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P L E N Á R I O

ATA DA 018ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO

DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ATLETISMO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

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

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
especial foi convocada por proposição deste
deputado e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares em comemoração ao
40º Aniversário da Federação Catarinense de
Atletismo.

Senhora coordenadora de Saúde Sendi
Lopes, neste ato representando o senhor
presidente Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina - Fiesc, Glauco José Côrte;Convido para compor a mesa as auto-

ridades que serão nominadas a seguir: Senhor presidente da Associação da
Prática de Atletismo de Jaraguá do Sul - Apa,
Marcos Rogério Wanderwegen;

Senhor presidente da Confederação
Brasileira de Atletismo, Warlindo Carneiro da
Silva Filho; Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional pelo coral da
Assembleia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.

Senhor gerente executivo do Conselho
Regional de Educação Física de Santa Catarina,
Juliano Prá;

Senhor presidente da Federação
Catarinense de Atletismo, Deraldo Ferreira Oppa;

Senhora presidente da Fundação
Catarinense de Esporte - Fesporte, Natália
Petry, neste ato representando o
excelentíssimo senhor Secretário de Estado de
Turismo, Cultura e Esporte, Tufi Michreff Neto;

Senhor chefe de gabinete Marcel Gutiá,
neste ato representando o gabinete do
excelentíssimo senhor deputado estadual
Neodi Saretta;

(Procede-se à interpretação do hino.)
Registro, ainda, a presença das

seguintes autoridades:
Senhor presidente da Federação Catari-

nense de Desporto Universitário, Manoel Rebelo;
A seguir, teremos apresentação de

um vídeo institucional.
Senhor presidente do Tribunal de Justiça

Desportiva de Santa Catarina - TJD/SC, Marcelo
Silveira; Senhor secretário de Esporte da Ufsc,

Prof. Dr. Edison Roberto de Souza, neste ato
representando o magnífico reitor da
Universidade Federal do Estado de Santa
Catarina - Ufsc, Ubaldo Cesar Balthazar;

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
(Palmas) [Degravação: Tayliny da Silva]Senhor Presidente do Conselho

Estadual de Esporte - CED, Alexandre Beck
Monguilhott;

Nesse momento, faço uso da palavra na
qualidade de autor do requerimento que
ensejou a presente sessão.Senhora fundadora da Federação

Catarinense de Atletismo, Alva Neves Pessi; Senhora diretora técnica Naida Freitas,
neste ato representando o senhor presidente
da Federação de Triathlon de Santa Catarina -
Fetrisc, Cleverson Oliveira dos Anjos;

Senhoras e senhores, boa noite!
Senhor presidente da Associação das

Federações Esportivas do Estado de Santa
Catarina, Frederico Leite.

A Federação Catarinense de Atletismo
completa quatro décadas, e tive o prazer e a
satisfação de receber os queridos amigos João

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Klaus e Deraldo, preocupados com a questão,
como uma forma de difundir, divulgar e
potencializar essa atividade tão importante, tão
preventiva na vida do cidadão catarinense, do
ser humano. Por isso, tomamos a liberdade
dessa iniciativa, e prontamente colocamos,
através do Parlamento de Santa Catarina, o
nosso gabinete, e quero fazer um
agradecimento aos meus colaboradores, ao
querido amigo Lalau, da Liderança, que
também não mediu esforços, juntamente com o
João Klaus e o Deraldo.

que caracteriza a essência, o desenvolvimento
e a fibra do cidadão catarinense.

Alva Neves Pessi, Comendadora do Esporte de
Santa Catarina.

Por isso, para este deputado e para o
Parlamento de Santa Catarina, é motivo de
muito orgulho, de muita honra, poder recebê-los
aqui, na noite de hoje, para conferir essa
singela e singular homenagem, mas como eu
disse, revestida de êxito e um profundo
reconhecimento pelo trabalho que cada um de
vocês tem prestado ao atletismo e ao esporte
de Santa Catarina.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Solicitamos que a senhora Alva

Neves Pessi permaneça à frente, por favor.
Convidamos para receber a homenagem

em nome do senhor Orlando Pessi, in

memoriam, presidente na gestão 1982 a 1985,
sua esposa, a senhora Alva Neves Pessi.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Um abraço, obrigado pela

oportunidade, fiquem com Deus!
(Palmas)

Tomei a liberdade, inclusive, de fazer
ligações, além do que a federação fez, um a
um, de maneira muito sublime e singular, como
forma de um sentimento único de profunda
gratidão por tudo aquilo que vocês proporcionaram
ao atletismo, ao esporte de Santa Catarina.

Convidamos para receber a homenagem
em nome do senhor Nilton Pereira, in
memoriam, presidente na gestão 1977 a 1981,
sua filha, a senhora Regina Pereira.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A seguir, convido o mestre de

cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados.

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

(Passa a ler.) O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite!

A seguir, o Parlamento catarinense fará
entrega de certificados a personalidades pelo
reconhecimento de dedicação e
profissionalismo dispensados ao atletismo
catarinense e à Federação Catarinense de
Atletismo ao longo dos anos.

“Ao longo dos quarenta anos de
atividade em Santa Catarina, a Federação
Catarinenses de Atletismo tem difundido a tese
da prática do atletismo ser um ótimo conteúdo
para o bom desenvolvimento e o bem estar das
pessoas, além de ter revelado grandes atletas
em nível nacional e internacional.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta
homenagem à Federação Catarinense de
Atletismo que, ao longo de seus 40 anos de
fundação, vem contribuindo diretamente para
regulamentação, organização, divulgação e
crescimento do atletismo catarinense em todas
as suas regiões, oportunizando crescimento
profissional a todos os filiados. [Degravação:
Ademir Gasstmann Junior]

Convidamos para receber o certificado o
senhor Osni César Müller, dirigente
Comendador do Esporte.Fundada em 28 de março de 1978,

após a dissolução da Federação Atlética Catari-
nense, entidade que englobava várias
modalidades esportivas, a federação surgiu
para fortalecer a prática do atletismo em Santa
Catarina.

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

senhor presidente da Fesporte, na gestão
2015, Osvaldo Juncklaus.Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado Valmir Comin para fazer a entrega
das homenagens.

Hoje, os números da federação são a
prova do sucesso na massificação da
modalidade no estado, são quase três mil
atletas, adolescentes, jovens e adultos
registrados em 21 clubes filiados, sendo orien-
tados por mais de uma centena de técnicos e 324
árbitros vinculados à entidade para executar um
calendário que prevê mais de 30 eventos anuais.

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

Convidamos para receber a
homenagem, em nome da Federação Catari-
nense de Atletismo, o senhor presidente,
Deraldo Ferreira Oppa, Comendador do Esporte
de Santa Catarina.

Convidamos para receber o certificado o
atleta Comendador do Esporte de Santa
Catarina, Lauro Holzapfel.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o
certificado o atleta Gilson Wiggers.As atividades da federação, ao longo

dos anos, mais que oportunizado aos atletas
dos clubes filiados competirem nos eventos do
seu calendário anual, têm inserido e buscado
mostrar a importância do acesso às crianças e
aos jovens do estado na prática do esporte.

(Palmas)
Convidamos para fazer parte da entrega

o vice-presidente da Federação Catarinense de
Atletismo, Sérgio Vieira Galdino.

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

certificado o atleta Roberto Carlos Bortolotto.Solicitamos que o senhor presidente,
Deraldo Ferreira Oppa, permaneça à frente. (Procede-se à entrega do certificado.)

Na verdade, as federações esportivas
têm sido um braço forte do sistema esportivo
catarinense e precisam de uma melhor atenção
do segmento público. Temos discutido muito
sobre isso, e vamos sim apresentar proposta
diferenciada para a gestão do esporte em
Santa Catarina, e com certeza as federações
serão protagonistas nesse novo modelo.
Gestão se faz com parcerias, e a melhor delas
é quando o setor privado participa ativamente
das ações públicas.

Por sua valorosa contribuição para o
fortalecimento e crescimento da Federação
Catarinense de Atletismo ao longo dos anos,
convidamos para receber a homenagem o
senhor presidente Deraldo Ferreira Oppa,
Comendador do Esporte de Santa Catarina.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o atleta Antonio Ezequiel Chaicoski.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos para receber o

certificado o atleta Otmar Lothar Welsch.(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor presidente da Federação, na gestão
1985, Edson Roberto de Souza.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado a atleta Tânia Maria da Silva.
Parabéns a toda comunidade do

atletismo, por ter na federação uma entidade
que prima pela excelência na organização e na
massificação da modalidade, afinal são 40
anos de excelentes resultados, tanto os
técnicos como os de cunho social, o que é
motivo de orgulho para todos nós, catarinenses.”

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor presidente da Federação, na gestão
1985 a 1988, Hélio Moritz.

