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P L E N Á R I O

ATA DA 008ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018,
EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE INSTALAÇÃO

DA FUCRI - MANTENEDORA DA UNESC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rodrigo Minotto) - Boa noite a todos e a
todas!

Excelentíssimo senhor presidente
da Assembleia Legislativa no ano de 1957,
prefeito do município de Criciúma no período
de 1966 a 1970, e fundador da Fucri, Ruy
Hülse;

senhores deputados Rodrigo Minotto, Cleiton
Salvaro e Valmir Comin, aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares,
em homenagem aos 50 anos de Instalação
da Fucri - mantenedora da Universidade do
Extremo Sul Catarinense - Unesc.

Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.

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

Excelentíssima senhora deputada
estadual Ada Faraco De Luca; Neste momento, convido o

deputado estadual Cleiton Salvaro para que
presida a presente sessão.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Luiz Fernando Vampiro;Excelentíssimo senhor deputado

estadual, autor do requerimento que ensejou
a presente sessão solene, Valmir Comin;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Ricardo Guidi;

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Cleiton Salvaro) -Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo Coral da
Unesc.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual, autor do requerimento que ensejou
a presente sessão solene, Cleiton Salvaro;

Excelentíssimo senhor deputado
federal Esperidião Amin;

Excelentíssimo senhor deputado
federal Jorge Boeira;

Após a interpretação do hino,
solicito que o deputado estadual Valmir
Comin assuma a Presidência da sessão.

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Criciúma, Clésio Salvaro; Excelentíssimo senhor promotor de

Justiça e coordenador administrativo da
comarca de Criciúma, dr. Diógenes Viana
Alves, nesta ato representando o
excelentíssimo senhor procurador-geral de
Justiça do estado de Santa Catarina, Sandro
José Neis;

Excelentíssimo senhor presidente
da Câmara de Vereadores do município de
Criciúma, vereador Julio Colombo;

(Procede-se à interpretação do
hino.)

[Degravação: Tayliny da Silva]
Magnífica reitora da Universidade

do Extremo Sul Catarinense - Unesc,
professora, dra. Luciane Ceretta;

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Valmir Comin) - Registramos ainda com
imensa satisfação a presença das seguintes
autoridades:Magnífico vice-reitor da

Universidade do Extremo Sul Catarinense -
Unesc, professor, dr. Daniel Preve;

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
solene foi convocada por solicitação dos

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
de Criciúma, Ricardo Fabris;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Senhor coordenador do Procon de
Criciúma, Gustavo Colle;

Senhora presidente da Associação
Brasileira de Enfermagem de Santa Catarina,
Mágada Tessmann;

Perguntaram-me o que repre-
sentava a nossa querida Fucri e Unesc?
Respondi, dr. Ruy Hülse, que começou na
sala do Michel, depois veio para a Satc,
capitaneada por v.exa. e tantos outros
visionários e idealizadores, que enalteceram
esta posição, concretizando o marco inicial
da Fucri, culminando hoje com a nossa
querida, grande e forte universidade.

Excelentíssimo senhor secretário
de Assistência Social do município de
Criciúma, Paulo César Bitencourt;

Senhor vice-presidente da
Associação Comercial e Industrial de
Criciúma, Valcir José Zanette;Excelentíssima senhora secretária

de saúde de Criciúma, Francielle Gava; Senhor presidente da Associação
Brasileira do Carvão Mineral - ABCM,
Fernando Luiz Zancan;

Senhor vereador do município de
Criciúma, Valmir Dagostim;

Excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Siderópolis, Hélio Roberto Cesa;

Senhor presidente do Diretório
Central de Estudantes, Alexandre Bristot;

Ela na verdade, na essência, se
confunde com a comunidade. E as pessoas
diziam, deputado Rodrigo Minotto, e até por
questão de justiça, porque na Assembleia
Legislativa existe um protocolo e um rito
cronológico; e o deputado Rodrigo Minotto
teria feito o processo, na sequência sem
que soubéssemos, tanto eu e o deputado
Cleiton Salvaro também o fizemos. Mas, eu
tenho certeza e a convicção que
consignatários é toda a bancada do sul de
Santa Catarina, porque é desta forma que
nós agimos, divergindo em alguns
momentos, em alguns pontos específicos,
mas no macro em espírito de convergência,
e esta universidade na essência traduz este
significado.

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Forquilhinhas, Dimas Kammer;

Senhor presidente do Sinduscon,
Olvacir Fontana.

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
do município de Forquilhinhas, Felix Hobold;

Solicito ao sr. deputado Rodrigo
Minotto, que assuma a Presidência da
sessão, pois após o vídeo institucional vou
fazer uso da palavra.

Excelentíssima senhora secretária
de Educação de Criciúma, Roseli Maria De
Lucca Pizzolo; O SR. PRESIDENTE (Deputado

Rodrigo Minotto) - A seguir, teremos
apresentação de um vídeo institucional.

Excelentíssimo senhor secretário
de Comunicação do município de Criciúma,
Douglas Lazzari; (Procede-se à exibição do vídeo.)

Excelentíssimo ministro de estado
do Trabalho, no período de 2013 a 2015, ex-
deputado federal Manoel Dias;

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, o excelentíssimo senhor
deputado Valmir Comin.

Magnífico reitor do Centro Universitário
Barriga Verde, senhor Elcio Willemann, neste ato
representando o senhor presidente da Acafe,
Sebastião Salésio;

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Boa-noite a todos!

Primeiramente agradeço a Deus
pelo momento e oportunidade única, dr. Ruy
Hülse, de poder estar presente a esta
sessão, e compartilhar esta data de júbilo
de 50 anos, meio século de uma instituição
que começou com a Fucri, mantenedora da
Unesc, que atualmente esbanja e espalha
conhecimento não só para o estado, mas
também ao imenso Brasil. Agradecer pelo
momento único, porque afinal de contas os
momentos são únicos em nossas vidas, e
precisamos vivenciar com a maior
intensidade possível, pois aquilo que
deixamos de presenciar e de agir, de fazer
depois, não recupera mais, aquela fração de
milésimo de segundo passou, por isso,
vamos viver intensamente.

Quero saudar todos os prefeitos,
na pessoa do Hélio Cesa, os prefeitos da
Amrec, da Amesc, da Amurel, todos os
parceiros, vice-prefeitos, os ex-prefeitos da
pessoa do Nei Alexandre, que são parceiros
singulares no processo e construção do dia
a dia da universidade. Saudar também o
presidente do DCE, o Alexandre Bristot.
[Degravação: Taquígrafa: Ana Maria]

Senhor Presidente da Associação
Empresarial de Criciúma - Acic, Moacir
Dagostin;

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Içara, Murialdo Canto
Gastaldon;

Senhor assessor parlamentar Kellin
Benedet, neste ato representando o
gabinete do senhor vereador do município de
Criciúma, Tita Belolli;

Deputado Esperidião Amin, lembro-
me muito bem de 99, quando aqui
adentramos no hall de entrada da
universidade e trazendo o primeiro cheque
do art. 170, e v.exa. ainda quando gover-
nador, e o presidente DCE, de descendência
oriental - Seiji, que foi o marco inicial
daquele processo, trazendo expectativa e
esperança a milhares de acadêmicos, onde
a grande maioria não tinha a mínima
condição de fazer um curso superior.

Senhor assessor parlamentar,
Agenor Brunel, neste ato representando o
gabinete da excelentíssima senhora
deputada federal, Geovania de Sá;

Senhor conselheiro da OAB,
subseção de Criciúma, João Carlos Medeiros
Rodrigues Júnior;

Quero saudar o autor do
requerimento que ensejou a presente
sessão, deputado Rodrigo Minotto, também
o consignatário deputado estadual e autor
do requerimento que ensejou esta sessão
solene, Cleiton Salvaro; o excelentíssimo
prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro;
excelentíssimo senhor presidente da Câmara
de Vereadores do município de Criciúma,
senhor Júlio Colombo; magnífica reitora da
Universidade do Extremo Sul Catarinense -
Unesc, dra. Luciane Ceretta; vice-reitor,
Daniel Preve; sr. presidente da Assembleia
Legislativa no ano de 1957, prefeito de
Criciúma, no período de 1966 a 1970, e
fundador da Fucri, dr. Ruy Hülse;
excelentíssima sra. deputada estadual, Ada
Faraco De Luca; excelentíssimo sr. deputado
estadual Luiz Fernando Vampiro;
excelentíssimo sr. deputado estadual
Ricardo Guidi; excelentíssimo deputado
federal Esperidião Amin; excelentíssimo
deputado federal, Jorge Boeira;
excelentíssimo sr. promotor de Justiça,
coordenador administrativo da comarca de
Criciúma, dr. Diógenes Viana Alves, neste
ato representando o excelentíssimo sr.
procurador-geral de Justiça do estado de
Santa Catarina, dr. Sandro Neis.

Excelentíssimo senhor prefeito de
Nova Veneza, Rogério Frigo; E lembro muito bem que a arreca-

dação do estado era na faixa de, em média,
R$ 310 milhões, começou com R$ 167
milhões, culminou em RS$ 420 milhões, e a
abrangência era de 23 a 25 mil acadêmicos,
e que tínhamos um indexador estabelecido
pelas audiências públicas que promovemos
pelo estado de Santa Catarina, e o relator na
época, deputado Paulinho Bornhausen, junto
com Pedro Uczai, e que culminou num ponto
de convergência unânime daquele parla-
mento, quando destinado os valores e os
indexadores na Constituição do estado.

Excelentíssima senhora secretária
de Infraestrutura e Planejamento de
Criciúma, Kátia Smielevski;

Senhor diretor da Associação
Beneficente da Indústria Carbonífera de
Santa Catarina - Faculdade Satc, Carlos
Antônio Ferreira;

Senhor diretor do Instituto Federal
de Santa Catarina, campus Criciúma, Lucas
Dominguini;

Senhor vice-presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Criciúma, Henrique
Vargas; Infelizmente, os acadêmicos não

têm sido agraciados de acordo com a
crescente da receita do estado, nós
falávamos em RS 167 milhões na época,
para 23 mil acadêmicos, nós estamos
falando de R$ 2,4 bilhões hoje, para pratica-
mente quase que o mesmo número.

Senhor presidente da Fundação
Cultural de Criciúma, Sérgio Luiz Zappelini;

Senhor assessor parlamentar,
Eduardo Lodetti, neste ato representando o
gabinete do excelentíssimo deputado José
Milton Scheffer;

Senhor vice-presidente regional sul
da Fiesc, Diomicio Vidal, neste ato repre-
sentando o presidente da Federação das
Indústrias de Santa Catarina, Glauco José
Côrte;

Mas esta universidade como disse,
se confunde na essência com a capilaridade
das comunidades interioranas, a sociedade
se sente partícipe, integrante deste centro.
Eu pensava, qual o grau de potencialidade
que uma universidade pode exercer, na sua
plenitude, porque por aqui passaram várias
cabeças pensantes, vários acadêmicos que
esbanjam conhecimento, gestores de
excelência, empresários, profissionais

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Treviso, Jaimir Comin; Eu confesso, que havia preparado

um discurso por escrito, mas vou fazê-lo de
improviso, mesmo sendo um ato oficial e
solene.

Senhor presidente do Sindicato das
Indústrias Plásticas Sul Catarinense,
Reginaldo José Cechinel;

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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liberais, professores, e que se multiplicam
pelo estado, pelo Brasil e por este mundo
afora, potencializando as ações de caráter
econômico, social, intelectual, que se traduz
na verdade em quebra de um paradigma
onde a universidade se estabeleceu,
estabelecendo conceitos, valores primados
na essência da ética, da retidão e da
diversidade.

aulas aqui proferidas, mas, nunca
poderíamos medir todo o bem que a nossa
Fucri, hoje Unesc, distribuiu para todos nós.

