento do horário regimental para sua realização e convocou os
membros para dar continuidade aos trabalhos da 37ª Reunião Ordinária da
comissão no dia 29 de novembro de 2017, às 13h, para discussão das
matérias da pauta cuja deliberação ficou pendente. Nada mais havendo a
tratar, o presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos
demais presentes e suspendeu a presente reunião. Aos vinte e nove dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta
minutos, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor Deputado Jean
Kuhlmann, os Deputados Membros da Comissão de Constituição e Justiça:
Dirceu Dresch, João Amin, Marcos Vieira e Valdir Cobalchini. O presidente
fez a leitura de ofício nº 238/2017, expedido pelo gabinete do Senhor
Deputado Rodrigo Minotto, que justifica a ausência do parlamentar e que
designa o Senhor Deputado Roberto Salum como seu substituto na presente
reunião. A ausência do Deputado Darci de Matos foi justificada através do
ofício 277/2017 expedido pelo gabinete deste parlamentar e que designa o
Deputado Antônio Aguiar como seu substituto. Foi comunicado também o
recebimento do ofício nº 119/2017, expedido pelo gabinete do Senhor
Deputado Ricardo Guidi, que justifica a ausência deste parlamentar.
Havendo quorum regimental, o presidente abriu a reunião. O Deputado
Marcos Vieira solicitou questão de ordem e em sua manifestação criticou a
colocação em votação de matérias cujo deputado que solicitou vista não
esteja presente na reunião, e ainda requereu retificação no sistema de
tramitação da Casa para exclusão de sua devolução de vista do
PL./0168.2/2017 sem manifestação. Na sequência o presidente concedeu
a palavra aos membros, obedecendo a ordem de chegada, para discussão
de matérias. O SENHOR DEPUTADO JEAN KUHLMANN DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0159.1/2016, de autoria do
Deputado Jean Kuhlmann, que altera o art. 3º da Lei nº 6.063, de 1982,
que “Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências”, para permitir o parcelamento do solo urbano em terrenos com
declive igual ou superior a 30% (trinta por cento), desde que atendidas as
exigências das autoridades competentes. O presidente recolocou a matéria
em discussão. Em comum acordo dos membros foi posto em discussão o
voto-vista apresentado pelo Deputado Valdir Cobalchini, favorável ao parecer
do relator, pela aprovação do PL./0330.5/2016 acatando a Emenda