Convidamos para receber o
certificado a atleta Aline Ferreira de Figueiredo.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber o

certificado a atleta Margit Weise.Como frisei anteriormente, eu sempre
tenho dito que o poder público tem o dever, o
papel e a obrigação de ser o motivador da
sociedade. Eu, particularmente, defendo muito
as PPPs, as Parcerias Públicas Privadas, e é
impressionante como a sociedade, as
empresas, e os segmentos organizados são
solícitos, são partícipes quando percebem que
à frente de uma entidade tão brilhante, como é
a Federação Catarinense, tem pessoas
idôneas, com bons propósitos, elevando, e que
cada vez mais, em alto e bom tom, um relevo

Convidamos para receber a homenagem
o senhor presidente da Federação, na gestão
1989 a 1996, Joel Modesto Casagrande.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o
certificado a atleta Magnólia Correa.(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem
o senhor presidente da Federação, na gestão
1997 a 2004, Euclides Jerônimo Ribeiro.

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

certificado a atleta Anice Vanusa Schoulten.(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber a

homenagem, com grande mérito, a senhora
(Palmas)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.309 20/07/2018

Convidamos para receber o certificado o
atleta Francisco Dounier de Oliveira Neto.

especial, memorável, o reconhecimento da
sociedade para uma entidade que presta os
seus serviços, como foi dito anteriormente,
para toda nossa sociedade.

sendo solicitada nesses quatro anos. Ele levou
pessoalmente, em mãos, e entregou no Rio de
Janeiro. Novamente surge a figura de Ody Varella.(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Lá no Rio de Janeiro, o ministro
Ludwig, então Ministro da Educação e Cultura,
assinou a nossa filiação definitiva, aprovando o
papel que tinha mandado o Tribunal de Justiça
da Confederação Brasileira. [Degravação:
Taquígrafa Sara]

Convidamos para receber o
certificado o treinador Wilmar Vailatti.

Então, nós vamos contar como foi
criada esta federação. Anteriormente a nossa
federação, e muitos esportes de Santa
Catarina, como o vôlei, o basquete, tênis de
mesa, e o ciclismo estavam na Federação
Atlética Catarinense, ou seja, na FAC, que
remonta os dados de 1978, quando então a
nossa federação foi desfiliada da FAC.

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

dirigente Ody Varella, neste ato representado
pelo senhor Hans Werner.

Permita-me fazer um preâmbulo, a
Confederação Brasileira surgiu um ano antes da
Federação de Atletismo, em 1977, e também
se desfiliou da CBD. Então, teve muitos
obstáculos que foram ultrapassados, pois a
luta foi, acima de tudo e de todos, realizada
com muito amor. E como diz a escritora Socorro
Acioli, “Existiram e existem pessoas admiráveis
andando a passos firmes sobre a face da
Terra”, e vocês, no momento, têm a chance de
estar olhando para muitas destas pessoas que
aí estão, grandes homens, grandes mulheres,
pessoas exemplares que suplantaram toda a
desesperança. Eu tenho a sorte de conhecer
muitas delas, e também vários amigos eu fiz,
tenho muitas recordações, muitos momentos e
muitas incertezas, mas sempre com vitórias.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Lá, nós tivemos grandes desportistas

que lutaram pelos esportes amadores do nosso
estado. Lamentavelmente, nesta noite, um
deles não se encontra aqui, mas nós devemos
grande parte do que temos nos esportes
amadores do nosso estado ao senhor Ody
Varella. Hoje, eu o chamaria de pai dos
esportes amadores de Santa Catarina.

Convidamos para receber o
certificado a árbitra Bernadete Conte.

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

certificado a árbitra Maria Alice Fernandes Neta.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o árbitro Edson Luiz Cúrcio.
Ele foi uma pessoa incansável, lutando

por todos os esportes, mas era muito difícil
dirigir uma federação com tantas modalidades
esportivas, tantos eventos, então surgiu a ideia
da desfiliação. Essa desfiliação da nossa
federação deu-se, como já foi dito, no dia 28 de
março de 1978. Mas não pensem que foi tão
fácil assim! Foi muito difícil conseguir que defi-
nitivamente a nossa federação fosse
reconhecida. Muitos e muitos documentos
foram exigidos, muitos presidentes, começando
com o nosso querido Júlio Cesar, substituído
depois, pela sua ausência, pelo nosso querido
Nilton Pereira, pai da nossa querida Regina,
que levaram avante a ideia de construir,
solidificar, fortificar uma federação.

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

certificado a árbitra Elza Maria dos Santos. O nosso objetivo maior era criar
ambientes que propiciassem ao ser humano
um caminho que lhe desse prazer, saúde e
superação. Obstáculos todos nós tivemos, mas
eu tento entender como esta família FCA
consegue levar a vida de maneira tão serena,
tão superior, eu busco entender o mistério de
tantas realizações. Eu só encontro uma
resposta, é que nós somos felizes. A felicidade
faz parte das nossas vidas, não somos
milionários, não temos famílias perfeitas, e a
nossa saúde às vezes nos prega peças, e não
somos famosos também, mas continuamos
felizes. E qual será o segredo? É que a nossa
vida foi pautada na generosidade, temos
orgulho em ajudar, dividir e nos doar. Sorriso
sempre no rosto, bem estar constante, sem
nada cobrar do bem que partilhamos. Como diz
o escritor Facundo Cabral em suas reflexões
extraordinárias: a vida não te tira coisas, e sim,
te liberta de coisas para que possamos voar
mais alto e alcançar a plenitude. Mas não
devemos esquecer que para isso o amor é o
melhor feito. Nós podemos afirmar, e quando te
olho Osni, eu vejo tanto amor, que o amor
continua muito vivo em nossos corações. Ah!
Hélio, meu grande amigo! Só desta maneira,
benditamente, estaremos fadados ao sucesso
em nossas vidas. O professor Euclides, os
seus filhos, o Joel, não posso esquecer
também, como nós temos a agradecer. Somos
movidos pela força natural da vida, não
cumprimos compromissos por obrigação, mas
com prazer, e principalmente pelo sentimento
do amor. Se nos olharmos no espelho, esta
criatura que vemos foi criada por Deus, e Ele
nos fez para sermos felizes. E somos porque
nos dedicamos ao bem do próximo.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos ao excelentíssimo

senhor deputado Valmir Comin pela entrega
das homenagens.

Também seria homenageado, nesta
noite, o senhor presidente da federação na
gestão 2005 a 2017, Walmor José Battistotti Filho.

Esta sessão está sendo gravada pela
TVAL. Durante a semana será reprisada,
acompanhe a programação! Dedeco, desculpe, é o apelido que era

dado carinhosamente ao doutor Nilton Pereira,
sem dúvida nenhuma nós poderíamos chamá-lo
de pai do atletismo de Santa Catarina. Hoje,
nós temos três pais, como nós somos felizes!
Onde ficaram as mães? Mas temos. Ody
Varella, pai de todos os esportes amadores;
Nilton Pereira, o Dedeco, pai do atletismo
catarinense; e o nosso querido Arthur
Schlösser, pai dos Jogos Abertos de Santa
Catarina, surgidos em 1960. Somos felizes,
tantos pais assim, quem teve? Quarenta anos
se passaram. Quem nós temos hoje? Já foram
nomeados pelo nosso querido deputado Valmir
Comin, tantos bens feitos a uma comunidade
esportiva, a toda a nossa sociedade.

Dando continuidade à solenidade,
teremos a interpretação da música “Nos
campos do mundo”, de autoria do maestro
José Acácio Santana.

Muito obrigado!
(Procede-se à interpretação da música.)
(Palmas) [Degravação: Nicole Engel]
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir

Comin) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome dos homenageados, a fundadora da
Federação Catarinense de Atletismo, senhora
Alva Neves Pessi.

A SRA. ALVA NEVES PESSI -
Cumprimentando todas as autoridades
anteriormente citadas, fico muito contente em
conhecer o novo presidente da CBAt, uma vez
que conheci também Hélio Babo, o senhor
Evaldo e o Gesta.

Como eu disse anteriormente, muitos
documentos seriam necessários, e
conseguiu-se concluir definitivamente esses
documentos, quando surgiu a filiação definitiva
da Federação de Atletismo. Isso aconteceu três
anos e onze meses depois, no dia 16 de março
de 1982. Agora, devo outra vez falar numa
pessoa especial. Quando Orlando Pessi se
dispôs, sendo um atleta do basquetebol, a lutar
pelo atletismo de Santa Catarina, um dos
maiores nomes que o esporte de Santa
Catarina já teve, na sua gestão como
presidente, saiu a definitiva filiação. Isso, no
dia 16 de março de 1982. Dois dias depois, foi
publicado no Diário Oficial da União.

Agradeço ao deputado presidente da
Assembleia Legislativa, senhor Aldo Schneider,
que concedeu ao nosso deputado Valmir Comin
a chance de realizar esta sessão especial.

Eu me sinto muito lisonjeada por estar
aqui representando vocês, quem sou eu? Vocês
são a essência do atletismo. Eu não sou nada,
vocês construíram a nossa federação! Mas
estou aqui pela primeira vez, pois nunca antes
aceitei falar, porque sou muito chorona. Mas
vou tentar não chorar.

Vocês já devem estar chateados, e
como diz o padre Biachini: faça pouco para
desejarem mais. Eu gostaria agora de citar
algumas pessoas, o senhor Ody Varella, pai
dos nossos esportes amadores do estado de
Santa Catarina; o dr. Nilton Pereira, por favor,
Regina, leve nossa saudação à Márcia e à Heloísa,
o seu pai foi muito importante para a nossa
federação, foi o pai do atletismo catarinense.