(Passa a ler.)
“A criação da Fundação

Universitária de Criciúma, a Fucri, pela Lei n.
697, de 22 de janeiro de 1968, pelo então
prefeito de Criciúma, Ruy Hülse, representou
um forte vetor de desenvolvimento de
Criciúma e região, pelo pioneirismo, pela fé,
pela crença e pelo sonho das pessoas, hoje,
aqui homenageadas. Foi a primeira escola
de nível superior do sul do estado de caráter
comunitário, com a missão de ofertar cursos
de excelências para alimentar o mercado de
trabalho, promover o desenvolvimento
sustentável, regional e, sobretudo, formar
cidadãos comprometidos com o exercício da
cidadania. Historicamente determinada a
universidade se materializa pelas ações do
seu corpo docente e pelos seus
acadêmicos, sua estrutura universitária,
dirigentes, seus estatutos e tradições que
impactam sobre sua imagem e seu desem-
penho.

Outra coisa que não é possível
medir, o quanto amamos e nos orgulhamos
desta universidade. Há poucos dias, ouvi na
rádio Eldorado, uma entrevista com uma
professora da Unesc, que participa nos Es-
tados Unidos, de uma pesquisa
internacional, dizer que o nome da nossa
Unesc não é somente reconhecido, como é
respeitado no meio científico internacional.
Se isso não é motivo de orgulho para todos
nós, o que seria então? Se este lugar não
fosse um lugar do bem, cheio de bons senti-
mentos, de amor, dedicação, compreensão,
amizade, solidariedade e compaixão, nada
disto seria possível.

Por isso, ao tempo que saúdo a
excelentíssima reitora, Luciane Ceretta,
quero estender a minha saudação a todos
os presidentes e diretores da Fucri, aos ex-
reitores, o Gildo Volpato, que antecedeu a
Luciane, ao Antônio Milioli, ao Edson
Rodrigues, nosso conterrâneo, que todos,
pela sua maneira particular, singular, única,
mas que exercendo, independentemente das
questões ideológicas, uma divergência
comum, com o propósito único de enaltecer
e de elevar, em alto e bom tom, o nome de
nossa universidade.

Esta universidade foi construída
por pioneiros, a partir do amor pelo saber.
Não quero falar muito, porque não sou de
muitas palavras, mas espero ter conseguido
transmitir a todos a minha alegria e o meu
orgulho de estar aqui fazendo esta tão justa
homenagem.

Por isso, doutor Ruy, ao tempo que
o saúdo, aos 92 anos, exemplo de retidão,
de homem público, de pai, de quem tem a
capacidade de estender a mão, de
proporcionar gestos, aliás, quando achamos
que estamos estendendo a mão ao próximo
na verdade estamos estendendo para nós
mesmos, porque o universo conspira, e
sempre, a favor das pessoas do bem.
Agradecer a compreensão, o carinho da
assessoria parlamentar, do grupo da TVAL,
da nossa Rádio Alesc Digital, e todos
aqueles, que de uma forma direta ou indireta
puderam contribuir durante todo este meio
século de existência da nossa querida
universidade.

Uma universidade representa a
abertura de novos horizontes pela possibi-
lidade de construção de novos caminhos,
novos jeitos de pensar, é isto a Unesc, e fez
como poucas instituições, abriram trilhas,
apontoram caminhos, discutiram ideias,
criaram soluções, sem nunca abrir mão de
sua vocação comunitária. Transformada em
universidade, a Unesc possui hoje 47 cursos
de graduação, 48 cursos de especialização
lato sensu, sete mestrados, dois doutorados
implantados e um em implementação, e um
colégio de aplicação com ensino médio e
fundamental.

A minha cara reitora, ao vice-reitor,
aos pró-reitores, coordenadores, professores
e alunos da Unesc, o que estamos fazendo
hoje, nesta noite, é apenas agradecendo um
pouco de todo bem que todos dedicaram a
nós, nosso esforço sempre será para
garantir que a Unesc continue por muitos e
muitos anos produzindo e distribuindo o bem
a toda sociedade.”

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Sua atuação comunitária é

fantástica, por meio da extensão e da
formação continuada nos municípios da
região, são mais de 200 projetos de
extensão e mais de 100 projetos de
pesquisa, sem falar nas suas clínicas
integradas que atendem mais de 10 mil
pessoas por dia. São 13 mil estudantes
frequentando as salas de aula, seu corpo
docente conta com 57 doutores e 183
mestres, nos seus mais variados cursos.
[Degravação: Taquígrafa Sara]

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rodrigo Minotto) - A seguir, passo a
presidência da sessão para o excelentíssimo
senhor deputado Valmir Comin, e faço uso
da palavra.

É uma luz que brilha, e muito, e a
partir deste júbilo, com a participação
efetiva de cada um, haverá de brilhar muito
mais. Um grande abraço, e viva o meio
século da nossa universidade. O SR. PRESIDENTE (Deputado

Valmir Comin) - Com a palavra o deputado
Rodrigo Minotto, propositor desta comenda.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) O SR. DEPUTADO RODRIGO

MINOTTO - Boa noite a todos, boa noite a
todas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rodrigo Minotto) - Convido neste momento,
para fazer uso da palavra, o excelentíssimo
senhor deputado Cleiton Salvaro.

Inicialmente, eu quero
cumprimentar a todos os acadêmicos desta
universidade, a todos os professores,
colaboradores que fazem desta instituição
uma grande instituição para o nosso estado
de Santa Catarina. A minha saudação ao
prefeito Clésio Salvaro, à reitora Luciane
Ceretta, e ao vice-reitor Daniel Preve, ao
presidente da Câmara de Vereadores, Júlio
Colombo; ao senhor Ruy Hülse, que hoje
está aqui presente neste auditório e será um
dos homenageados, então prefeito à época
da fundação da Fucri, o homem que
sancionou a lei que deu origem a esta
instituição.

Em 2006, foi considerada pelo
ranking Universidade Folha, como a melhor
universidade catarinense não pública, no
quesito pesquisa. Já em nível nacional, no
mesmo segmento, a Unesc é a sexta melhor
universidade brasileira entre as não
públicas, e entre as 20 melhores
universidades não estatais do país. Em
2006 o MEC considerou os cursos da Unesc
como de excelência.

O SR. DEPUTADO CLEITON
SALVARO - Meu muito boa noite a todos.
Quero, aqui, pedir licença aos senhores aqui
da mesa, todas as autoridades, em nome do
dr. Ruy Hülse, cumprimentar toda a mesa
formada e citada, todas as lideranças
presentes neste auditório.

(Passa a Ler.)
“Sócrates dizia que: ‘Existe a

penas um bem - o saber, e apenas um mal -
a ignorância’.

A Unesc recebe estudantes de
inúmeros países, dentre eles: Paraguai,
Cabo Verde, França, Espanha, Haiti, Peru,
Congo, Senegal, Angola, isso não é pouco, é
muito. A universidade existe para produzir
conhecimento, gerar pensamento crítico,
articular saberes, formar cidadãos críticos,
profissionais e lideranças intelectuais.

Quanto bem pode ter feito uma
entidade dedicada 50 anos ao saber?
Provavelmente, não há uma resposta exata
para esta pergunta, pois, seria impossível
medir de saber esta entidade o quanto
espalhou de bem nesta cidade na nossa
região, no estado de Santa Catarina, no
Brasil, e até no exterior.

Aos colegas deputados: Valmir
Comin, Cleiton Salvaro, deputada Ada De
Luca, deputado Ricardo Guidi, deputado Luiz
Fernando Vampiro, deputado federal Jorge
Boeira, deputado federal Espiridão Amin e
ao dr. Diógenes Viana Alves, promotor de
Justiça. Quero aqui também fazer um
cumprimento ao Alexandre Bristot, em nome
de todos os estudantes que estão aqui
presentes e aqueles que estão em sala de
aula também; e meu cumprimento especial
ao meu amigo, ex-ministro do trabalho,
Manoel Dias.

É talvez, o maior desafio da
universidade no século XXI, o de reafirmar
sua pluralidade, pensar por si mesma,
refletir sobre sua função social, pela
descoberta e produção de novos
conhecimentos, exercer seu protagonismo
sustentado nos princípios democráticos, da
autonomia do saber, da liberdade, da
expressão e, sobretudo, responder às
demandas e expectativas sociais, alargar

Todo o bem que aqui concebido, foi
espalhado com muita generosidade em
todas as direções, nós podemos exibir
números de alunos que por aqui passaram,
de pesquisas realizadas, de trabalhos de
extensão junto a comunidades, poderíamos
até contar em dias, horas e minutos as
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fronteiras culturais e se submeter à crítica a
realidade, as estruturas sociais e as
relações de denominação.

importância dessas homenagens, principal-
mente, para entidades tão representativas
como essa. Até sentia falta como prefeito,
sei que a câmara de vereadores também
presta esse tipo de homenagem, mas a
Alesc é o Parlamento maior de todos os
catarinenses, em boa hora, quando esta
universidade completa 50 anos, faz essa
justa homenagem.

Convidamos para receber a
homenagem em nome da Fundação
Educacional de Criciúma - Fucri, a magnífica
reitora da Universidade do Extremo Sul
Catarinense - Unesc, professora Luciane
Bisognin Ceretta, e também o vice-reitor
professor Daniel Preve.

As universidades podem ser
caracterizadas como artefatos sociais que
deve ser compreendidos como produtos da
história humana. Perpassada por conflitos e
contradições, demarcadas por conjunturas,
isto é, pela própria temporalidade. No
contexto e na contemporaneidade, o papel
da universidade, sua transformação social, é
inescapável. A Unesc sempre cumpriu e
cumpre seu papel de universidade do louvor.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Homenagem também que deve ser
estendido àquele que com seu discerni-
mento e sua sabedoria assinou esse
decreto, dr. Ruy Hülse, e dizer da alegria
nossa de poder viver no seu tempo, o
homem que conseguiu enxergar muito à
frente e que nós estamos aqui, Manoel
Dias, você que foi ministro do Trabalho,
poder comemorar a história dessa
universidade, que sem ela certamente nós
não podemos contar a história do nosso
município.

(Palmas)
A seguir o parlamento catarinense

fará entrega de certificados às
personalidades pela valorosa contribuição na
transformação da Fucri em uma instituição
de excelência, promotora do conhecimento e
desenvolvimento através do ensino,
pesquisa e extensão.

A comemoração dos 50 anos da
criação da Fucri devem instigar a todos na
defesa da instituição, mas, deve, principal-
mente, inspirar a reflexão sobre o papel da
Unesc no início do novo milênio como em
exercício permanente e continuado,
comprometido com o seu tempo. Não por
acaso, a Unesc é hoje comandada por uma
mulher, isto é reflexo de que a Unesc vive
plenamente seu tempo, um tempo onde a
valorização e o empoderamento da mulher
se impõem e enriquece sobremaneira nosso
mundo.

Convidamos para receber o
certificado, sr. Ruy Hülse, prefeito de
Criciúma no ano de 1968 e responsável pela
instituição da Fucri.

A Unesc consta nessa bela história
da cidade de Criciúma, escreve uma bela
página, e nós estamos aqui podendo viver
este momento, uma universidade que mudou
para melhor a vida da nossa gente e a vida
de todos os catarinenses.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o senhor diretor presidente da
Fucri de 1978 a 1979, Robison Westphal.Quero deixar, aqui, meu abraço

fraterno a todos aqueles que ajudaram, e
ajudam, a escrever a bonita história da
nossa universidade.”