Substitutiva Global com alterações apontadas em seu relatório e nas suas
duas Emendas Aditivas e duas Emendas Modificativas, que posto em
votação foi aprovado por unanimidade; PL./0080.6/2011, de autoria da
Deputada Ana Paula Lima, que cria regime especial de atendimento para a
mulher, vítima de agressão, no serviço público de saúde, de referência em
cirurgia plástica, no âmbito do Estado, quando o dano físico necessitar de
realização de procedimento cirúrgico-estético reparador. O presidente
recolocou em discussão o parecer do relator (Deputado Aldo Schneider) pela
rejeição da matéria e do PL./0130.0/2011 que tramita conjuntamente, que
posto em votação foi aprovado por maioria onde prevaleceu o voto do relator
mesmo tendo os votos contrários dos Deputados Dirceu Dresch, João Amin
e Roberto Salum. O SENHOR DEPUTADO ROBERTO SALUM DELIBEROU
EXTRAPAUTA ACERCA DA SEGUINTE MATÉRIA: PLC/0040.4/2017, de
autoria do Governador do Estado, que altera as Leis Complementares nº
381, de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura
organizacional da Administração Pública Estadual, e nº 675, de 2016, que
institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos cargos de Agente
Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo do Quadro de Pessoal
da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) e estabelece outras
providências. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão,
foi concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e João Amin.
O SENHOR DEPUTADO JEAN KUHLMANN DELIBEROU EXTRAPAUTA
ACERCA DA SEGUINTE MATÉRIA: PL./0216.4/2017, de autoria do
Deputado Valdir Cobalchini, que acresce o § 3º ao art. 11, da Lei nº 7.543,
de 1988, que “Institui o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores (IPVA) e dá outras providências”. Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete aos Depu-
tados Dirceu Dresch, João Amin e Darci de Matos a pedido do Deputado
Antônio Aguiar. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a
presença dos Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a
presente reunião ordinária, da qual, eu Robério de Souza, Chefe de
Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça, lavrei esta Ata que, após
lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada pelo
Senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 29 de novembro de 2017.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às
onze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões,
sob a Presidência do Senhor Deputado Serafim Venzon, com
amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram
abertos os trabalhos da 19ª Reunião Ordinária da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à 3ª Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
Senhores Deputados: Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Serafim
Venzon e Darci de Matos que substituiu o Senhor Deputado Altair
Silva. Os Senhores Deputados Manoel Mota e Cesar Valduga
apresentaram ofício justificando suas ausências. Havendo quórum
regimental o Senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a
presença dos Senhores Deputados. Na sequência o Senhor
Presidente submeteu à apreciação e votação a Ata da 3ª Reunião
Extraordinária realizada no dia primeiro de novembro de dois mil e
dezessete que foi aprovada por unanimidade. Dando
prosseguimento e obedecendo a ordem de chegada, o Senhor
Presidente passou à palavra aos relatores: Ao Senhor Deputado
Darci de Matos que passou a relatar os projetos do Senhor
Deputado Altair Silva. O PL./0287.8/2017 - que “Declara de
utilidade pública o Instituto Compassos, de Florianópolis”,
exarando parecer pela aprovação do projeto. Colocado em
discussão e votação restou aprovado por unanimidade. O
PL./0334.9/2017 - que “Autoriza a cessão de uso compartilhado
de imóvel no Município de Xanxerê”. (ensino profissionalizante -
IFSC), exarando parecer pela aprovação do projeto. Colocado em
discussão e votação restou aprovado por unanimidade. Ao Senhor
Deputado Fernando Coruja o PL./0395.0/2017 - que “Autoriza a
concessão de uso de imóvel no Município de São Joaquim”.
(Associação de Deficientes Visuais), exarando parecer pela
aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação restou
aprovado por unanimidade. O PL./0398.3/2017 - que “Declara de
utilidade pública a Associação dos Artesãos de Gaspar”, exarando
parecer pela aprovação do projeto nos termos da Emenda
Substitutiva Global apresentada na Comissão de Constituição e
Justiça. (fl.33). Colocado em discussão e votação restou aprovado
por unanimidade. Ao Senhor Deputado Dirceu Dresch que foi
designado pelo Senhor Presidente à relatar os projetos do Senhor
Deputado Manoel Mota. O PL./0228.8/2017 - que “Autoriza a
doação de imóvel no Município de Joinville”. (atividades
educacionais de Ensino Fundamental), exarando parecer pela
aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação restou
aprovado por unanimidade. O PL./0133.2/2017 - que “Autoriza a
doação de imóvel no Município de Timbé do Sul”, exarando parecer
pela aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação
restou aprovado por unanimidade. Ao Senhor Deputado Darci de
Matos que foi designado à relatar o projeto do Senhor Deputado
Cesar Valduga, o PL./0274.3/2017 - que “Declara de utilidade
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pública a Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal
(CON ANIMAL), de Concórdia”, exarando parecer no sentido de
requerer junto ao 1º Secretário da Mesa, a fim de obter manifes-
tação da Comissão de Constituição e Justiça quanto ao disposto
nos arts. 53 a 61 (Das Associações), c/c do art. 2031, do Código
Civil Brasileiro. Colocado em discussão e votação restou aprovado
por unanimidade. Ao Senhor Deputado Darci de Matos que foi
designado à relatar o projeto do Senhor Deputado Jean Kuhlmann,
o PL./0263.0/2017 - que “Declara de utilidade pública a
Associação Urussanguense de Fotógrafos - Foto Clube Urussanga”,
exarando parecer pela aprovação do projeto nos termos da Emenda
Substitutiva Global. Colocado em discussão e votação restou apro-
vado por unanimidade. Por fim, o Senhor Deputado Serafim Venzon,
Presidente da Comissão, passou a relatar o PL./0311.2/2017 - que
“Declara de utilidade pública o Grupo Detalhe de Teatro e Produções
Artísticas, do Município de Blumenau”, exarando parecer pela
aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação restou apro-
vado por unanimidade. O PL./0316.7/2017 - que “Autoriza a doação
de imóvel no Município de Massaranduba”. (instalação de uma unidade
básica de saúde), exarando parecer pela aprovação do projeto.
Colocado em discussão e votação restou aprovado por unanimidade. O
PLC/0020.0/2017 - que “Reajusta o piso salarial do quadro de
pessoal do Ministério Público e altera dispositivos da Lei Complementar
nº 223, de 2002”, exarando parecer pela aprovação do projeto.
Colocado em discussão e votação restou aprovado por unanimidade. O
PLC/0021.1/2017 - que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº
223, de 2002, extingue, cria e transforma cargos, além disso, modifica
a estrutura dos órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e
administrativo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina”,
exarando parecer pela aprovação. Colocado em discussão, foi requerido
vista em gabinete pelo Senhor Deputado Dirceu Dresch, sendo
estendido aos demais Deputados da Comissão pelo Senhor Presidente.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença
dos Senhores Deputados e encerrou a presente reunião. E para constar
eu, secretário da Comissão, Jero dos Passos Espíndola, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