Nós agradecemos a vocês todos, aqui
presentes, nossos amigos, nossos
desportistas, nossos familiares, a quem
transfiro a homenagem que foi feita para mim,
do meu marido, aos meus três netos e as
minhas duas filhas que estão presentes.

Novamente, aqui tenho que falar na
pessoa que está ausente, o senhor Ody Varella
foi pessoalmente ao Rio de Janeiro. Por que o
senhor Ody Varella? Ele pertencia ao Conselho
Regional de Desportos - CRD, e foi
pessoalmente ao Ministério da Educação e
Cultura, onde entregou toda a documentação
que existia na nossa federação, que estava

(Palmas) Saúdo também todos os nossos
presidentes, o sr. Júlio Cesar, o dr. Nilton, o
Luiz Carlos, que substituiu o Dedeco; o meu

Em meio a tantos percalços desta
nossa vida, realmente chegamos num momento
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marido Orlando Pessi, permitam que eu diga, o
Torrado, porque era assim que eu o tratava; o
Edson Roberto de Souza, querido Edson! O Joel
Modesto Casagrande, o Euclides Jerônimo
Ribeiro, o nosso Valmor José Battistotti Filho e
o nosso querido Deraldo Ferreira Oppa.

homenageando outra árbitra, a Terezinha da
Luz Borges, hoje ela não está aqui, mas todos
sabemos da importância desta grande árbitra,
toda ligeirinha, querendo fazer tudo e
perguntando o que mais poderia fazer; e a
Maria Alice Fernandes Neta, se eu disser para
vocês que ela estudava de manhã, ou de tarde
e fazia os trabalhos da federação durante a
madrugada. Quando saíamos da federação as
três, quatro, cinco horas da manhã, subindo o
morro da Felipe Schmidt, meu marido estava louco,
a nossa procura, pois ficávamos na federação.

Mas ela só não me ensinou uma coisa, a não
chorar, e hoje eu chorei, e eu sou ruim para chorar.

Quando se vive uma solenidade como
essa, olhando a minha volta, só vejo pessoas
abnegadas, envolvidas e, principalmente,
amantes do atletismo. Pessoas que dedicam e
dedicaram a sua vida, mesmo os que já não
estão conosco, para que a nossa modalidade
em Santa Catarina exista, se construa, cresça,
e se solidifique, para esse objetivo que a dona
Alva propõe, que não vejo nada de impossível
nisto, muito pelo contrário.

Agradecemos ainda o Joaquim Mires
Villarinho Júnior, que anteriormente pertencia
ao COD, atualmente Fesporte, a coordenação
do esporte do estado; e ainda Silvio Serafim da
Luz, que muito nos ajudou na federação, e
talvez muitas pessoas não o conheçam; o
Wilson Filomeno, que fazia parte do CRD -
Conselho Regional de Desporto; o Carlos
Grisard Pessi Sobrinho, o Renato, o Batista Tonolli.

E esta sim, e todos os árbitros, a
chama deles permanecerá sempre na
Federação Catarinense de Atletismo, Elza eu te
amo, e é uma chama que nunca vai se apagar.
Como não ser feliz?! O legado está aí, como diz
Chico Xavier: “a amizade é uma das coisas
belas e importantes da vida. Mais tarde nós
haveremos de sentir a falta daqueles que não
nos deixaram nunca sentir a solidão”. Nós
saboreamos sempre a felicidade nesta grande
família esportiva. Um agradecimento muito
especial, ninguém estaria aqui se não fosse
Deus a nos iluminar. Agradecimento especial
ao nosso Deus. Avante FCA!

O atletismo catarinense tem uma força
que vejo em poucos estados, não que nós
sejamos melhores, não que tenhamos os
maiores talentos, mas nós temos uma
estrutura esportiva no estado, hoje, com Jogos
Abertos, Joguinhos Abertos, Olesc, Jogos
Escolares, que são um suporte fundamental
para que o atletismo se mantenha, para que o
atletismo se solidifique. Nós temos hoje 60, 50
municípios competindo jogos escolares; ainda
temos só 21 clubes, eu gostaria que cada
cidade dessas, por exemplo, tivesse um clube.
E isso é um sonho que nós vamos tentar
atingir. Esse é um sonho palpável e precisamos
dar credibilidade a nossa entidade, dar credibi-
lidade a nossa modalidade e a nossa
federação. [Degravação: Iago Zilli]

Alguns representantes de clubes, como
o professor Ivair de Lucca, que representava o
Instituto Estadual de Educação; o Haroldo
Schunke, de Presidente Getúlio, que muito nos
incomodou este menino; o Oscar Jorge Knock,
que atendia o Clube AD Colegial, do Colégio
Catarinense; e muitos outros esportistas que
colaboraram, o Newton Capella, o Neri Carisso
e o Mauri Rosa Ribeiro. O Torrado, meu marido,
pegou muitas pessoas do Tribunal de Contas
para ajudar em prestação de contas.

E os árbitros iniciantes foram
Dermantino Martins, que já foi citado no vídeo,
foi um dos primeiros árbitros; o Osvaldo da
Silva, de Blumenau, levaram o atletismo nas
costas por muitos anos. Atualmente temos 30
ou 40 árbitros, na época era meia dúzia; o
Djalma Hipólito da Silva, grande atleta e árbitro;
o professor Jucilio Fernandes, de Itajaí; e o meu
amado professor Vertulino Schurtz, de Brusque,
meu primeiro técnico, grande professor e
iniciador do atletismo na cidade de Brusque.
Atualmente temos uns 324 árbitros, então uma
competição de atletismo com dez árbitros não
dá, precisamos de 50.

Não posso acabar, preciso dizer algo
que esqueci, tinha que falar de meu presidente.
Este presidente que nos deu um pouquinho de
trabalho. Este presidente foi um dos meus
alunos, e quero dizer para vocês, ao nosso
presidente da Confederação Brasileira de
Atletismo, vocês nos aguardem, seremos a
maior força do atletismo brasileiro. Sabem por
quê? Estou 65 anos dentro do esporte,
presenciei, vi, constatei muitas competências,
mas jamais presenciei uma competência igual
ao Deraldo na direção técnica da Federação
Catarinense de Atletismo. Se vocês não sabem,
ele é o narrador oficial da CBAt, ele agora é o
anunciador da CBAt, um deles. Então, tenho
certeza que com tudo que ele fez na direção
técnica dessa FCA, e tudo que ele fez como
anunciador, ele vai ser um dos maiores
presidentes, e vai levar o nosso atletismo a ser
o primeiro do Brasil. Notem o que estou dizendo
hoje! Obrigado amigos, uma boa noite a todos!

Agora, volto a falar com o coração, eu
vejo aqui, nas pessoas que foram
homenageadas, cada uma na sua atividade,
presidentes, dirigentes, atletas, árbitros,
treinadores, essas pessoas que foram
homenageados facilmente poderiam ser
substituídas por outras, e essas novas pessoas
facilmente poderiam ser substituída por outras,
porque a grandeza do atletismo catarinense e a
grandeza do que cada um de vocês construiu, cada
um em sua função, isso não se mede.

Cito atletas presentes à sessão, a
Magnólia Correa, a Margit Weise, a Anice, a
Aline com a sua querida mãe, que sempre a
acompanhou nas competições. E tivemos
muitos outros árbitros, a Márcia, que era
maravilhosa e está presente; o Neodir, era uma
maravilha; o Lauro; o Osny, nosso mensurador
de pista, faz tudo, carregava tudo no carro; e
antes dele havia um grande professor, o senhor
Nakashi, o Osni o substituiu, e foi uma
responsabilidade muito grande. O Ezequiel
também não foi esquecido.

Hoje, vocês homenageados, repre-
sentam todos os atletas, os nossos
brilhantes atletas ao longo dessas quatro
décadas, atletas brilhantes que estão nas
galerias, excepcionais treinadores, pessoas
que tiram literalmente leite de pedra,
pessoas que se dedicam, que tiram do seu
próprio bolso para conseguir manter o seu
atleta, a sua equipe. Os nossos árbitros,
falar da minha essência, esse grupo
maravilhoso com quem tenho o privilégio de
conviver há 40 anos. Eu fui colocado por
essa senhora em 1978, e nesses 40 anos
não teve um dia na minha vida que não
tenha pensado no atletismo e na Federação
Catarinense de Atletismo.

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

Comin) - Dona Alva, não teve quem não se
emocionasse com a sua narrativa. Isto
caracteriza o pertencimento, essa é a
realidade. Dando sequência, convido para fazer
uso da palavra, em nome da Federação
homenageada, o senhor presidente da
Federação Catarinense de Atletismo, Deraldo
Ferreira Oppa, que está bem emocionado.

E gostaria também de dizer que não
se faz nada sozinho, as coisas só acontecem
quando todos ajudam, tivemos uma ajuda
fundamental de alunos da Universidade
Federal. Estes alunos, Edson, Roberto, por
favor! Edson Luiz Cúrcio, levantem-se para que
as pessoas vejam quem colaborou.