Participei ao longo da minha vida
pública de diversas solenidades de
formaturas; e, Gildo, quantas formaturas,
Edson Rodrigues, quantas formaturas.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Parabéns a todos, a Fucri, a Unesc,

aos homenageados, aos servidores,
estudantes, e professores. Muito obrigado
pela presença de cada um de vocês!

Convidamos para receber o
certificado o senhor diretor presidente da
Fucri e reitor da Universidade do Extremo
Catarinense - Unesc, nos períodos de 1985
a 1986 e 2001 a 2009, Antônio Milioli Filho,
neste ato representado pela sra. Valéria
Treviso.

Quantas pessoas, quantos catari-
nenses, rio-grandenses-do-sul, paranaenses,
paulistas, brasileiros passaram por essa
universidade, e quanta mudança de vida.
Não falo dos milhares, mas falo de uma
pessoa, quantas pessoas tiveram a suas
vidas mudadas para melhor. Heráclito, um
pensador que viveu séculos antes de Cristo
disse, Luciana Ceretta, e falo isso para você
e a todos que estão juntos contigo nesta
missão de fazer a gestão da universidade, ‘a
única coisa permanente neste mundo é a
mudança, temos que ousar, temos que
mudar, porque se você muda o mundo
muda’.

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

Valmir Comin) - Convido para fazer uso da
palavra o excelentíssimo sr. prefeito de
Criciúma, Clesio Salvaro.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas) [Degravação: Ademir
Gasstmann Junior]O SR. CLESIO SALVARO -

Excelentíssimo deputado Rodrigo Minotto,
que preside essa sessão solene, muito boa
noite! Saúdo também o deputado Valmir
Comin, também um dos propositores;
deputado Cleiton Salvaro, também um dos
propositores; deputado Ricardo Guidi,
deputada Ada De Luca, deputado Luiz
Fernando Vampiro; magnífica reitora Luciane
Ceretta, seu vice Daniel Preve; Júlio
Colombo, ao cumprimentá-lo quero saudar
todos os vereadores presentes nesta sessão
solene, também os vereadores de outros
municípios; saudar o dr. Ruy Hülse, ex-
prefeito dessa cidade, ex-deputado,
presidente da assembleia, governador, e o
homem que assinou o decreto
transformando a nossa Fucri em
universidade; saudar o dr. Diógenes Alves,
promotor de Justiça; saudar Hélio Cesa,
prefeito da cidade de Siderópolis, e também
presidentes dos municípios da região
carbonífera, saudar todos os prefeitos da
nossa região e também de outras regiões;
saudar ex-governador, deputado estadual
Esperidião Amim; deputado federal Jorge
Boeira. É com muita alegria que saúdo a
todas as autoridades aqui já mencionadas
pelo protocolo, saúdo a cada um e a cada
uma de vocês!

Convidamos a excelentíssima
senhora deputada estadual Ada De Luca e o
excelentíssimo senhor deputado Ricardo
Guidi, para fazer parte da entrega das
homenagens.

Parabéns a todos! Convidamos o senhor diretor
presidente da Fucri, no período de 1988 a
1989, Enio Coan;

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

Valmir Comin) - Neste momento, convido o
mestre de cerimônias para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores uma boa noite! Nesse momento o
Poder Legislativo catarinense em sessão
solene presta homenagem à Fundação
Educacional de Criciúma - Fucri,
mantenedora da Universidade do Extremo
Sul Catarinense - Unesc, pela passagem dos
seus 50 anos de fundação.

Convidamos o senhor diretor
presidente da Fucri, no período de 1989 a
1993, Laênio José Guise;

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convidamos o senhor diretor

presidente da Fucri e reitor da Universidade
do Extremo Sul Catarinense - Unesc, nos
períodos de 1993 a 1997 e 1997 a 2001,
Edson Carlos Rodrigues;

Convidamos os excelentíssimos sr.
deputados proponentes: Rodrigo Minotto,
Valmir Comin e Cleiton Salvaro, para fazer a
entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

A Fucri é a mantenedora da
primeira escola de nível superior criada no
sul de Santa Catarina. A entidade emergiu
de um movimento comunitário regional que
culminou com a realização de um seminário
de estudos pró-implantação do ensino
superior no sul de Santa Catarina. O evento
contou com a participação de educadores,
intelectuais políticos, magistrados, lide-
ranças comunitárias da sociedade civil e
organizada, além da nossa imprensa.

(Palmas)
Convidamos o senhor diretor

presidente da Fucri e reitor da Universidade
do Extremo Sul Catarinense - Unesc, nos
períodos de 2009 a 2013 e 2013 a 2017,
Gildo Volpato;Como ex-deputado estadual,

deputado Rodrigo Minotto, é uma alegria
muito grande poder participar como prefeito
dessa cidade desta sessão solene.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Durante três mandatos, 10 anos eu

convivi na Assembleia Legislativa e sei da
Senhora ex-secretária do conselho

da Fucri e da Unesc, Enedir Luiz Meller;
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(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Procede-se à entrega do
certificado.)

O dr. Ruy Hülse fez como o poeta
falou: “É como um filho que se lança igual
uma flecha à vida, e depois não temos mais
controle”; nem sobre os filhos, graças a
Deus, e nem sobre as flechas, porque uma
vez lançadas, elas se vão, construir o seu
próprio caminho, atingir seus próprios
objetivos. É por isso que a Unesc deu certo,
porque desde o começo ela foi feita a
muitas mãos, em tudo e em todos os
momentos, e sempre teve o melhor de nós,
tanto os que nos precederam como os que
nos sucederam. Eu tenho absoluta certeza
que todos fizeram aquilo que melhor podiam
fazer em cada momento, se não ela não
seria o que ela é hoje, podem ter certeza os
senhores.

(Palmas) (Palmas)
Senhora ex-diretora da Faculdade

de Ciências e Educação de Criciúma -
Faciecri, Célia Rovere Canarin;

Senhoras e senhores, atendendo o
que preceitua a norma do Comitê Nacional
do Cerimonial Público, as homenagens a
seguir serão entregues a familiares ou repre-
sentantes de personalidades que não estão
mais em nosso convívio. Cumprindo a norma
já mencionada, os certificados
permaneceram fechados em respeito à
memória dos homenageados.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Para a próxima entrega, convido o

excelentíssimo senhor ministro do Trabalho,
no período de 2013 a 2015, senhor Manoel
Dias; Convidamos o senhor Marcelo

Beirão, em nome do senhor José Alfredo
Beirão, in memoriam, participou do conselho
técnico-Pedagógico e foi diretor-presidente
da Fucri, no período de 1969 a 1973.

Convido a responsável pela criação
dos cursos de Estudos Sociais e Letras e
coordenadora do curso de Pedagogia,
senhora Dalva Maria De Luca Dias;

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Procede-se à entrega do
certificado.)

Hoje, nós vamos a bairros de
Criciúma e até outras cidades e ficamos
felizes e tocados no coração ao encontrar
acadêmicos e professores atuando junto à
comunidade. Eu sou alguém que passou por
esta experiência, que alegria a gente poder
encontrá-los aonde o povo precisa, e é por
isso que ela tem essa identidade
comunitária, que nunca foi deixada de lado.
E é por isso que ela tem essa identidade
com nossa a nossa região, me perguntaram
antes de entrar, qual é a marca da nossa
universidade, acho que é o serviço, a marca
da nossa universidade é servir. Nós somos
bons em servir, e isso nos dá alegria. Nós
servimos, e ao servir, somos os primeiros a
sermos servidos. Nós distribuímos amor, e
somos os primeiros a receber amor. Uma
universidade não se faz só com pesquisa,
não se faz apenas com extensão, nem só
com ensino, uma universidade de verdade
se faz com muito amor, muita dedicação,
muita camaradagem, muita aceitação.

(Palmas) (Palmas)
Convido para receber o certificado

a técnico-administrativa desde 1993,
senhora Carla Cristina Casagrande Monteiro;

Senhora Sandra Zanatta Guidi e
deputado Ricardo Guidi, em nome do senhor
Altair Guidi, in memoriam, diretor-presidente
da Fucri, no período de 1983 a 1984.(Procede-se à entrega do

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

Convido a técnico-administrativa
desde 1990, a supervisora de EAD, Senhora
Valéria Treviso;

(Palmas)
Agradecemos aos senhores depu-

tados e a senhora deputada pela entrega
das homenagens.(Procede-se à entrega do

certificado.) Esta sessão está sendo gravada e
será transmitida durante a semana pela
TVAL.

(Palmas)
Convido a técnico-administrativa

desde 1992, a analista acadêmica senhora
Lorete Tasca Marcos;

Dando continuidade à solenidade,
teremos a interpretação da canção, A Paz,

pelo coral da Unesc na versão da banda
Roupa Nova e imortalizada pelo cantor
Michael Jackson.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convidamos a docente da Fucri -

Unesc, professora Janete Triches;
Muito obrigado!
(Procede-se à interpretação

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

Nós aprendemos a conviver com os
diferentes, esta é a nossa grande lição, esta
foi nossa grande aprendizagem, nós
aprendemos a conviver com os diferentes ao
longo do tempo, e porque respeitamo-nos
uns aos outros, nós conseguimos ir longe,
muito mais do que qualquer melhor
prognóstico que alguém pudesse fazer. E é
verdade.

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

Valmir Comin) - Bonita apresentação
coordenada pelo maestro Joel, Coral Unesc.

Convidamos o docente destaque na
pesquisa dos mecanismos da disfunção
cerebral na sepse, professor Felipe Dal
Pizzol, neste ato representado pela senhora
Cristiane Ritter;

Convido para fazer uso da palavra
em nome dos homenageados, o senhor
Edson Carlos Rodrigues.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

O SR. EDSON CARLOS RODRIGUES
- Boa noite a todos e a todas presentes,
professores, estudantes, nossos
colaboradores da Unesc, os de hoje e os de
antigamente. Quero saudar e agradecer
desde já, o presidente da mesa, deputado
Rodrigo Minotto; deputado Valmir Comin,
deputado Cleiton Salvaro, e em seus nomes
saudar todos os deputados e a deputada
aqui presentes; a nossa magnífica reitora e
vice-reitor; o nosso emérito dr. Ruy Hülse,
nosso doutor honoris causa. [Degravação:

Taquígrafa Sílvia]

Então, assim, nós somos apenas
gratidão pela homenagem que recebemos
hoje, mas queremos estender essa
homenagem a todos os que participaram, e
a vocês que estão participando agora, a
homenagem é para vocês também. Nós
queremos dedicar a todos, os que
participamos até agora.

(Palmas)
Convidamos o docente a 35 anos

da Unesc - Fucri, professor Edson Luiz da
Silva;

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convidamos a técnico-

administrativa desde 1989, senhora Giovana
Fátima da Silva Soares.

Lembro, e isso me marcou, muito
porque na época, deputado Rodrigo Minotto,
eu era mais descrente do que crente, e um
dia ao chegar muito cedo à minha sala, não
costumava passar nela tão cedo, mas como
eu ia viajar, tinha um documento que estava
lá e entrei logo cedo pela manhã, e vi a dona
Maria Dutra, conhecida ‘Maria Pretinha’,
ajoelhada no meu gabinete, orando pelo
reitor e pela universidade, por todos nós, e
aquilo me marcou demais. Esse povo que
construiu esta universidade deram tudo,
tanto a sua energia física, a sua energia
emocional e a sua energia espiritual.

(Procede-se à entrega do
certificado.) Pediram-me para falar em nome

dos homenageados, mas o tempo é curto.
Então pensei, se eu for escrever vou
demorar muito mais do tempo que me
deram. Eu quero registrar aqui a alegria dos
homenageados, de poder receber neste dia,
e lembrar-se de tantos outros, que não
estiveram aqui conosco.