trabalhos da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, referente à 3ª Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados Serafim
Venzon, Altair Silva, Jean Kuhlmann, Dirceu Dresch, Roberto Salum
substituindo o Senhor Deputado Manoel Mota, Valdir Cobalchini
Substituindo o Senhor Deputado Fernando Coruja. O Senhor Deputado
Cesar Valduga apresentou Ofício justificando sua ausência na reunião.
Havendo quórum regimental o Senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu
a presença dos Senhores Deputados. Ato continuo o Senhor Deputado
Serafim Venzon passou a relatar o PLC/0021.1/2017 - que “Altera
dispositivos da Lei Complementar nº 223, de 2002, extingue, cria e
transforma cargos, além disso, modifica a estrutura dos órgãos e serviços
auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina”, que estava com pedido de vista coletivo e foi devolvido
sem manifestação dos Senhores Deputados. Na sequencia o Senhor
Presidente passou a palavra ao líder do governo Senhor Deputado Darci de
Matos que defendeu o projeto de autoria do governo do estado. Após os
debates entre os Deputados, o Senhor Presidente colocou em votação o
parecer do relator, que foi aprovado por unanimidade, com abstenção dos
Senhores Deputados Roberto Salum e Dirceu Dresch. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados
e encerrou a presente reunião. E para constar eu, secretário da Comissão,
Jero dos Passos Espíndola, lavrei a presente ata que após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente será publicada no
Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Serafim Venzon
Presidente

*** X X X ***

EXTRATO

EXTRATO Nº 334/2017
REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 012/2017
oriunda do Pregão Presencial CL nº 034/2017.
OBJETO: Fornecimento de 40 (quarenta) bebedouros de coluna e 05
(cinco) bebedouros de mesa.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (06 de
dezembro de 2017).

Deputado Serafim Venzon
Presidente

FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e
demais normas, com suas alterações posteriores, na Lei nº 10.520 de
17/07/2002, subsidiariamente, nos Decretos Federais nº 7.892 de
23/01/13 e nº 8.250 de 23/05/14, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 128 de 2015, nº 131 de 2016 e 101 de 2017;
Autorização para Processo Licitatório LIC nº 126 de 23/10/2017, além
das demais disposições legais aplicáveis e no disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 034 de 23/11/2017.

*** X X X ***
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e
dezessete, às onze horas e quarenta minutos, na Sala de reunião das
comissões, sob a Presidência do Senhor Deputado Serafim Venzon, com
amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os

LOTE ÚNICO VALOR MÁXIMO ADMITIDO (R$)
ITEM QTDE. UNID. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

1 40 peça Bebedouro do tipo torre (de coluna) com capacidade para garrafão de 20 litros;
tensão de alimentação de 220 volts; 02 (duas torneiras - água natural e
gelada); sistema de refrigeração por compressor, com uso de gás refrigerante
ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da
água gelada; capacidade do reservatório de água (mínimo 2 litros); certificado
pelo INMETRO; na cor branca; garantia de um ano.
Marca: Libell- modelo: Mater CGA Branco

510,12 20.404,80

2 5 peça Bebedouro do tipo mesa com capacidade para garrafão de 20 litros; tensão de
alimentação de 220 volts; 02 (duas torneiras - água natural e gelada); sistema
de refrigeração por compressor, com uso de gás refrigerante ecológico
(R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água
gelada; capacidade do reservatório de água (mínimo 2 litros); certificado pelo
INMETRO; na cor branca; garantia de um ano.
Marca: Libell- modelo: Mater CGA Branco

399,99 1.999,95

DESCONTO:
VALOR TOTAL:

 R$ 0,20
 R$ 22.399,80

1ª REGISTRADA: Niehues Comércio e Representações Ltda. 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,Endereço: Rua José Machado Simas, nº 40, Capoeiras, Florianópolis,

SC, CEP: 88090-240 RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de

2011, e do item II, da cláusula quinta do

Termo de Compromisso de Ajustamento

de Conduta entre MPSC e a ALESC, de

25 de outubro de 2011.

fone/fax(48) 3244-0006/99982-0677, correio eletrônico:
rniehues@hotmail.com
CNPJ/MF nº 75.418.657/0001-72
Florianópolis, 08 de dezembro de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo Paulo Airton Niehues- Sócio

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionados exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 11 de dezembro de 2017.

*** X X X ***

PORTARIA Gabinete do Deputado Liderança do PMDB

Matrícula Nome do Servidor Cidade
PORTARIA Nº 2135, de 11 de dezembro de 2017

8367 ANDRÉ LUIZ BERNARDI CUNHA PORÃO 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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