Então, os árbitros são suportes
indispensáveis. Os ex-presidentes, vocês
sabem do que estou falando, ao falar de
renúncia, de dedicação, de muitas e muitas
vezes abrir mão da família, do lazer, do
conforto, daquela festa em família que não foi,
tudo por uma causa. A causa do atletismo, a
causa dessa modalidade que nós escolhemos.
E eu posso dizer isso tranquilamente da Naida
Freitas, do triatlo; posso dizer isso
tranquilamente do Manoel Rebelo, do desporto
universitário; e me perdoem se estou
esquecendo alguma outra federação aqui
presente, mas todos que se dedicam a essa
causa, que assumem o cargo administrativo,
que assumem o ônus e o bônus do cargo,
sabem do que eu estou falando. E professor
Warlindo, não é diferente na CBAt, também
sabe do que eu estou falando, já foi presidente
da Federação Pernambucana.

O SR. DERALDO FERREIRA OPPA -
Boa noite a todos!(Palmas)[Degravação: Taquígrafa Ana

Maria] Saúdo o deputado Valmir Comin; o
nosso querido presidente da Confederação
Brasileira de Atletismo, Warlindo Carneiro da
Silva Filho, meu amigo; a presidente da
Fesporte, professora Natália Petry, amiga de
longa data; o presidente do Conselho Estadual
de Esporte, Alexandre Beck Monguilhott, do
qual tenho honra de fazer parte; meu querido
presidente do Tribunal de Justiça Desportiva -
TJD/SC, Marcelo Silveira, obrigado; presidente
da Associação das Federações Esportivas do
Estado de Santa Catarina, Frederico Leite, o
Fred; e dona Alva Neves Pessi, a senhora me
ensinou tudo no atletismo. Eu não escrevi
nenhum discurso para hoje, porque acho que
40 anos não se resumem em cinco minutos.

O Deraldo, que se encontra na mesa,
foram alunos levados, mas valeu a pena. O
Oscar Jorge Knock, da AD Colegial; o Gilson
Cardoso, que não se encontra aqui hoje; o
Valmor Battistotti, que foi o ex-presidente; o
Rubenvaldo, que não se encontra aqui hoje; e a
Maria Alice. Estes foram alunos que deram uma
força tremenda para esse atletismo brasileiro.

E agora vou citar alguns nomes, e
deles quero que todos sintam-se rigorosamente
homenageados: Bernardete Conte, por favor,
levante, nossa árbitra nível dois, árbitra
mundialmente conhecida pela sua
competência, pela sua amizade, pela sua
dedicação; homenageando a Elsa;
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Então, todos nós, toda a nossa
comunidade está de parabéns hoje, mas eu
queria mais uma vez dar parabéns
especialmente aos atletas. Vocês, atletas, são
a essência, a razão e o fundamento de existir o
esporte. Vocês atletas, os que passaram e os
que estão em ativa, e os que virão, são a
essência disso tudo. Não existiriam árbitros,
presidentes, dirigentes e clubes, me perdoem
se estou esquecendo alguém, eu não vejo
todos. Mas, a essência é o atleta e nós só
existimos por causa do atleta. Então, meus
amigos, esses 40 anos que estamos
comemorando hoje, não significa 40 anos de
existência de atletismo em Santa Catarina,
como a dona Alva apontou. Em 1960 já tinha
atletismo, jogos abertos, mas eu achei um
registro de 1937 com competições de
atletismo, portanto nós não estamos aqui
comemorando algo novo, não. Nós estamos
comemorando algo muito antigo, os 40 anos da
nossa entidade, da nossa federação, depois
dessa luta imensa para regulamentá-la e
torná-la uma entidade oficial, essa briga, essa
luta toda é o reflexo de muitas décadas atrás,
do talento do atletismo catarinense.

São várias palavras que foram
colocadas aqui, mas, com certeza, não teria
jamais a capacidade de memória de dona Alva,
quando ela relata toda a história do atletismo
catarinense. Uma história feita com honra, com
glória e, realmente, estou vendo aqui muitos
rostos conhecidos durante esse longo tempo
que nós tivemos, como o Moritz; o Casagrande,
que tem um equívoco no nome, é Modesto
Casagrande, não pode ser modesto e casa
grande; o Euclides, então realmente são
pessoas que marcam. E, logicamente, o Prá.

atleta; a Bernadete; a Micaela, que é o
presente hoje na categoria de juvenis, indo
conosco para o campeonato mundial que será
realizado em Tampere, na Finlândia. Então, isso
tudo é muito importante.

Quero dizer à dona Alva que quando a
criança é bonita surgem inúmeros pais. Então
teve três pais dentro do esporte catarinense,
significando dizer que é uma coisa bonita o esporte
catarinense e, consequentemente, em função dos
dirigentes que vão buscar os treinadores, e os
treinadores que vão buscar os atletas.

Então, nós temos bem menos tempo
dentro da história do atletismo brasileiro, eu só
estou com 45 anos, dona Alva está com 65,
como ela falou, mas sua idade é 79 anos. Os
40 anos são uma história para parabenizar,
porque infelizmente nós costumamos dizer que
o brasileiro tem memória curta, e a história, é
ela quem faz realmente essa memória deixar
de ser curta e ficar concretizada dentro da
história do estado, dentro da história do país e,
de uma forma geral, hoje, Santa Catarina tem
uma história também mundial. Quantos e
quantos atletas disputaram olimpíadas,
campeonatos mundiais, sul-americano, no
passado e no presente e, logicamente no
futuro, quando a dona Alva coloca que será a
força do atletismo brasileiro. Isso é ótimo.
Oxalá que todos tenham esse desejo e essa
força para trabalhar e tornar seus estados os
melhores em cada competição.

Gostaria de agradecer, do fundo de meu
coração, o convite feito pela Assembleia e pelo
professor Deraldo, em nome da Confederação
Brasileira de Atletismo, dizendo que tenho
como objetivo estar junto com a minha
assembleia, e o crescimento do atletismo
brasileiro, que passará por 27 estados. Isso
realmente vai precisar dos deputados, Valmir
Comin, para que incentive, pois é muito
importante. Acrescento ainda que há 45 anos
lido com o atletismo e não presenciei uma
homenagem tão bonita como esta,
contemplando todos os segmentos que são
importantes para o atletismo, não só de Santa
Catarina, como o atletismo brasileiro. Como
costumo dizer, o atletismo é individual, único e
exclusivo resultado do atleta, mas para a
formação desse resultado existe uma
coletividade. Muito obrigado!

Eu queria de novo agradecer a todos
os meus amigos, meus irmãos que iniciaram
comigo, o Edson Roberto, Edson Cúrcio, Maria
Alice; os irmãos que vieram depois, na
sequência, Bernadete, Elza, Márcia, Terezinha e
todos os outros, o Gilson, o Rubenvaldo, que a
nossa família, graças ao apoio de nossos
presidentes que passaram ao longo dessa
história, nós nos sentíamos uma família, pois
são quatro décadas. Eu vivi cada uma delas, e
cada uma delas teve uma característica do
amadorismo puro, ao que nós estamos
tentando fazer hoje, que é um
semiprofissionalismo. E é difícil, cada um sabe
do que eu estou falando, cada um sabe a
história que construiu e a dificuldade que foi.

Boa noite, e contem com a
Confederação Brasileira de Atletismo.O Deraldo foi bastante feliz quando

colocou que todos os segmentos do atletismo
são abnegados, mas nós realmente não
poderíamos esquecer jamais os atletas que
sofrem, tomam pancadas dos treinadores, isso
no treinamento. Eles realmente representam a
célula mater do atletismo brasileiro, mas eles
também não existiriam sem os treinadores, que
são na maioria abnegados, mas os treinadores
também não existiriam sem os dirigentes de
federação. [Degravação: Taquígrafa Sílvia]

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

Comin) - Já nos encaminhamentos finais, esta
Presidência agradece a querida Cleo Manfrin,
coordenadora das sessões solenes e
especiais; a Ilka Fretta, coordenadora de
eventos e cerimonial; à imprensa da Casa
Legislativa; a TVAL, aberta a todos,
abrilhantando para todo o estado e o Brasil; e
também ao coral da Alesc, sempre dentro de
um espírito propositivo e solícito, atendendo os
chamados, prontamente a postos para
abrilhantar as solenidades, e hoje coroando de
êxito esta sessão especial.

Mas, hoje é festa, é alegria, é
comemoração e eu fico muito emocionado de
estar aqui com vocês, consegui segurar o
choro, consegui não me emocionar demais e
quero fazer um agradecimento, fazer um
coraçãozinho para aqueles três que estão lá em
cima, a minha esposa Eliane, minha filha
Manuela e meu filho Gabriel, que eles sabem o
quanto eu os deixei de lado por causa do
atletismo, mas eles me dão todo o suporte
para isso, e por isso eu continuo.

Então, o que é que nós vemos aí?
Nós vemos um efeito cascata onde todos nós
somos importantes na formação, e também
logicamente os pais, a família, como bem
colocado pelo Deraldo, porque sem uma família
consolidada não se dá um passo à frente. É
isso que temos como objetivo maior dentro da
Confederação Brasileira de Atletismo, torná-la
cada vez mais uma família sólida, consolidada,
juntamente com as federações. Tentar crescer,
todas as federações, juntos, conforme disse
quando assumi no dia 26 de março de 2018,
quando coloquei que não iria nunca fazer uma
gestão sozinho. Eu não sou louco, porque
tenho que contar com toda a comunidade, e a
nossa comunidade é a assembleia que é
formada por todas as federações, atletas,
clubes, treinadores e árbitros.