(Palmas)[Degravação: Nicole Engel]
Convidamos a integrante da equipe

de apoio há mais tempo na instituição,
senhora Sonia Gorete Santos da Conceição.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convidamos a professora

Amalheme Baezzo Reddig.
E ao olhar para o coral, lembrei-me

de algumas pessoas, e infelizmente nosso
querido reitor, professor Antônio Milioli não
pode estar conosco, mas é importante
registrar que esta universidade deu certo,
porque ela não é de ninguém, ela não
pertence a ninguém.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

É por isso que a gente conseguiu
fazer dela essa grande universidade e o
nosso povo, a nossa comunidade nos
respeitam porque sabem que nós nos
dedicamos a ela e a eles por inteiro, em

(Palmas)
Convidamos a professora Carmem

Furlanetto.
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espírito, mente e corpo a encontrar a melhor
solução para servir melhor a nossa
população. Nós somos gratos e
agradecemos, creio eu, posso agradecer em
nome de todos os homenageados e dizer
que a gente continua à disposição, para
continuar servindo a nossa população.

funcionários e funcionárias, estudantes
todos aqui presentes, saúdo também as
entidades de classe profissional e de
ensino, que são parceiras da nossa
universidade, bem como a Acic, na pessoa
do seu presidente, Moacir Dagostin, que
também são muito parceiros da nossa
universidade. Cumprimentos a todos e a
todas, que aqui estão para celebrar conosco
este momento único.

continue a sua trajetória, continue
comunitária e, cada vez mais, de todos e
todas! Que ela avance e que sirva sempre
aos propósitos de uma educação superior
sem donos e sem amarras, e como eu digo:
se tiverem donos, que sejam todos nós. Que
a Unesc nunca regateie no que diz respeito
à sua missão acadêmica e administrativa,
que é primar pela qualidade, seriedade e
sustentabilidade.

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

Valmir Comin) - Nesse momento devolvo a
Presidência da sessão ao deputado Rodrigo
Minotto.

(Passa a ler.) São 50 anos que nos quais cada
pedra erguida, cada gesto feito, cada
palavra dita, cada pesquisa realizada, cada
projeto de extensão levado efeito, cada aula
ministrada, cada encontro, tudo isso
simboliza o amadurecimento de uma
universidade que nasceu pequenina, mas
que cismou de não se contentar de ser
pequena. Quantas lutas travadas, quantos
momentos de dificuldades, quantos
dissabores vencidos, quantas
incompreensões, quantos motivos tiveram
aqueles que nos precederam para recuar.
Mas também, quantos motivos para avançar
sem temor, não é professor Gildo, professor
Edson, professor Toninho e todos os
demais; cada reitor, cada administrador nas
mais diversas áreas, cada professor e cada
professora, cada técnico-administrativo e
técnico-administrativa, cada estudante e
cada membro da comunidade do sul do
estado de Santa Catarina, tem deixado aqui
a marca de seus pés, de suas mãos, de
suas ideias e de seu coração.

“A Fucri, mantenedora da nossa
Unesc, chega aos 50 anos, senhoras e
senhores, como um dos maiores centros de
produção de conhecimento do estado, e uma
das mais importantes instituições de ensino
superior deste país, atestada por várias
avaliações externas a que fomos
submetidos, responsável por formar
gerações de profissionais, desenvolver a
pesquisa, incentivar a qualificação, a
produção artística e cultural, que é sinônimo
de desenvolvimento de uma região; o
empreendedorismo, a inovação tecnológica e
as relações interpessoais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rodrigo Minotto) - Neste momento, convido
para fazer uso da palavra, em nome da
instituição homenageada, a magnífica reitora
da Unesc, professora Luciane Ceretta.

A SRA. LUCIANE CERETTA -
Senhoras e senhores, boa noite! Ao
cumprimentar os deputados Rodrigo Minotto,
Valmir Comin e Cleiton Salvaro, autores da
proposição desta significativa homenagem
aos 50 anos da nossa Unesc; também, a
toda a bancada de deputados e deputada,
que aqui se fazem presentes nesta noite; ao
vice-reitor da Unesc, o professor Daniel,
companheiro estimado à frente da gestão da
nossa universidade, e a quem agradeço o
compartilhamento de decisões e conquistas,
muito obrigada Daniel; aos nossos pró-
reitores, a professora Indianara Becker, pró-
reitora acadêmica; o professor doutorando
Thiago Fabres, pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, a quem
agradecemos a parceria, o companheirismo,
a dedicação, todos os dias à frente das
funções que ocupam; em seus nomes
cumprimento a todos os gestores e
gestoras, coordenadores e coordenadoras
de cursos de graduação e pós-graduação,
que constroem essa nossa grande
universidade.

A Fundação Educacional de
Criciúma foi instituída pelo poder público
municipal, concretizando um desejo que
nasceu da participação comunitária, na
busca coletiva pelo atendimento às neces-
sidades desta região em 22 de junho de
1968, e que honra ter aqui conosco aquele
que assinou a lei de criação da nossa
universidade.

Em 1970, foi criada a primeira
escola de ensino superior que foi
denominada Faculdade de Ciências e
Educação de Criciúma - Faciecri, nos anos
seguintes, criaram-se as escolas superiores
de Educação Física e Desportos - Esed;
Tecnologia - Estec, e Ciências Contábeis e
Administrativas - Aesca, respectivamente
nos anos de 74 e 75. Quantos dos senhores
têm seus familiares egressos desses cursos
destas escolas, ou quantos dos senhores
que aqui se encontram são egressos destas
escolas.

Caríssimos, quero lhes dizer que
estar, neste momento, na Unesc deve ser
motivo de extremo contentamento, em face
de como ela hoje se apresenta para a
sociedade catarinense. Somos uma
universidade que não para de crescer;
somos uma universidade aberta a todas as
classes sociais; uma universidade da
diversidade e da pluralidade; universidade
pronta para dar as mãos aos governos e à
sociedade quando estiverem em jogo as
necessidades públicas e coletivas. Aqui
estão 720 professores, dentro os quais,
70% deles são mestres e doutores. Aqui
estudam 13 mil alunos entre graduação e
pós-graduação, funcionam 54 cursos de
graduação, 48 cursos de especialização,
sete mestrados e dois doutorados, com
outros três doutorados aguardando processo
de aprovação junto ao ministério da
Educação. Aqui trabalham 583 técnico-
administrativos efetivos; mais de 1.000
pessoas, senhores e senhores, transitam
diariamente pela nossa Unesc, provenientes
da comunidade externa em busca dos
serviços que ela oferta gratuitamente e com
muita qualidade. Somos, enfim, uma grande
comunidade! Muitas vezes, como diz o
deputado Valmir Comin: ‘uma cidade dentro
de outra cidade’.

Cumprimentos ao presidente do
DCE, e eu diria que este é o momento em
que solicito quebra de protocolo, porque
gostaria de convidá-lo a sentar conosco aqui
à frente, tendo em vista que esta
universidade não é nada sem os nossos
estudantes.

Em 1987, a Fucri reavaliou suas
finalidades e com ampla mobilização,
garantiu algo que lhe é muito precioso, a
autonomia na escolha de seus dirigentes
maiores, até então, indicados pelo poder
público municipal. A conquista da união das
faculdades de Criciúma, em 1991, foi um
marco fundamental na história da nossa
instituição e da região sul catarinense, o
modelo de gestão estabelecido,
considerando a Fucri mantenedora e a
Unifacri mantida, foi uma conquista. Em
1997 então, nasceu, efetivamente a nossa
Universidade do Extremo Sul Catarinense -
Unesc, credenciada com o campus de
Criciúma, tendo como finalidade a produção,
preservação e disseminação do
conhecimento por meio de ações voltadas
ao ensino, à pesquisa e à extensão, que é a
vida acadêmica da instituição e que
cuidamos até hoje. [Degravação: Iago]

(Palmas)
O Alexandre de Bristot, nosso

acadêmico de Direito, que com sua equipe
tem se mostrado aberto ao diálogo e a
construção coletiva de soluções para
melhoria das condições dos nossos
estudantes, que são os principais
protagonistas da nossa universidade, e em
seu nome, Alexandre, cumprimento a todas
e a todos os estudantes; cumprimentos
também ao dr. Diógenes Viana Alves, que
representa aqui a Procuradoria Geral da
Justiça de Santa Catarina, muito obrigada
pela presença. Cumprimentos especiais e
honrosos ao nosso doutor honoris causa,
Ruy Hülse, precursor e um dos responsáveis
pelos 50 anos da nossa Unesc, que recebe
mais uma homenagem neste auditório que
leva o seu nome, e em nome dele,
cumprimento todos os homenageados e
homenageadas nesta sessão solene,
sobretudo àqueles que dedicaram e ainda
dedicam suas vidas profissionais a nossa
universidade. Saudações aos nossos
colegas professores e professoras, nossos

Todos os nossos cursos de
graduação são avaliados pelo MEC com
conceitos de quatro e cinco, e de um
máximo de cinco, atestando a excelência da
formação acadêmica que oferecemos nas
diversas áreas do conhecimento. Temos
mais de 60 grupos de pesquisa,
certificados, produzindo conhecimento e
mais de 200 projetos de intervenção na
comunidade. Estamos em todos os
municípios das três microrregiões do sul do
estado de Santa Catarina com, pelo menos,

Parece que foi ontem, o sonho de
muitos e muitas se concretizaram, ganhou o
estado de Santa Catarina e ganhou a
sociedade do sul catarinense. Quantos e
quantas deram aqui o melhor de si; quantos
e quantas estão dando o melhor de si, e
quantos e quantas ainda precisam dar o que
de melhor tiverem para que a nossa Unesc
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um projeto que atende a toda aquela
população.

do sul catarinense, pela elevação da cidadania,
pela dignidade das pessoas que aqui estão. A
Unesc já formou nesses 50 anos mais de 31
mil alunos de graduação, 764 mestres,
professor Gildo; e 96 doutores, seis mil
especialistas que participam da transformação
da nossa região, do nosso estado e do nosso
país. Desdobremos tudo isso em qualidade na
formação dos nossos estudantes, em
qualidade na produção do conhecimento, da
tecnologia, da inovação.

A todos vocês a nossa imensa
gratidão! Ao dr. Ruy Hülse, nosso precursor,
agradeço de modo especial sua presença na
sua Unesc que também é nossa, muito nos
felicita e nos honra. Obrigada, dr. Ruy pelo
seu exemplo e pelo seu legado. Reitero,
assim, a satisfação com que participamos
desta sessão alusiva aos 50 anos da nossa
Unesc.

Na pesquisa estamos entre as 20
melhores universidades não estatais do país
e a melhor de Santa Catarina, segundo o
ranking universitário Folha de 2017.

Pergunta-se diante deste contexto: o que
seria do desenvolvimento dessa região sem
a Unesc? Que tenhamos sempre o senti-
mento de pertencimento; que não nos falte
sabedoria e discernimento; e que cada um
no seu papel, na sua atividade leve adiante
o que nos foi legado por tantos que nos
precederam. Como professora desta Casa e
como reitora, quero cumprimentar e parabe-
nizar a todos e a todas que aqui se
encontram e a todos e a todas que formam
a nossa comunidade acadêmica. E quero
dizer-lhes que, como reitora, e muito mais
ainda como professora, eu me sinto muito
feliz por estar entre vocês, cultivando o
trabalho sério, o bom coleguismo e a
amizade, respeitando a todos e
reconhecendo o direito de cada um de
apresentar o seu ponto de vista convergente
ou divergente, afinal, é no contraditório que
nós crescemos e nos construímos. Sem
liberdade de pensamento não há
universidade digna dessa nomenclatura.