(Palmas)
Quero também de maneira especial

e efusiva, agradecer ao amigo Hans Werner,
transmita o abraço deste Parlamento ao sr.
Ody Varella, porque quando liguei a cada um
dos senhores, senhoras, ele prontamente se
dispôs a participar deste evento, mas infeliz-
mente, por motivo de doença da sua
esposa, ele não pôde estar presente. Que
se caracterize, na essência, como um
grande motivador, um espírito de
perseverança sem precedente, um exemplo
para todos nós, catarinenses, e toda a área
do esporte, de maneira especial o atletismo.

Obrigado, valeu demais!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir

Comin) - Convido para fazer uso da palavra,
com muita honra, pois veio de São Paulo
especialmente para essa solenidade, o
presidente da Confederação Brasileira de
Atletismo, Warlindo Carneiro da Silva Filho. Então, temos a comunidade fechada

dentro da Confederação Brasileira de Atletismo.
Isso é muito importante, vejo aqui o Moritz, o
Casagrande, o Euclides, infelizmente o Valmor
não está presente, e o Deraldo, que passou por
todas essas gestões, adquirindo realmente
experiência, vivência para crescer cada vez
mais o atletismo catarinense. Temos também o
Bortolotto, que tive a honra de ser professor
dele em determinado curso aqui; o Thiago, que
é um dos novos ganhadores de Santa Catarina.
Também temos a arbitragem da atleta Margit, e
Magnólia como treinadora; o vice-presidente
Sérgio Galdino, atleta fenomenal da marcha

O SR. WARLINDO CARNEIRO DA
SILVA FILHO - Boa noite a todos os presentes!

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

É com muita honra que eu venho,
realmente, a Santa Catarina em uma data
tão nobre para uma federação e, logica-
mente, nobre para o atletismo brasileiro.
Quero cumprimentar a mesa, no nome do
deputado Valmir Comin, e agradecer em
nome da Confederação Brasileira de
Atletismo, ou seja, neste momento repre-
sentando o atletismo brasileiro, essa grande
honra que nos concede, principalmente ao
atletismo catarinense.

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

(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando, outra, ordinária, para o
dia subsequente, à hora regimental.
[Taquígrafa: Elzamar][Revisão: Taquígrafa Sara].
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ATA DA 078ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Cleiton Salvaro - Darci de Matos - Dr. Vicente
Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - João Amin - José Milton
Scheffer - Luciane Carminatti - Marcos Vieira -
Mário Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro
de Nadal - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto -
Natalino Lázare - Neodi Saretta - Patrício Destro
- Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Silvio Dreveck
- Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

melhor. Ao mesmo tempo, faz referência ao
trabalho do juiz da cidade de São Miguel do
Oeste, dr. Márcio Cristófoli, por agir com
firmeza, pois em 99%, ou quase 100%, das
condenações os criminosos são presos, e se
quiserem recorrer continuarão presos. E tal fato
repercute um sentimento de segurança no
referido município e credibilidade na justiça.

investimentos, e a medida provisória vai causar
impacto no desenvolvimento social e na
geração de oportunidades para milhões de
crianças e jovens. Destaca que o estado catari-
nense deixará de receber recursos financeiros
em torno de R$ 450 mil mensais, para
execução de eventos esportivos escolares,
justamente na faixa etária em que os
benefícios do esporte são evidentes. Afirma
que não se está investindo em prevenção, e
que isto é um absurdo. Questiona onde está os
ditames, a responsabilidade do país.

Deputado Valmir Comin (Aparteante) -
Parabeniza e corrobora a fala do deputado,
mencionando a questão do esporte como de
prevenção de manter longe da criminalidade
crianças e jovens. [Taquígrafa: Sílvia]

PRESIDÊNCIA - Deputado Mário Marcondes
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

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

Finaliza dizendo que tem responsabi-
lidade como homem público, e que solicitará a
Casa e aos parlamentares, uma moção de
repúdio que será encaminhada à bancada
catarinense, aos senadores, para não permitir
que a medida provisória se consolide, porque o
esporte é uma ferramenta fantástica usada em
prol do avanço urbano, propagação de valores,
auxiliando na formação de crianças e jovens.
[Taquígrafa: Ana Maria]

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

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

********* Moção n. 0232/2018, de autoria do
deputado Cesar Valduga, cumprimentando a
presidente da Associação Coral de Chapecó
pela passagem dos 43 anos de fundação.

Breves Comunicações
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

(Orador) - Comunica que participou da posse do
primeiro Conselho Estadual do Cooperativismo
Catarinense, cujo objetivo é trabalhar políticas
públicas, fortalecendo o referido sistema em
Santa Catarina.

Em discussão.
DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -

Reporta-se ao pronunciamento do deputado
Valmir Comin, que critica a Medida Provisória n.
841, concordando com o mesmo. Considera tal
medida mais um golpe daquele que está
governando o Brasil.

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

permaneçam como se encontram.Destaca a importância do
cooperativismo no desenvolvimento de uma
sociedade, acrescentando que em Santa
Catarina, dentre os seus 6,5 milhões de
habitantes, 2,2 milhões são filiados a alguma
cooperativa, comprovando que o estado e é o
mais cooperativista do Brasil. Diante de tal
fato, reforça a necessidade de uma legislação
para dar apoio, disseminar ideias e debater os
princípios do cooperativismo que é a partici-
pação e o desenvolvimento.

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0615/2018,
0616/2018, 0617/2018, 0618/2018 e
0619/2018, de autoria do deputado Luiz
Fernando Vampiro; 0620/2018, 0621/2018,
0622/2018, 0623/2018, 0625/2018,
0626/2018, 0627/2018, 0628/2018,
0629/2018, 0630/2018, 0631/2018,
0632/2018, 0633/2018, 0634/2018,
0635/2018, 0636/2018, 0637/2018,
0638/2018, 0639/2018 e 0640/2018, de
autoria do deputado Moacir Sopelsa;
0624/2018, de autoria do deputado Mauro de
Nadal; 0641/2018, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera; 0642/2018, 0643/2018,
0644/2018, 0645/2018 e 0646/2018, de
autoria do deputado Antônio Aguiar; e 0647/2018,
de autoria do deputado Neodi Saretta.

Argumenta que nada de positivo
aconteceu desde o afastamento da presidenta
Dilma, mas a população, decepcionada e
envergonhada, não volta às ruas para
manifestar-se contra o caos instalado no país,
hoje com um Judiciário seletivo, que protege
alguns e condena outros sem prova.

Também afirma que o povo não suporta
mais o desemprego, os aumentos no gás de
cozinha, combustível, energia elétrica,
alimentos, entre outros, e os prefeitos sentem
muita dificuldade em administrar os seus
municípios pela falta de apoio do governo
federal, bem como os estados, que tiveram os
seus recursos diminuídos.

Na oportunidade, noticia o Dia
Internacional do Cooperativismo, comemorado
em 7 de julho, e parabeniza todos os
cooperativistas pelo seu dia.

Por fim, ratifica o apoio do governo ao
cooperativismo, criando o referido conselho
com o intuito de propagar seus princípios nas
escolas, universidades e comunidades para
que mais catarinenses possam se beneficiar do
sistema que permite a cada sócio usufruir de
seu negócio. [Taquígrafa: Elzamar]

Declara que a saída da presidenta Dilma
só favoreceu os americanos, pois o petróleo
brasileiro é vendido em preço de real e
importado em preço de dólar. Cita que Lula deu
oportunidade ao pobre, que teve, inclusive, a
chance de cursar uma universidade, e é este
homem, o primeiro nas pesquisas eleitorais,
que causa temor nos que governam para os ricos.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0366/2018, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro; 0367/2018,
0368/2018 e 0369/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta.

**********
Partidos Políticos

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Reporta-se ao trabalho que a
Segurança Pública de Santa Catarina tem
realizado para enfrentar a criminalidade e
parabeniza o secretário da referida pasta por
desenvolver ações junto as Polícias Civil e
Militar, pois percebe a queda nos crimes.

Comenta que o INSS cancelou 26 mil
aposentadorias de pessoas que estavam em
auxílio doença no estado, e que as licenças
maternidade demoram a ser concedidas,
piorando muito a situação das pessoas que já
viviam em dificuldade. Reafirma que o governo
está numa redoma e não observa as
dificuldades dos brasileiros, e acredita que só
uma pessoa pode salvar o país, o ex-presidente
Lula, que está aprisionado porque é uma ameaça
para a elite estabelecida. [Taquígrafa: Sara]

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Ana Maria]

**********
Explicação Pessoal

Partido: PP
Cita o homicídio ocorrido no norte da

ilha, em Florianópolis, quando cinco pessoas
foram assassinadas, sendo que as
investigações estão bem avançadas e os
indícios apontam que o motivo das mortes seja
vingança. Destaca que na presente data está
ocorrendo uma operação com mais de 100
policiais para combater a criminalidade.

DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -
Saúda a sra. Salete Longo, exímia defensora da
educação, fez grande trabalho na Secretaria de
Educação. Faz referência à Medida Provisória n.
841/2018, publicada pelo governo federal, que
pretende cortar orçamentos do esporte em nível
de Brasil. Comenta que tirar recursos do
esporte é tirar recursos da educação, saúde,
cultura e segurança pública. Cita os prejuízos
da aprovação e aplicação da mesma, porque o
esporte já está em progressiva diminuição de

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, solene, para o dia subsequente,
às 19h, em Criciúma, em homenagem aos 70
anos da Liga Atlética da Região Mineira.

Também, menciona que a corrupção
deve ser combatida com veemência para,
assim, conquistar um estado e um país muito
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

AVISOS DE LICITAÇÃO EXTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO 104/2018
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 010/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 021/2018.
OBJETO: Aquisição por demanda de materiais elétricos, hidráulicos e de
construção para manutenção dos Prédios da ALESC e dos equipa-
mentos nele instalados, devidamente quantificados e especificados no
Anexo I e II do Edital de Pregão Presencial nº 021/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
OBJETO: SERVIÇOS DE CHAVEIRO

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (12 de julho
de 2018).

DATA: 02/08/2018 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 02 de agosto de
2018. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º Andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).

FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Ato da Mesa nº 214 de 05/11/2007, art. 8º;
subsidiariamente nos Decretos Federais 7.892 de 23/01/2013 e nº
8.250 de 23/05/2014; Atos da Mesa nº 101 de 14/02/2017, nº 128
de 27/02/2015 e nº 131 de 09/03/2016, Autorização para Processo
Licitatório nº 4 de 02/05/2018, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 21 de
20/06/2018.

Florianópolis/SC, 20 de julho de 2018.
Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––

LOTE 1 MARCA VALOR (R$)
ITEM QTDE UNID. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

1 30 Peça Adaptador hidráulico de PVC de 20 mm Krona  0,24  7,20
2 30 Peça Adaptador hidráulico de PVC de 25 mm Krona  0,33  9,90
3 10 Barra Cano de PVC de 100 mm para esgoto - barra com 6 m Krona  36,86  368,60
4 10 Barra Cano de PVC de 40 mm para esgoto - barra com 6 m Krona  14,45  144,50
5 20 Barra Cano de PVC de 20 mm para água - barra com 6 m Krona  9,25  185,00
6 20 Barra Cano de PVC de 25 mm para água - barra com 6 m Krona  10,40  208,00
7 30 Peça Tampão CAP PVC de 25 mm com rosca externa Krona  0,38  11,40
8 30 Peça Tampão CAP PVC 25 mm com rosca interna Krona  0,85  25,50
9 30 Peça Curva em PVC 25 mm Krona  1,42  42,60
10 30 Peça Curva em PVC de 20 mm Krona  1,10  33,00
11 30 Peça Joelho em PVC soldável de 20 mm Krona  0,24  7,20
12 30 Peça Joelho em PVC soldável de 25 mm Krona  0,24  7,20
13 30 Peça Joelho em PVC soldável de 25 mm x ½”, na cor marrom Krona  0,95  28,50
14 30 Peça Joelho em PVC 40 mm 90º para esgoto Krona  0,47  14,10
15 20 Peça Joelho em PVC 50 mm 90ºpara esgoto Krona  1,00  20,00
16 20 Peça Joelho em PVC 100 mm 90ºpara esgoto Krona  2,55  51,00
17 30 Peça Joelho em PVC de 25 mm x ½” azul Krona  2,13  63,90
18 20 Peça Luva de redução em PVC de 50 mm para 40 mm esgoto Krona  0,95  19,00
19 20 Peça Luva de PVC, 50 mm para esgoto Krona  1,55  31,00
20 30 Peça Luva em PVC soldável 25 mm Krona  0,28  8,40
21 30 Peça Luva em PVC soldável de 25 mm de correr Krona  6,10  183,00
22 20 Peça Luva em PVC 40 mm para esgoto Krona  0,55  11,00
23 30 Peça Luva PVC soldável de 20 mm Krona  0,24  7,20
24 50 Peça Tampão CAP de 20 mm, marrom Krona  0,47  23,50
25 50 Peça Tampão CAP 25 mm marrom Krona  0,47  23,50
26 20 Peça Tampão CAP em PVC ½” com rosca externa Krona  0,24  4,80
27 20 Peça Tampão CAP em PVC ½” com rosca interna Krona  0,60  12,00
28 50 Peça Tee em PVC soldável 25 mm Krona  0,43  21,50
29 50 Peça Tee em PVC de ½” com rosca Krona  1,30  65,00
30 20 Peça Tee em PVC 40 mm para esgoto Krona  1,10  22,00
31 20 Peça Tee em PVC 50 mm para esgoto Krona  2,93  58,60
32 30 Peça Tubo de ligação flexível em PVC cromado para caixa de descarga Linda  13,20  396,00
33 20 Pote Adesivo para tubos e conexões PVC rígido - pote 175 g c/ pincel

aplicador
Krona  9,25  185,00

34 20 Peça Anel de vedação de cera para instalação de vaso sanitário Censi  5,29  105,80
37 10 Peça Registro de pressão soldável de 25 mm Viqua  5,67  56,70
38 10 Peça Registro de metal de gaveta ¾” Docol  25,50  255,00
39 10 Peça Registro de pressão de ½” Docol  25,50  255,00
40 10 Peça Registro de gaveta de 25 mm Viqua  3,30  33,00
42 50 Peça Sifão plástico flexível - tubo extensivo Krona  3,30  165,00
43 10 Peça Torneira de metal de parede - bica alta - de ½” Linda  47,05  470,50
44 10 Peça Torneira elétrica articulável de bica alta - de ½” Hydra  89,00  890,00
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45 10 Peça Torneira metálica de mesa - bica alta - ½” Linda  46,30  463,00
46 10 Peça Torneira plástica PVC ½” Herc  2,84  28,40
47 30 Peça Válvula de retenção ¾” Durin  26,45  793,50
48 20 Peça Válvula metálica para cuba Linda  11,34  226,80
49 20 Peça Válvula metálica para lavatório de coluna Linda  11,34  226,80
50 30 Peça Niple com rosca ¾” Krona  0,65  19,50
51 30 Peça Niple em PVC com rosca ½” Krona  0,33  9,90
55 20 Peça Redução excêntrica bitola 100 x 50 mm PVC Krona  3,20  64,00
56 20 Peça Redução excêntrica bitola 100 x 75 mm PVC Krona  3,78  75,60
57 20 Peça Prolongador de metal com rosca de ½” Linda  8,60  172,00
86 20 m Mangueira plástica cristal de ½” Mantac  1,52  30,40
Valor Total do Lote 1  6.640,00

1ª REGISTRADA: JMC- Junkes Materiais de Construção Eireli. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade, com base na
reivindicação da contratada e a devida autorização administrativa,
reajustar o valor unitário da reprodução/impressão objeto do contrato
original em 4,2712%, que corresponde à variação do Índice Geral de
Preços de IGPM/FGV apurado no período de junho/2017 a maio/2018,
com eficácia a partir de 01/06/2018, passando R$ 0,3555 para
R$ 0,37 por cópia. REFERENTE Á prestação de serviços, por demanda,
de impressão/reprodução colorida, através de impressora
multifuncional digital policromática, nova e de primeiro uso, assistência
técnica “on-site”,

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 76, Sala 1, Centro, Biguacú/SC
CEP 88160-120 fone/fax (48) 3243-3440
correio eletrônico: junkescompras@terra.com.br
CNPJ/MF nº 04.484.251/0001-40
Florianópolis, 18 de julho de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Leonardo Kons Junkes- Sócio

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 105/2018 VIGÊNCIA: 01/06/2018 à 02/06/2019

VALOR MENSAL: R$ 27.801,31REFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 004/2018-00, celebrado em
24/05/2018. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 40, inc. XI e art. 55, inc. III, c/c o § 8º, da lei

8.666/93; Item 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato original, 18.2 do
Edital de Pregão 007/2016; Ato da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e
101/2017 e; Autorização administrativa através de Declaração CEO-DF
nº 041/2018.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina-
ALESC.
CONTRATADA: DUDA IMÓVEIS LTDA
OBJETO: Locação de sala Comercial com área de aproximadamente
337,48m² (trezentos e trinta metros quadrados) situada na Rua Cônego
Aníbal Maria Di Francia nº 195, Centro, Criciúma /SC registrado no 1º
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, matrícula Nº
86.574, folha 1F (Cartório de Maria do Carmo Toledo Afonso).

Florianópolis/SC, 18 de Julho de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral
Felipe Cesar Martins- Diretor de Tecnologia e Informações
Jetro Leandro Fick- Procurador

–––– * * * ––––VIGÊNCIA: 01/06/2018 à 31/01/2019
EXTRATO Nº 108/2018VALOR GLOBAL: R$ 18.800,00

VALOR MENSAL: R$ 2.350,00 REFERENTE: Termo de Rescisão celebrado em 10/07/2018, referente
ao Contrato CL nº 004/2017-00, celebrado em 06/03/2017.FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;

Resolução da ALESC nº 007/2015 e alterações posteriores;
autorização administrativa através do processo LIC nº 028/2018 e Atos
da mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.