Agradecendo, em nome de toda a
comunidade interna, o lindo gesto de
reconhecimento dos nossos deputados, dos
três deputados, em especial, Rodrigo
Minotto, Valdir Comin e Cleiton Savaro e
toda a Assembleia Legislativa. Somos
privilegiados, Daniel e eu, de podermos unir
a vocês esta bela homenagem e por fazer
partes desses 50 anos, ocupando o lugar de
responsabilidade, dedicação e trabalho que
ora ocupamos.”

Ao finalizar, gostaria de agradecer
a todos os ex-diretores presidentes da Fucri,
e de modo muito especial, aos três reitores
que nos antecederam e dizer que Daniel e
eu carregamos um pouco de cada um de
vocês, buscamos em cada um de vocês
todos os dias o tanto que vocês nos
ofereceram para construir o nosso cotidiano.
No professor Edson, buscamos a serenidade
necessária, a função que exercemos, a
paciência para receber o que não é bom e
filtrar, e a crença em um ser supremo que
nos conduz todos os dias. No professor
Toninho, buscamos a forma franca e objetiva
de resolver as situações, a perseverança
para vencer as dificuldades, a sabedoria e o
cultivo da lealdade. No professor Gildo,
aquele com quem participamos mais efetiva-
mente de sua história e com quem
construímos gestores e a quem somos
gratos, e muito gratos, buscamos a pró-
atividade, a agilidade, a alegria do dia a dia,
a capacidade de análise imediata das
situações, assim como o espírito de
parceria, cooperação e colaboração.

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

Rodrigo Minotto) - A Presidência agradece a
presença das autoridades e a todos que nos
honraram com o seu comparecimento nesta
noite.

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

melhor modo possível, lutaremos sem
descanso, lutaremos sempre. O que outros
fizeram, compete-nos fazer melhor. O que nós
fazemos agora, outros, amanhã, também
haverão de fazer, tudo pela Unesc, tudo pelo
ensino superior de qualidade, pela sociedade

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

sessão, a Presidência convoca outra,
ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental. [Degravação: Taquígrafa

Elzamar][Revisão: Taquígrafa Sílvia].

ATA DA 034ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirceu Dresch - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
José Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Mário Marcondes - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir
Sopelsa - Narcizo Parisotto - Neodi Saretta -
Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

ao Fundam que, ao que tudo indica, não vai
mais acontecer. Lamenta que muitos
municípios tenham investido financeiramente
em projetos que agora não serão
concretizados, porque as promessas não serão
cumpridas. Declara que sempre duvidou da
viabilidade desses recursos, porque o estado
estaria fazendo mais uma dívida para os
futuros governantes, uma vez que o dinheiro
viria através de financiamento e com alto custo.

assunto deveria ser pauta para a campanha
eleitoral de 2018, e que é do seu entendi-
mento que a carga tributária brasileira não é
maior que a dos outros países, é o retorno
do atendimento ao povo que é deficitário.
[Taquígrafa: Sara]

Partido: PMDB
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

(Orador) - Esclarece críticas ao governo
estadual com relação ao Fundam, Fundo de
apoio aos Municípios, que foi criado para
promover o desenvolvimento das cidades catari-
nenses. Explica que foi um avanço, que
possibilitou a destinação de verba aos
prefeitos, graças ao financiamento do governo
junto BNDES, e que não ocorreu nenhum
benefício do governo federal.

Explica que não é contra o Fundam,
um aporte financeiro que seria bem vindo aos
municípios, mas discorda da forma como foi
encaminhado, como discurso de campanha do
governador afastado Raimundo Colombo, que
assumiu este compromisso não só com as
prefeituras, mas com os catarinenses. Avalia
que a situação é extremamente complexa, e
que lhe causa estranhamento o governador
Pinho Moreira, que durante oito anos fez parte
do governo, só agora tomar conhecimento da
seriedade do problema, alegando que houve
excesso de renúncias e isenções fiscais.

PRESIDÊNCIA - Deputada Ana Paula Lima
DEPUTADA ANA PAULA LIMA (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.

Entende que a redução de impostos vai
incentivar o setor produtivo, que é uma política
importante, e que o ajuste tributário do governo
estadual var dar segurança jurídica para
novos investimentos em Santa Catarina,
gerando emprego e mais qualidade de vida
para a população.

A Presidência declara que, por tratar-se
de calendário especial, não há Breves Comuni-
cações, portanto, dá início ao Horário dos
Partidos Políticos. Ressalta que Santa Catarina

precisa rever com urgência esta questão,
pois são impostos que deixam de ser
arrecadados, e consequentemente menos
dinheiro para a sociedade, sem falar no fato
de que não há transparência nas
concessões das mesmas. Afirma que este

********** Tece comentários otimistas ao
estado, por exemplo, a cidade de Jaraguá do
Sul, foi citada no Programa Fantástico,
domingo, como a de menor índice de
violência, e que a Polícia Militar é consi-
derada a melhor do Brasil.

Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Comenta conversas que teve com diversos
prefeitos, demonstrando preocupação quanto
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Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Elogia a reflexão do discurso do deputado Luiz
Fernando Vampiro, afirmando que sente orgulho
de ser catarinense, porque o estado se
diferencia dos demais. [Taquígrafa: Ana Maria]

(Pausa) Pedido de Informação n. 0061/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca da
competência para a realização da manutenção
da Rodovia SC-435.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Partido: PP Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei n. 0568/2015, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui o
mês Fevereiro Lilás, dedicado à prevenção da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids),
no estado de Santa Catarina.

Em discussão.
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

(Orador) - Discorre sobre a 56ª Assembleia
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB, no Santuário Nacional de
Aparecida, em Aparecida - SP, que culminou na
mensagem oficial dos bispos para as eleições
de 2018, e pede que a sociedade brasileira
faça uma reflexão a respeito dos repre-
sentantes políticos.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Moção n. 0087/2018, de autoria do
deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o 2º sargento PM Adevanir Pereira dos Santos
por seu desempenho e pelos relevantes
serviços prestados na Força Nacional.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de Saúde;
e de Direitos Humanos.Destaca alguns itens, como por

exemplo: a ética e a legalidade, o combate à
corrupção, a carência de políticas públicas
consistentes que favorecem o aumento do
desemprego e da violência no campo e na
cidade; discursos e atos de violência,
intolerâncias e ódio tanto nas redes sociais
como nas manifestações públicas revelam uma
polarização e radicalização que produzem
atitudes antidemocráticas; evitar reformas que
atentam à vida dos mais pobres; e honrar o
exercício da política e reprovar os que se
deixam corromper pelo poder político e
econômico. Também, aponta a questão dos
fake news no período eleitoral, que causa
prejuízos à democracia.

Em discussão. Em discussão.
(Pausa) (Pausa)
Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Aprovada.
Pedido de Informação n. 0056/2018,

de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso,
solicitando ao secretário da Saúde informações
referentes ao pedido de credenciamento do
serviço de oncologia de São Bento do Sul.

Moção n. 0088/2018, de autoria do
deputado Aldo Schneider, cumprimentando o
sargento PM Antonio Marcos Gonçalves, pelo
ato destemido e honroso ocorrido no dia 2 de
março, no município de Palhoça.

Em discussão. Em discussão.
(Pausa) (Pausa)
Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.Ao elencar os itens, solicita aos parla-
mentares e à sociedade catarinense e brasileira,
que tomem conhecimento da mensagem na
íntegra. Também, comenta mensagem em que o
Papa Francisco pede a dirigentes políticos que
vivam com paixão o seu serviço aos povos, entre
outros parágrafos primordiais.

Aprovado. Aprovada.
Pedido de Informação n. 0057/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário Executivo Estadual do SC RURAL
informações acerca do adimplemento em dia
das obras do programa SC RURAL que estão
sendo realizadas no município de São
Bonifácio, especialmente nos trechos do Alto
Rio Sete e Rio Chicão.

Moção n. 0089/2018, de autoria da
deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
Governador do Estado, apoio ao Prêmio Elisabete
Anderle de Estímulo à Cultura e apela para que
seja lançado o edital referente ao ano de 2018.

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo tema abordado.

Em discussão.
(Pausa)

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Cumprimenta e comunga a fala
do deputado. [Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram.(Pausa)

********** Em votação. Aprovada.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Moção n. 0090/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
Reitor da Udesc, solidariedade às alunas
que denunciaram assédios, abusos e
violências sexuais praticados por um
professor da universidade e solicita atenção
na apuração dos fatos.

Ordem do Dia
DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia. Aprovado.
Pedido de Informação n. 0058/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca da
existência de Projeto para asfaltamento da
Rodovia SC-435.

Votação em primeiro turno, com
discussão encerrada, do Projeto de Lei n.
0361/2016, de autoria do deputado Luiz
Fernando Vampiro, que institui a reserva de
vagas para vigilantes do sexo feminino nos
contratos celebrados pela Administração
Pública estadual, nas áreas de segurança,
vigilância e transportes de valores, no âmbito
do estado de Santa Catarina.

Em discussão.
Em discussão. (Pausa)
(Pausa) Em votação.
Em votação. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovada.Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa. Aprovado. Moção n. 0091/2018, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, cumprimentando o
magnífico reitor da Furb, pela realização do
curso de extensão “O Golpe de 2016 e o Futuro
da Democracia no Brasil”.

Pedido de Informação n. 0059/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do IMA/SC informações acerca
do cumprimento da Lei nº 17.082 por parte das
empresas cadastradas que possuem
caminhões limpa fossa.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de
Direitos Humanos.

Em discussão.Em votação.
(Pausa)Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão. Em votação.
(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Em votação.Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei n. 0348/2016, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera a
Lei nº 10.501, de 1997, que “Dispõe sobre
normas de segurança para o funcionamento de
estabelecimentos financeiros e dá outras
providências”, para o fim de disciplinar a
dispensa da revista por portas eletrônicas de
segurança individualizada.

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

Aprovada.
Moção n. 0092/2018, de autoria

da deputada Luciane Carminatti,
manifestando ao Reitor da Universidade
Federal da Fronteira Sul solidariedade à
professora que denunciou ameaças de
violência praticadas por um professor e
solicita atenção na apuração dos fatos.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0060/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca da
competência para realizar a manutenção da
Rodovia SC-436.

Em discussão. Em discussão.Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa. (Pausa) (Pausa)

Em votação. Em votação.Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Direitos Humanos.

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

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

Aprovado. Aprovada.Em discussão.
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Moção n. 0093/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro, cumprimentando o
comandante da Polícia Militar de São Francisco
do Sul, em especial os soldados Mendonça,
Barreto e Pieretti, por ato de coragem e bravura
em salvamento de vítima de afogamento.

Aprovada. Registra que a empresa instalada em
Capinzal já avalia a possibilidade de férias
coletivas aos seus funcionários, e o prejuízo ao
estado com o embargo das três unidades aqui
sediadas já ultrapassa os R$ 10 milhões, com
aproximadamente três mil toneladas de carne
de frango deixando de ser exportadas no
período. Lembra os prejuízos do setor na
recente e desastrosa ação da Polícia Federal,
intitulada Carne Fraca, cujas suspeitas não se
sustentaram, alertando que é preciso tratar a
cadeia produtiva da proteína animal com a
devida responsabilidade e seriedade.

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0321/2018,
de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera;
0322/2018, de autoria do deputado Marcos
Vieira; 0323/2018, de autoria do deputado
José Milton Scheffer; 0324/2018, de autoria
do deputado Dr. Vicente Caropreso;
0325/2018, de autoria da deputada Ada
Faraco De Luca; e 0326/2018, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Comunica, ainda, que serão enviadas

aos destinatários, conforme determina o art.
206 do Regimento Interno, as Indicações n.s:
0230/2018, de autoria do deputado Marcos
Vieira; e, 0231/2018, de autoria do deputado
João Amin.