LOCADOR: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
LOCATÁRIA: Hotel Paraná Me.
OBJETO: O presente distrato tem por finalidade resilir o Contrato nº
04/2017-00, cujo objeto era a locação de imóvel destinado às
atividades parlamentares do Deputado Adilor Guglielmi (casa em
alvenaria localizada à Rua 901 nº 417 - Centro - BaIneário
Camboriu/SC, com 99,23m², registrada no Cartório do 1º Registro de
Imóveis da Comarca de BaIneário Camboriu/SC sob nº 27609, Livro
02-CS-N, folha nº 006.).

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 001144 (Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.39.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Subelemento 3.3.90.39.10
(Locação de Imóveis), todos do orçamento da ALESC.
Florianópolis/SC, 18 de Julho de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo JUSTIFICATIVA: A resilição tem como justificativa a devolução do imóvel

em face do afastamento do Deputado Adilor Guglielmi que foi
substituído pelo Deputado Leonel Pavan.

Lonarte Sperling Veloso- Coordenadoria de Licitações e Contratos
–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 106/2018 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/993;

Item 4.1 do contrato original; Autorização Administrativa através do
Ofício DA 224/2018 e; Atos de Mesa 128/2015, 131/2016 e
10/2017.

REFERENTE: Contrato CL nº 013/2018-00, celebrado em 24/05/2018.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina-
ALESC.

Florianópolis/SC, 18 de Julho de 2018CONTRATADA: DUDA IMÓVEIS LTDA
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-GeralOBJETO: Locação de sala Comercial com área de aproximadamente

337,48m² situada na Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia nº 195,
Centro, Criciúma /SC registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Criciúma, matrícula Nº 86.574, folha 1F (Cartório de Maria
do Carmo Toledo Afonso) .O referido imóvel destina-se a abrigar o
escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado João Amim.

Rafael Schmitz - Diretor Administrativo
Avelina Luiza Ferreira - Procuradora

–––– * * * ––––
EXTRATO 109/2018

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 012/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 021/2018.VIGÊNCIA: 01/06/2018 à 31/01/2019

VALOR GLOBAL: R$ 18.800,00 OBJETO: Aquisição por demanda de materiais elétricos, hidráulicos e de
construção para manutenção dos Prédios da ALESC e dos equipa-
mentos nele instalados, devidamente quantificados e especificados no
Anexo I e II do Edital de Pregão Presencial nº 021/2018.

VALOR MENSAL: R$ 2.350,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 004/2018; Autorização Administrativa através do Processo
nº 0028/2018 e; Atos da Mesa 128/2015.131/3016 e 101/2017.

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (12 de julho
de 2018).

Florianópolis/SC, 18 de Julho de 2018 FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Ato da Mesa nº 214 de 05/11/2007, art. 8º;
subsidiariamente nos Decretos Federais 7.892 de 23/01/2013 e nº
8.250 de 23/05/2014; Atos da Mesa nº 101 de 14/02/2017, nº 128
de 27/02/2015 e nº 131 de 09/03/2016, Autorização para Processo
Licitatório nº 4 de 02/05/2018, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 21 de
20/06/2018.

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
José Mondardo- Presidente

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 107/2018

REFERENTE: 4º Termo Aditivo celebrado em 13/07/2018, referente ao
Contrato CL nº 038/2016-00, celebrado em 03/06/2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina-
ALESC.
CONTRATADA: MICROSENS S.A
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LOTE 3 MARCA VALOR (R$)
ITEM QTDE UNID. PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS UNITÁRIO SUBTOTAL

131 100 Peça Tampa cega para condulete em PVC cinza CLC  1,25 125,00
132 100 Peça Caixa condulete em PVC 2 x 4 - cinza CLC 1,25  125,00
133 100 Peça Tampa poliwetzel cinza 051 72 mm x ¾” PVC para tomada Wetzel 1,25  125,00
134 100 Peça Tampa poliwetzel cinza 051 ½” x ¾” PVC para interruptor Wetzel 1,25  125,00
135 100 Peça Caixa de passagem em PVC 4 x 2 de embutir para parede drywall Bet 3,30 330,00
136 100 Peça Caixa de passagem 2 x 4 em PVC Bet 1,00  100,00
137 100 Peça Caixa de sistema X com interruptor de 1 seção completa Radial 8,90 890,00
138 500 Peça Canaleta PVC branca 20 x 10 x 2000 mm com adesivo Plasbohn 5,50  2.750,00
139 500 Peça Canaleta PVC branca 50 x 20 x 2000 mm com adesivo Plasbohn 12,00 6.000,00
140 20 Rolo Fita isolante de alta fusão preta 19 mm x 10 metros - conforme

norma ABNT NBR NM 60454-3
Enerbras 24,00 480,00

141 100 Rolo Fita isolante profissional preta 19 mm x 0,18 mm x 20 metros -
conforme norma ABNT NBR NM 60454-3 tipo 5 - classe A /IEC
60454-3 para uso em baixa tensão

Enerbras 5,90  590,00

142 500 Peça Adaptador universal 10 A para tomada 3 pinos Daneva 3,00 1.500,00
143 100 Peça Conector sapata para fio 2,5 mm² Mister 4,00  400,00
144 100 Peça Conector tipo sindal para fio 4 mm² Mister 2,60  260,00
145 100 Peça Conector tipo sindal para fio 2,5 mm² Mister 2,60 260,00
146 300 Peça Plugue macho monofásico 10 A Margirius 2,50  750,00
147 300 Peça Plugue fêmea monofásico 10 A Margirius 2,50  750,00
148 10 Peça Boia elétrica para caixa d’água 1,5 m Margirius 35,00  350,00
149 300 Peça Caixa sistema X com tomada completa Radial 7,50 2.250,00
150 100 Peça Espelho cego 3 x 4 em PVC branco Masster 2,95  295,00
151 200 Peça Placa (espelho) horizontal 1 posto 4 x 2 Radial 4,95  990,00
152 200 Peça Placa para 2 tomadas Pial Plus branca 4 x 2 - código 618506 Pial 6,35 1.270,00
153 500 Peça Filtro de linha com fusível com 04 tomadas 10 A Megatron 12,00 6.000,00
154 200 Peça Tomada elétrica da Pialplus na cor branca Pial 13,30 2.660,00
155 50 Peça Fusível de 10 A para filtro de linha Ncr 1,00  50,00
156 200 Peça Módulo intermediário 10 A Pialplus Pial 6,50 1.300,00
157 100 Peça Interruptor simples 10 A /250 V da Pialplus branco Pial 9,10  910,00
158 200 Peça Módulo para tomada 2p+t branca pialplus Pial 28,60 5.720,00
159 6 Peça Guia passa fio com alma de aço revestido de 20 metros Homelux 29,60  177,60
160 50 Peça Disjuntor 15 A curva C Lukma 7,00  350,00
161 50 Peça Disjuntor 20 A curva C Lukma 7,00  350,00
162 50 Peça Disjuntor 25 A curva C Lukma 7,00  350,00
163 50 Peça Disjuntor 30 A curva C Soprano 7,00  350,00
164 50 Peça Lâmpada elétrica luz mista base e-40 500 W 220 V Nsk 63,40 3.170,00
165 20 Peça Lâmpada 55 W /830 luminuxwarmwhite 2g11 Avant 39,00  780,00
166 50 Peça Lâmpada AR111 50 W 12 V - 24 g 41835 FL Ourolux 34,49 1.724,50
167 50 Peça Lâmpada de led 12 W Agled 12-127/220 V-2700 K base e27 Avant 18,80  940,00
168 300 Peça Lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 7 W Dulux D - cor