Moção n. 0094/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro, cumprimentando o
comandante da Polícia Militar de Garuva com
destaque para o Sargento Polsin e Cabo J.
Costa no atendimento a vítima de afogamento.

Salienta que a cadeia produtiva de
proteína animal está profundamente
relacionada com o desenvolvimento catarinense
e com o fenômeno que possibilitou ao estado
amenizar os efeitos da grave crise mundial, que
repercutiu no saldo de empregos e
industrialização dos demais estados
brasileiros. Concluindo, convoca o Parlamento,
que cumpre também com a responsabilidade
de zelar pelas políticas e ações que interferem
no desenvolvimento e no bem estar dos catari-
nenses, a atuar fortemente para manter e
incentivar o crescimento de tais cadeias
produtivas, uma das grandes riquezas do
estado. [Taquígrafa: Sara]

Em discussão. Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Elzamar](Pausa)

Em votação. **********
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Explicação Pessoal

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -
Fala sobre questão de grande relevância para a
geração de emprego e renda e o desenvolvimento
de toda região oeste catarinense, que é a proibição
da exportação da carne de frango para a União
Europeia, esclarecendo que, no Brasil, foram 20 os
frigoríficos proibidos de exportar a proteína para o
bloco econômico. Entende que todo esse processo
não acontece por questões de irregularidades
sanitárias ou por falta de qualidade do produto,
mas a decisão se pauta em motivação política e
de proteção do mercado local.

Aprovada.
Moção n. 0095/2018, de autoria do

deputado Patrício Destro, cumprimentando o
presidente do Sindicato das Indústrias de
Madeira do Médio e Alto Vale do Itajaí pela
passagem dos 30 anos de fundação.

Em discussão. DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para a presente data, às 14h.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

ATA DA 035ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Carlos Chiodini -
Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -
Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Mário Marcondes - 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.

Comenta que o tempo passa rápido, e
que outubro vai ser a hora do povo se
manifestar com o seu voto, mostrar que
querem um governo populista, e que
novamente votarão no Partido dos
Trabalhadores para a presidência, porque isto
as pesquisas já tem mostrado a toda população.

Destaca a importância de refletir sobre
uma questão que afeta a todos, a sensação de
segurança que traz bem estar e que está cada
vez mais longe. Registra que, no ano de 2000,
as duas cidades tinham o mesmo índice de
homicídios, 16 a cada 100 mil habitantes, mas
no ano de 2015 Jaraguá havia conseguido
diminuir para três por 100 mil, num esforço
conjunto entre poder público, empresários e a
sociedade civil organizada. Observa a
explicação didática da jornalista, de que as
duas cidades tiveram projetos de desenvol-
vimento, e também incentivos dos governos
estaduais e federais, mas pressupõe que a
diferença é que a iniciativa privada tem atuado
em vários setores, aqui, praticando o desenvol-
vimento econômico sustentável.

Demonstra preocupação pela forma
como o prefeito da capital, Gean Loureiro, está
tratando os funcionários da saúde e educação.
Cita que na semana anterior, em sessão
extraordinária na Câmara de Vereadores,
obteve a aprovação do projeto de lei que trata
da privatização da saúde e educação infantil na
capital, e que de forma violenta e repressora,
muitos servidores e jornalistas foram agredidos
com gás de pimenta pela polícia por
protestarem contra a medida.PRESIDÊNCIA - Deputados: Também verifica que um dos

diferenciais da cidade é que ela vive uma
situação de pleno emprego, com investimentos
da indústria na área social, cultural e no seu
desenvolvimento artístico. Acrescenta que a
formação profissional também chega ao
presídio, e neste sentido cita a importância do
trabalho de ressocialização dos apenados,
fazendo com que tenham a garantia de
emprego depois de cumprida a sentença,
reduzindo significativamente o índice de violência.

Silvio Dreveck Finaliza manifestando solidariedade aos
trabalhadores e aos sindicatos, que
corajosamente estão resistentes e em greve,
enfrentando a administração da Prefeitura de
Florianópolis. Afirma que a população tem
sofrido, e que os serviços da área da saúde e
educação precisam ficar sob a responsabi-
lidade do poder público. [Taquígrafa: Ana Maria]

Kennedy Nunes
Maurício Eskudlark

DEPUTADO KENNEDY NUNES (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 DOUTOR VICENTE
CAROPRESO (Orador) -Refere-se à reportagem
da jornalista Sônia Bridi ao Fantástico,
mencionando o município de Jaraguá do Sul e
comparando-o ao de Altamira, no Pará, que tem
quase o mesmo número de habitantes, só que
35 vezes mais mortes. Pela reportagem
observa-se que há dois tipos de Brasil, mas
felizmente o que deu certo é catarinense.

Breves Comunicações
Cita, ainda, o destaque da cidade

quanto à participação comunitária, que pode
ser observada na administração dos hospitais e
na educação, pois são várias as escolas que
praticam o ensino de tempo integral,
ressaltando que a maior rede de proteção
social que existe é a formação e a proteção dos

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
(Oradora) - Critica o atual governo federal,
que está obstinado em entregar as riquezas
do país para outros países. Fala que a
Reforma da Previdência não está esquecida,
está sim adormecida e que vai lesar os
brasileiros.
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jovens, estimulando e dando condições de
desenvolverem o seu potencial. Em poucas
palavras, declara que o avanço de Jaraguá do
Sul deve-se a uma mescla do envolvimento da
comunidade e do comprometimento do estado.

referência para a região da Amfri, Associação
dos municípios da Foz do Rio Itajaí, e que com
investimento do estado, o complexo hospitalar
foi ampliado de 380 para 624 leitos, e mais
serviços de alta complexidade. Apresenta vídeo
para ilustrar seu pronunciamento. Parabeniza a
administração do hospital, o governo estadual,
a Secretaria da Saúde e todos os
colaboradores pela conquista.

Partido: PCdoB
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -

Comenta sobre a continuidade da greve dos
servidores municipais de Florianópolis,
considerando que o motivo da adesão dos
trabalhadores é legítimo, pela não aceitação
das medidas instauradas através do Projeto de
Lei n. 17.484/2018, de autoria da
administração municipal, que autoriza a atuação
de organizações sociais, as O.S., na prestação de
serviços em áreas fundamentais e de exercício
exclusivo do estado, como saúde e educação.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Relata sobre o seu trabalho na Secretaria de
Segurança, que priorizou a ressocialização,
dando aos apenados oportunidade de trabalho,
pois aquelas pessoas que hoje estão nos
presídios devem voltar ao convívio social, e a
sociedade deve estar preparada para
recebê-los, e os mesmos devem sair com
vontade de viver e não de cometer novos
delitos. [Taquígrafa: Sara]

Comenta também que está sendo
construído o Hospital Regional do Extremo
Oeste, em Chapecó, com implantação do setor
de oncologia, o que vai beneficiar a população
da região, principalmente os que sofrem com
câncer, e que às vezes precisam se deslocar
para outras cidades para tratamento.

Registra que tem acompanhado passo a
passo o movimento, e demonstra indignação com
a forma como o processo se deu, com um diálogo
frágil e imponente, e com a aplicação de peças de
marketing para tentar defender o indefensável, que
é o desmonte do aparato público.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Repercute, lamentando o episódio violento
ocorrido na Câmara de Vereadores de
Florianópolis, no último sábado, por parte das
forças de segurança, em função do projeto de
lei que delega inúmeros serviços públicos
oferecidos na capital e nos municípios às
organizações sociais. Ainda sobre o evento,
destaca o encaminhamento da Procuradoria
municipal ao Tribunal de Justiça, requerendo
multa aos servidores, por dia de paralisação,
prejudicando sindicatos e sindicalistas.

Finaliza reconhecendo que na área da
saúde houve recursos aplicados com muita
responsabilidade em Santa Catarina, parabe-
niza a todos pelo compromisso assumido com
a saúde e segurança para o povo catarinense.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Demonstra preocupação, nesse
processo, com a intenção da pulverização da
atuação do estado sobre os serviços públicos,
bem como a ruptura com o modelo de atuação de
servidores públicos frente a estes serviços, abrindo
caminho para a indicação e a personalização das
ações, conforme os interesses do momento.

Partido: PSD
DEPUTADO KENNEDY NUNES

(Orador) - Tece comentários relacionados à
venda da empresa Embraco, de Joinville,
fundada em 1971 pelo ex-prefeito e ex-
deputado Wittich Freitag, a um grupo
japonês, o Nidec, por $ 1,08 bilhão, e as
negociações ainda a serem finalizadas. A
referida empresa é responsável pela
fabricação de compressores herméticos para
refrigeração, sendo que desde 1997
pertence à americana Whirlpool. Menciona
que nos países onde há sede - Itália, China,
Eslováquia, México e Brasil, somam-se
aproximadamente 11 mil funcionários, sendo
seis mil em Joinville. Destaca que a Nidec é
líder na produção de motores elétricos,
sediada no Japão.

Finalizando, deixa sua solidariedade aos
servidores da PMF, bem como ao Sintrasem,
que se mantém resistentes em seu direito de
reivindicar e buscar melhorias, além de
defender o que é público. Ainda, repudia a
truculência da Guarda Municipal contra
servidores e servidoras no episódio do último
sábado. [Taquígrafa: Sara]

Considera preocupante o discurso
político contemporâneo do Brasil, acusando os
funcionários públicos pela crise financeira do
país, além de posicionar-se contrário à
privatização dos serviços públicos oferecidos à
população brasileira.

Defende a transparência, realizando
intensa discussão com trabalhadores,
comunidades e conselhos. [Taquígrafa: Elzamar]

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início a pauta da
Ordem do Dia.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Discorre sobre texto jornalístico de
Moacir Pereira, em relação à Unidade Pronto
Atendimento - a UPA do continente, que conclui
as obras há cinco anos e se mantém fechada
devido à falta de servidores, o que ocasiona
mais sofrimentos aos doentes de famílias
pobres. Também, ressalta a questão da fila de
crianças na espera por creches municipais, pois
a prefeitura atingiu o limite da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e não pode contratar novos
funcionários, tanto para a saúde como educação.

A Presidência solicita à assessoria que
proceda à chamada dos srs. deputados para
verificação de quórum.Considera que é melhor ver o dinheiro

público investido nessas empresas, que geram
emprego e renda para os brasileiros, que o
dinheiro fazendo porto em Cuba ou outras
obras em outros países.

(Procede-se à chamada dos srs.
deputados para verificação de quórum.)

(Pausa)
Há quórum para deliberação da matéria.

Deputado Dirceu Dresch (Aparteante) -
Comenta a questão da venda de empresa
brasileira para empresa estrangeira, pois é
dinheiro público dos brasileiros e catarinenses
investidos e ressalta a necessidade de discutir
tal posição. [Taquígrafa: Sílvia]

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0327/2018,
de autoria do deputado Neodi Saretta;
0328/2018, de autoria do deputado Cleiton
Salvaro; 0329/2018, de autoria do deputado
Milton Hobus; 0330/2018, de autoria da
deputada Ana Paula Lima; 0331/2018, de
autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera;
0332/2018, de autoria do deputado Natalino
Lázare; 0333/2018, 0334/2018 e 0335/2018,
de autoria do deputado Antônio Aguiar.

Também, destaca a aprovação na
Câmara de Vereadores de Florianópolis do
projeto de lei que trata das Organizações
Sociais - O.S., como alternativa encontrada pelo
prefeito Gean Loureiro, para solucionar o
problema porque não pode admitir novos
servidores. Critica a posição dos grevistas
radicais por realizar atos, em vez de buscar
solução junto aos vereadores, já que 16 parla-
mentares, de vários partidos, apoiaram o projeto.

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Comenta que participou em Curitiba, em data
anterior, do Encontro do Diretório Nacional do
PT, representando Santa Catarina, e destaca
várias situações de violências instaladas na
atual política brasileira, citando itens
marcantes, como: agressão aos direitos
fundamentais; censura às artes; perseguição
do Ministério Público e de juízes às
universidades; ataques à caravana Lula no sul
do país; assassinatos e a prisão do líder
petista, acrescentando que é a principal tarefa
dos petistas defender a inocência de Luiz
Inácio Lula da Silva.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0232/2018, 0233/2018,
0236/2018 e 0237/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0234/2018, de autoria
do deputado Cleiton Salvaro; e 0235/2018, de
autoria do deputado Moacir Sopelsa.

Deputado Dirceu Dresch (Aparteante) -
Critica decisão do prefeito Gean Loureiro de
usar as O.S., por entender que o projeto amplia
para diversas áreas.

Deputado Dr. Vicente Caropreso
(Aparteante) - Comunga a fala do deputado.
[Taquígrafa: Sílvia] Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01192/2018, que aduz
veto parcial ao PLC n. 0045/17, de autoria do
Governador do Estado, que altera o art. 10 da
Lei Complementar nº 345, de 2006, que dispõe
sobre o Plano de Carreiras dos servidores da
Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc) e adota outras providências.

**********
Partidos Políticos Diante do exposto, enfatiza a instalação

do atual ambiente hostil no Brasil, atingindo o
ápice depois do golpe de estado contra a
presidenta Dilma Rousseff, e lança o grande
desafio que é a volta da democracia no país
com a candidatura de Lula à presidência da
República em 2018, ressaltando apoio das
centrais sindicais no dia 1º de maio.
[Taquígrafa: Elzamar]

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra a visita que fez ao Hospital e
Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em
Itajaí, quando acompanhou a vistoria do gover-
nador Eduardo Pinho Moreira. Cita que sua filha
nasceu no hospital, por isso, sente muita
afeição pelo mesmo. Relata que é uma

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.
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Em discussão. Fernando Coruja, José Milton Scheffer, Marcos
Vieira, Kennedy Nunes e Luciane Carminatti.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Darci de Matos, Valdir Cobalchini,
Milton Hobus, Fernando Coruja e Dirceu Dresch.

Em votação. Aprovado.
Os srs. deputados que votarem “sim”

mantêm o veto e os que votarem “não”
rejeitam-no.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0138/2014, de
autoria do deputado Serafim Venzon, que obriga
o fornecedor de ingresso para eventos pela
internet a tornar disponível a venda de meia-
entrada por esse veículo.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” rejeitam-no.

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

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

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO sim
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA abstenção
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO não
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS abstenção
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES abstenção
DEPUTADO LEONEL PAVAN
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia; e de Educação, Cultura e Desporto.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA sim
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO
DEPUTADO FERNANDO CORUJA abstenção
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO não
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADO LEONEL PAVAN
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO não
DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Coordenadora Carla]
A Presidência suspende a sessão por

até dez minutos para que possa usar a tribuna
o sr. Silvio Alexandre Zancanaro, prefeito do
município de Campos Novos, e manifestar-se a
respeito da 13ª Expocampos que ocorrerá entre
os dias 18 e 20 de maio de 2018.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Faz referência à matéria publicada no Jornal

Diário de Iguaçu, assinada pelo jornalista
Audrey Piccini, comentando a carta de
demandas articulada pelo Centro Empresarial
de Chapecó, cujo objetivo é garantir no próximo
pleito eleitoral, o compromisso do futuro gover-
nador de Santa Catarina com as necessidades
representativas do oeste catarinense. Cita que
a principal cobrança e a mais antiga, seria a
construção do contorno viário leste, para retirar
o fluxo de veículos pesados do centro de
Chapecó, também o abastecimento de água,
que exige avanço nas obras da macroadutora
do rio Chapecozinho, a duplicação da BR-282 e
ampliação do aeroporto.

Conclui salientando ser necessário o
futuro governador dar incentivos fiscais para a
produção da região, para ser intensificado o
processo de desenvolvimento regional e a
integração da cidade com o mercado nacional.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Votaram 30 srs. deputados.
Temos 20 votos “sim”, sete votos

“não” e três abstenções.Votaram 26 srs. deputados. DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Faz referencia às medidas
tomadas pelo atual governador do estado,
no que diz respeito aos profissionais da
Cidasc que realizaram concurso em 2017 e
foram chamados, destacando a situação de
45 pessoas que ficaram sem rendas, porque
o governo diz que está suspensa a
contratação dos mesmos até dezembro.
Menciona que a Cidasc é uma empresa
pública responsável por manter a sanidade
animal no estado. Assim, indica que o gover-
nador deveria rever a questão da extinção
das ADRs, pois não houve demissões e, sim
realocações, por isso pede mais detalhes
das demissões das referidas agências
extintas. [Taquígrafa: Sílvia]

Temos 20 votos “sim”, cinco votos
“não” e uma abstenção.

O sr. Presidente da sessão, deputado
Silvio Dreveck, acatou a manifestação de voto
do deputado Narcizo Parisotto, fora do sistema
eletrônico de votação. Sendo assim, totalizam
21 votos “sim”, sete votos “não” e três
abstenções.

O sr. Presidente da sessão, deputado
Silvio Dreveck, acatou a manifestação do
deputado Gelson Merisio, que retificou seu voto
fora do sistema eletrônico de votação. Sendo
assim, totalizam 21 votos “sim”, quatro votos
“não” e uma abstenção.

Está mantido o veto.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0090/2016, de
autoria do deputado Fernando Coruja, que
estabelece prazo para o repasse de recursos
ao Fundo Estadual de Saúde.

Está mantido o veto.
Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01216/2018, que
dispõe veto total ao PL n. 0064/17, de autoria
da deputada Ana Paula Lima, que declara
integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado de Santa Catarina a bebida
“Consertada”.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global e subemenda
modificativa.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Saúde.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do Veto
em Plenário.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental. [Taquígrafa: Sílvia].

Em discussão.
Em discussão. Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Fernando Coruja.Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Dirceu Dresch, Valdir Cobalchini, Em votação.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



25/04/2018 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.267 1 3

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
Deputada Luciane Carminatti
Deputado João Amin
Deputado Marcos Vieira
Deputado Cesar ValdugaATO DA PRESIDÊNCIA Nº 020-DL, de 2018
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

Deputado Fernando Coruja
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Antonio AguiarCONCEDE licença ao Senhor Deputado Leonel Pavan, nos dias 24, 25 e

26 de abril do corrente ano, para tratar de interesse particular. Deputada Luciane Carminatti
Deputado Natalino LázarePALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 19 de abril de 2018.
Deputado Serafim VenzonDeputado ALDO SCHNEIDER
Deputado Rodrigo MinottoPresidente
COMISSÃO DE SAÚDE–––– * * * ––––
Deputado Fernando CorujaATO DA PRESIDÊNCIA Nº 021-DL, de 2018
Deputado Mauro de NadalO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, ALTERA o Ato da Presidência nº
002-DL, de 15 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Aguiar
Deputado Neodi Saretta
Deputado José Milton SchefferSubstitui o Deputado Dóia Guglielmi, nas Comissões de Economia, Ciência,

Tecnologia, Minas e Energia; de Relacionamento Institucional, Comunicação,
Relações Internacionais e do Mercosul; e da Pesca e Aquicultura; pelo
Deputado Leonel Pavan; o Deputado Marcos Vieira, na Comissão de Turismo
e Meio Ambiente, pelo Deputado Leonel Pavan; e o Deputado Dóia Guglielmi,
na Comissão de Agricultura e Política Rural, pelo Deputado Marcos Vieira.

Deputado Serafim Venzon
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Deputada Ada Faraco De Luca
Deputado Fernando Coruja
Deputado Jean KuhlmannCOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Deputado Dirceu DreschDeputado Mauro de Nadal
Deputado Valmir CominDeputado Valdir Cobalchini
Deputado Serafim VenzonDeputado Jean Kuhlmann
Deputado Cesar ValdugaDeputado Ricardo Guidi
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIADeputado Darci de Matos
Deputado Carlos ChiodiniDeputado Dirceu Dresch
Deputado Jean KuhlmannDeputado João Amin
Deputado Dirceu DreschDeputado Marcos Vieira
Deputado Cleiton SalvaroDeputado Rodrigo Minotto
Deputado Valmir CominCOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Deputado Leonel PavanDeputado Carlos Chiodini
Deputado Narcizo ParisottoDeputado Luiz Fernando Vampiro
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL,Deputado Milton Hobus
COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSULDeputado Gabriel Ribeiro
Deputado Mauro de NadalDeputada Luciane Carminatti
Deputada Ada Faraco De LucaDeputado José Milton Scheffer
Deputado Gelson MerisioDeputado Patrício Destro
Deputado Neodi SarettaDeputado Marcos Vieira
Deputado Valmir CominDeputado Rodrigo Minotto
Deputado Leonel PavanCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Deputado Rodrigo MinottoDeputado Romildo Titon
COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTEDeputado Carlos Chiodini
Deputada Ada Faraco De LucaDeputado Ricardo Guidi
Deputado Valdir CobalchiniDeputado Dirceu Dresch
Deputado Ricardo GuidiDeputado Patrício Destro
Deputado Neodi SarettaDeputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado João AminDeputado Rodrigo Minotto
Deputado Leonel PavanCOMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL
Deputado Cesar ValdugaDeputado Moacir Sopelsa
COMISSÃO DE PESCA E AQUICULTURADeputado Valdir Cobalchini
Deputado Luiz Fernando VampiroDeputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado Carlos ChiodiniDeputado José Milton Scheffer
Deputado Gabriel RibeiroDeputado Natalino Lázare
Deputado Pe. Pedro BaldisseraDeputado Marcos Vieira
Deputado José Milton SchefferDeputado Cesar Valduga
Deputado Leonel PavanCOMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Deputado Rodrigo MinottoDeputado Fernando Coruja
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVADeputada Ada Faraco De Luca
Deputado Fernando CorujaDeputado Gabriel Ribeiro
Deputado Luiz Fernando VampiroDeputado Dirceu Dresch
Deputado Darci de MatosDeputado Natalino Lázare
Deputado Pe. Pedro BaldisseraDeputado Marcos Vieira
Deputado Valmir CominDeputado Cesar Valduga
Deputado Dr. Vicente CaropresoCOMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Deputado Cesar ValdugaDeputado Luiz Fernando Vampiro
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVILDeputado Moacir Sopelsa
Deputado Moacir SopelsaDeputado Antonio Aguiar
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Deputado Romildo Titon
ATO DA MESA DLDeputado Milton Hobus

Deputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado Patrício Destro ATO DA MESA Nº 013-DL, de 2018
Deputado Dr. Vicente Caropreso A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Leonel Pavan para
ausentar-se do País, no período de 19 de abril a 1º de maio do corrente
ano, a fim de viajar para os Estados Unidos e Caribe, para tratar de
interesse particular.

Deputado Moacir Sopelsa
Deputado Romildo Titon
Deputado Ricardo Guidi
Deputada Luciane Carminatti PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 19 de abril de 2018.
Deputado Cleiton Salvaro Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Serafim Venzon Deputada Ana Paula Lima - 3ª Secretária
Deputado Narcizo Parisotto Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO LEONEL PAVAN
Ofício nº 29/2018 Florianópolis, 17 de abril de 2018.Deputado Fernando Coruja
Exmo. SenhorDeputada Ada Faraco De Luca
Aldo Schneider

Deputado Ismael dos Santos Deputado Estadual
Deputado Neodi Saretta Presidente da Assembeia Legislativa de Santa Catarina
Deputado José Milton Scheffer Nesta
Deputado Dr. Vicente Caropreso Excelentíssimo Senhor,
Deputado Narcizo Parisotto Com os cordiais cumprimentos, comunico-lhe, em atenção ao

art. 50 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que no período
compreendido entre 19/04/2018 à 01/05/2018, estarei em viagem
para os Estados Unidos e Caribe, a fim de tratar de assuntos de
interesse particular.

COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS
Deputado Romildo Titon
Deputado Ismael dos Santos
Deputado Darci de Matos

O presente pedido de afastamento tem fundamento no art. 52,
Inc III, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.Deputada Luciane Carminatti

Deputado Natalino Lázare Respeitosamente,
Deputado Serafim Venzon LEONEL PAVAN
Deputado Narcizo Parisotto Deputado Estadual
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 24 de abril de 2018. Líder da Bancada do PSDB

Deputado ALDO SCHNEIDER Lido no Expediente
Sessão de 24/04/18Presidente

–––– * * * –––––––– * * * ––––

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

EXTRATOS OFÍCIOS

EXTRATO Nº 047/2018 OFÍCIO Nº 0063.1/2018
REFERENTE: 02º Termo aditivo ao Convênio nº 006/2014 celebrado em
06/03/2018, referente ao Convênio nº 006/2014-00, celebrado em
12/02/2014.

Of. UEB-SC Nº 030/18 Florianópolis, 24 de abril de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da União dos Escoteiros do Brasil,
em Florianópolis, referente ao exercício de 2017.PRIMEIRA CONVENENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina- ALESC
Roberto Murilo CoutinhoSEGUNDA CONVENENTE: Faculdade CESUSC.

Gerente do Escritório RegionalOBJETO: O presente termo aditivo têm por finalidade prorrogar a
vigência do convênio entre 19/03/2018 a 18/03/2019. Lido no Expediente

Sessão de 25/04/18FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, e Art. 116 da Lei nº 8.666/93; Atos
da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização
Administrativa

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0064.2/2018

Florianópolis/SC, 25 de abril de 2018 Itajaí (SC), 19 de abril de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Instituto Lar da Juventude de
Assistência e Educação - Parque Dom Bosco, de Itajaí, referente ao
exercício de 2017.

Marlene Fengler- Coordenadora da Escola do Legislativo
Flávio Balbinot- Diretor-Geral do Cesusc

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 048/2018

Osvaldo BiesewskiREFERENTE: Convênio CL nº 001/2018-00, celebrado em
20/03/2018. Presidente

Lido no ExpedienteCONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - ALESC. CONTRATADA: Unyleia Editora e Cursos S.A Sessão de 25/04/18

–––– * * * ––––OBJETO: Concessão de desconto nos cursos e programas de
aperfeiçoamento profissional, extensão, pós-graduação-CEJUR (Centro
de Estudos Jurídicos), graduação e pós-graduação lato sensu à
distância ofertados pela UNYLEYA aos servidores e colaboradores da
ALESC, assim como aos seus respectivos dependentes.

OFÍCIO Nº 0065.3/2018
Ofício nº 21/2018 Coronel Freitas, 19 de Abril de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Coronel Freitas (APAE), referente ao exercício de
2017.

VIGÊNCIA: 20/03/2018 à 19/03/2023
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores; Administração Administrativa.

Adelcir Luiz De SantiFlorianópolis/SC, 25 de Abril de 2018
PresidenteCarlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

Lido no ExpedienteMarlene Fengler- Coordenadora da Escola do Legislativo
Sessão de 25/04/18Rafael Mendes Oliveira Castro- Diretor Comercial

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0066.4/2018 PORTARIA Nº 739, de 25 de abril de 2018
ABCC Of. nº 001/2018 Curitibanos, 23 de março de 2018. O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Bombeiros
Comunitários de Curitibanos, referente ao exercício de 2017.

Vilma Fontana Maciel
Presidente

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Sessão de 25/04/18
–––– * * * ––––

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO LEONEL PAVAN
Ofício nº 0028/2017 Florianópolis, 17 de abril de 2018.
Exmo. Senhor

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora MORGANA FERNANDES DEMONTI, matrícula nº 8525, de
PL/GAB-77 para o PL/GAB-28, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Maio de 2018 (Gab Dep Cleiton Salvaro)

Aldo Schneider
Deputado Estadual
Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina
Nesta

Prezado Sr. Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, tenho a grande satisfação de me

dirigir a Vossa Excelência, desde já solicitando vosso acolhimento e
providências pertinentes para informar que assumi a Liderança da Bancada
do PSDB nesta casa e que o Deputado Serafim Venzom será o vice-líder.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 740, de 25 de abril de 2018

Ressalto ainda que assumi as comissões das quais o
Suplente-Deputado Dóia Guglielmi, era membro, e por fim acrescento
que irei compor a COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE no lugar
do Deputado Marcos Vieira.

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

Informo, por outro lado que estarei recomendando ao
Deputado Marcos Vieira que o mesmo passe a integrar a Comissão de
agricultura e política rural.

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Agradeço antecipadamente, ao tempo que reitero protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente,
LEONEL PAVAN

Deputado Estadual
Líder da Bancada do PSDB

Lido no Expediente ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
SERGIO STOICOV, matrícula nº 8512, de PL/GAB-84 para o PL/GAB-93,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Maio de 2018 (Gab Dep Cleiton Salvaro)

Sessão de 24/04/18
–––– * * * ––––

PORTARIAS

Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 737, de 25 de abril de 2018 Diretor de Recursos Humanos
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 741, de 25 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

EXONERAR o servidor EZIO JEVIS MANOEL, matrícula
nº 8571, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Maio
de 2018 (Gab Dep Luiz Fernando Vampiro).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 738, de 25 de abril de 2018 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
CLAUDIOMIRO DA SILVA, matrícula nº 6593, de PL/GAB-51 para o
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Maio de 2018 (Gab Dep Luciane Maria Carminatti)

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 742, de 25 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ALEIN CASMIERCHCKI TIBINCOSKI FERNANDES DA SILVA, matrícula nº
7864, de PL/GAB-18 para o PL/GAB-54, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Maio de 2018 (Gab Dep
Cleiton Salvaro)

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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NOMEAR CELSO ANTÔNIO SURDI para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-58, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Romildo Titon - Capinzal).

PROJETO DE LEI Nº 0110.6/2018.
Veda a exigência de cessão de direito de
imagem de crianças, adolescentes e
pessoas com deficiência como
condicionante de sua participação em
atividades educativas, culturais e
recreacionais no âmbito do Estado de
Santa Catarina.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Art. 1º - Fica vedada a exigência de cessão de direito de uso

de imagem de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência como
condicionante de sua participação em atividades educativas, culturais e
recreacionais no âmbito do Estado de Santa Catarina.

PORTARIA Nº 743, de 25 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator às sanções previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ou
na Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, ou ainda na Lei 8.078, de 11
de setembro de 1990..

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões

Deputado Dr. Vicente Caropreso
Lido no Expediente
Sessão de 25/04/18

JUSTIFICATIVA
A transparência nas relações entre população e organizações

(sejam estas com fins econômicos ou não), ao contrário do que possa
parecer à primeira vista, não é um entrave para a condução dos
negócios. Pelo contrário, é um aditivo de confiança e posicionamento
ético para ambos os lados.

NOMEAR GIBRAN MELO PUCCI para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-45, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Fernando Coruja - Lages). A atual geração de crianças cresce exposta a vídeos na rede

de computadores, tais como em canais de You Tube, a desenhos em
canais abertos e fechados de televisão, como Gloob, Discovery Kids e
outros.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEI
No entanto, é indissociável dessa programação “infantil” a

veiculação de publicidade de brinquedos, produtos e recreações
dirigidos a este público. Seja por meio de propagandas, seja por meio
de merchandising inserido no conteúdo editorial dos programas.PROJETO DE LEI Nº 0109.2/2018

Assim, as crianças são bombardeadas por todo tipo de
mensagem, e elegendo como seus ídolos os protagonistas dessa
programação, sejam personagens de desenhos ou pessoas reais.

Declara de utilidade pública a Rede Social
Comunitária Pró-Envelhecimento Sadio de
São José.

Tornou-se comum, em virtude dessa verdadeira idolatria,
ações de marketing em que são propostas atividades presenciais com
a exploração dessa relação, onde as crianças interagem com os
personagens em áreas de shoppings centers, circos e ou outros locais.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Social
Comunitária Pró-Envelhecimento Sadio de São José, com sede no
Município de São José.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente. É comum haver nessas locações um formulário impresso ou

totem eletrônico, ou mesmo formulário de aceite pela internet, onde os
responsáveis pela criança são instados a cederem (perpetuamente em
alguns casos) o uso de imagens da criança enquanto estas estejam
utilizando os brinquedos/atividades.

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

A questão aqui não se trata de direito de imagem, que seria
matéria de ordem federal. Trata-se de relação de consumo, de
competência concorrente dos Estados, com o cedente do local (que se
utiliza desse chamariz para angariar fluxo de pessoas em seu
estabelecimento).

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

legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas;
Relação esta também estabelecida com o proponente direto

da diversão, pois este estabelece canal de interação com o público
infantil reforçando a fidelidade com seus personagens, o que refluirá
em maior audiência e, consequentemente, maior apelo aos

IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação. patrocinadores dos programas e empresas interessadas em

ações de marketing, como merchandising.Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ora, a exigência da contraprestação pela cessão de direito de

imagem da criança é desproporcional. E injusta!
Sala das Sessões,

Deputado Natalino Lázare
Além do mais, como pode alguém disponibilizar de direitos de

terceiro, ainda mais sendo uma criança (ou incapaz) cedendo e/ou
utilizando sua imagem? As organizações, por questões éticas devem se
eximir de solicitar tal cessão, sob pena de aviltar princípios basilares da
relação com o público infantil. Alguém que tem criança pequena na
família já tentou negar a ela uma recreação supostamente “gratuita”
com seus personagens favoritos?

Lido no Expediente
Sessão de 25/04/18

JUSTIFICATIVA
A Rede Social Comunitária Pró - Envelhecimento Sadio de São

José, com sede no Município de São José, é uma entidade sem fins
lucrativos, que tem a finalidade de representar a preocupação Social do
Idoso, conforme dispõem a Política Nacional do Idoso - Lei Federal nº
8.842 de 4 de janeiro de 1994, com seu direitos instituídos no
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003,
que passou a vigorar em 2004.

A nosso ver é claro o abuso dessa exigência na relação
consumidor /cliente, como também impróprio propor a pais ou
responsáveis cederem algo que não lhes pertence.

Como se sabe, tudo que está na internet é para sempre! Se
essa imagens forem comercializadas ou mesmo cedidas para diversos
fins, a criança (que se tornará adulta) não mais será dona de sua
própria imagem, fato que atenta claramente contra o princípio da
dignidade humana.

A Rede Social de São José foi criada buscando desenvolver
um trabalho que beneficie o idoso, tendo em vista o grande número de
idosos domiciliados no município de São José, que carecem de atenção
especial. E assim, criam condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade.

Em apelo à proteção à imagem de nossas crianças, e
propugnando por meios mais justos de relacionamento com o
consumidor é que fazemos a proposta do presente Projeto de lei.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
Colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de
interesse público.

Deputado Vicente CaropresoDeputado Natalino Lázare
–––– * * * –––––––– * * * ––––
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