branca
Ourolux 11,20 3.360,00

169 500 Peça Lâmpada fluorescente tubular 14 W 840 T5 Osram 6,75 3.375,00
170 500 Peça Lâmpada fluorescente compacta espiral 15 W - 220 V - 6400 K Ourolux 12,15 6.075,00
171 500 Peça Lâmpada fluorescente compacta de 15 W 6400 K Avant 11,50 5.750,00
172 200 Peça Lâmpada fluorescente compacta de 15 W 2700 K Avant 12,80 2.560,00
173 300 Peça Lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 25 W 6400 K Blumenau 11,70 3.510,00
174 100 Peça Lâmpada elétrica halógena de 1000 W /220 V Ourolux 60,00 6.000,00
175 50 Peça Lâmpada halógenaecolume tipo palito J125/300 W /220 V Ourolux 8,40  420,00
176 200 Peça Lâmpada elétrica tipo par 38 halógena 100 W /220 V Ourolux 36,00 7.200,00
177 50 Peça Lâmpada elétrica halopar 30 longa de 75 W fixação do espeto Sylvania 42,25 2.112,50
178 50 Peça Lâmpada elétrica HQI-TS na cor wdl de 70 W /220 V Glight 84,00 4.200,00
179 50 Peça Lâmpada elétrica luz mista base e-27 160 W /220 V Nsk 31,20 1.560,00
180 50 Peça Lâmpada vapor metálico bilateral HQIS-TS wdl de 150 W Blv 45,00 2.250,00
181 50 Peça Lâmpada vapor metálico CDM-T de 150 W Blv 34,15 1.707,50
182 200 Peça Lâmpada dicroica 50 W - 220 V Ourolux 14,40 2.880,00
183 50 Peça Lâmpada elétrica fluorescente compacta 2 pinos 26 W Ourolux 9,60  480,00
184 1.000 Peça Lâmpada fluorescente de 32 W 6500 K T8 Luzzy 8,45 8.450,00
185 200 Peça Lâmpada halógena tipo par 20/220 V /50 W / base e-27 Ourolux 15,50 3.100,00
186 100 Peça Luminária de emergência com 30led AG 18,00 1.800,00
187 10 Rolo Fio de cobre flexível amarelo 2,5mm² - rolo com 100m Premium 99,50  995,00
188 10 Rolo Fio de cobre flexível vermelho 2,5 mm² - rolo com 100 m Premium 99,50  995,00
189 20 Rolo Fio de cobre flexível azul 2,5 mm² - com 100 m Premium 99,50 1.990,00
190 20 Rolo Fio de cobre flexível preto 2,5 mm² - com 100 m Premium 99,50 1.990,00
191 20 Rolo Fio de cobre flexível verde 2,5 mm² - com 100 m Premium 99,50 1.990,00
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192 10 Rolo Fio de cobre flexível azul 4 mm² - com 100 m Premium 165,00 1.650,00
193 10 Rolo Fio de cobre flexível preto 4 mm² - rolo com 100 m Premium 165,00 1.650,00
194 10 Rolo Fio de cobre flexível verde 4 mm² - rolo com 100 m Premium 165,00 1.650,00
195 500 Metro Cabo PP 3 x 2,5 mm² 750 V Blucabos 3,70 1.850,00
196 10 Rolo Fio paralelo 2 x 2,5 mm² - rolo com 100 m Blucabos 244,99 2.449,90
197 20 Peça Relê fotoelétrico 105 a 305 VCA /100/1800 VA /12 Ecp 32,60  652,00
198 50 Peça Reator convencional para 1 lâmpada fluorescente compacta de 26 W Ecp 27,00 1.350,00
199 100 Peça Reator eletrônico 2 x 14 W AFP T5 Ecp 34,50 3.450,00
200 200 Peça Reator eletrônico 2 x 32 W T8 Ecp 32,50 6.500,00
201 300 Peça Reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 W, T8 Ecp 30,00 9.000,00
202 50 Peça Reator para 2 lâmpadas fluorescente compacta PL55 W 4 pinos Ecp 25,40 1.270,00
203 50 Peça Reator quicktronic de luxe Hf 2 x 58/230-240 dim Ecp 34,90 1.745,00
204 200 Peça Soquete de porcelana base e-27 Mister 2,00  400,00
205 300 Peça Soquete para lâmpada dicroica Mister 2,50  750,00
206 100 Peça Transformador eletrônico para lâmpada dicroica 220 V /12 V /50 W Avant 18,50 1.850,00
207 100 Barra Eletroduto ¾” em PVC cinza - barra com 3 m CLC 8,00  800,00
208 100 Barra Eletroduto 2” em PVC branco - barra com 3 m CLC 23,45 2.345,00
259 100 Peça Soquete para lâmpada fluorescente com chapa de fixação sem

suporte para starter
Lumibras 2,41  241,00

159.900,00
1ª REGISTRADA: Cristiane Louri Rodrigues Me construção para manutenção dos Prédios da ALESC e dos equipa-

mentos nele instalados, devidamente quantificados e especificados no
Anexo I e II do Edital de Pregão Presencial nº 021/2018.

Endereço: Rua 25 de novembro, nº 80, Nossa senhora do rosário, São
José, SC.
CEP 88.110.690 fone/fax (48) 3246-2921 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (12 de julho

de 2018).correio eletrônico: terrafirmedistribuicao@hotmail.com
CNPJ/MF nº 08.676.816/0001-41 FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e

normas contidas na referida Lei com suas alterações posteriores, da
Lei nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Ato da Mesa nº 214 de 05/11/2007, art. 8º;
subsidiariamente nos Decretos Federais 7.892 de 23/01/2013 e nº
8.250 de 23/05/2014; Atos da Mesa nº 101 de 14/02/2017, nº 128
de 27/02/2015 e nº 131 de 09/03/2016, Autorização para Processo
Licitatório nº 4 de 02/05/2018, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 21 de
20/06/2018.

Florianópolis, 19 de julho de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Jaison Cleber Silveira- Representante

–––– * * * ––––
EXTRATO 110/2018

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 013/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 021/2018.
OBJETO: Aquisição por demanda de materiais elétricos, hidráulicos e de

LOTE 4 MARCA VALOR (R$)
ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO UNITÁRIO SUBTOTAL

212 20 ROLO Fita crepe pintura rolo 50 mm x 50 m ADELBRAS 7,75 155,00
216 10 ROLO Bandeja para pintura ATLAS 6,50 65,00
217 10 PEÇA Cabo para rolo de pintura 23 cm ATLAS 6,50 65,00
218 10 PEÇA Pincel para pintura de 1/2 ATLAS 6,00 60,00
219 30 PEÇA Pincel para pintura de 1.1/2 ATLAS 2,00 60,00
220 30 PEÇA Pincel para pintura de 2 ATLAS 5,00 150,00
221 30 PEÇA Pincel para pintura de 3 ATLAS 8,00 240,00
222 30 PEÇA Rolo de lã de carneiro 15 cm ATLAS 15,00 450,00
223 30 PEÇA Rolo de lã de carneiro 23 cm ATLAS 12,00 360,00
224 20 PEÇA Rolo de espuma para textura 23 cm ATLAS 10,00 200,00
225 20 PEÇA Rolo de espuma para textura 9 cm ATLAS 6,00 120,00
226 10 LATA Tinta Acrílica fosca marfim alto desempenho atendendo normas

NBR 14940,14942, lata 18 litros
FUTURA 180,00 1800,00

227 20 GALÃO Tinta Esmalte sintético acetinado branco alto desempenho
atendendo normas NBR 14940,14942, galão 3,6 litros

FUTURA 55,00 1100,00

228 50 LATA Tinta Acrílica premium cor concreto alto desempenho atendendo
normas NBR 14940,14942, lata 18 litros

FUTURA 180,00 9000,00

229 10 LATA Tinta Acrílica premium cor palha alto desempenho atendendo
normas NBR 14940,14942, lata 18 litros

FUTURA 210,00 2100,00

230 50 LATA Tinta Acrilica premium semi brilho cor x60 alto desempenho
atendendo normas NBR 14940,14942, lata 18 litros

FUTURA 230,00 11500,0
0

231 30 LATA Solvente tipo thinner 020 - lata 900 ml SAYERLACK 10,60 318,00
232 30 LATA solvente tipo Aguarrás - lata 900 ml SAYERLACK 8,00 240,00
233 10 GALÃO Selador para madeira - galão 3,6 litros SAYERLACK 65,00 650,00
234 20 LATA Selante PU cinza VIAPOL 25,00 500,00
236 10 LATA Maltimassa tapa furo - lata 340 g FLEXOTON 20,00 200,00
240 10 ROLO Lixa madeira 120 mm x 45 m - amarela ATLAS 115,00 1150,00
241 10 ROLO Lixa madeira 60 mm x 45 m - amarela ATLAS 175,00 1750,00
242 10 ROLO Lixa madeira 80 mm x 45 m - amarela ATLAS 180,00 1800,00
250 20 GALÃO Massa corrida - galão 3,6 litros FUTURA 20,00 400,00
252 10 GALÃO Tinta acrílica para piso cor amarela - galão 3,6 litros FUTURA 29,00 290,00
253 10 GALÃO Tinta acrílica para piso cor preta - galão 3,6 litros FUTURA 29,00 290,00
254 20 GALÃO Tinta acrílica para piso cor vermelha - galão 3,6 litros FUTURA 31,00 620,00
VALOR TOTAL DO LOTE 4 35.633,00
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1ª REGISTRADA: Elton Luiz Madeira Me. PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 18 de julho de 2018.Endereço: Avenida Rio Branco, 404, Sala 2018, Torre I, Centro,

Florianópolis/SC. Gabinete do Deputado Silvio Dreveck

Matrícula Nome do ServidorCEP 88.015-200 fone/fax (48) 9.9161-3750
correio eletrônico: ariedam1982@gmail.com  8134 ROSELI ELENA SOUZA
CNPJ/MF nº 27.666.061/0001-49 Carlos Antonio Blosfeld
Florianópolis, 19 de julho de 2018 Diretor de Recursos Humanos
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral –––– * * * ––––
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo PORTARIA Nº 1148, de 19 de julho de 2018
Elton Luiz Madeira- Proprietário O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 111/2018

REFERENTE: 1º Termo Aditivo celebrado em 10/07/2018, referente a
Ata de Registro de Preço CL nº 003/2018-00, celebrado em
23/04/2018.

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina-
ALESC.
CONTRATADA: MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS
ELETROLETRONICOS LTDA
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Ata de
Registro de Preços original para acrescentar 80 (oitenta metros de cabo
de Rede Gigalan Cat6 U/Utp, ao preço unitário do metro de R$ 766,64,
para completar a instalação e reforma da rede lógica no Centro
Executivo Everest, recentemente adquirido pela ALESC. REFERENTE Á
Aquisição de material de infraestrutura de redes de computação para
amnutenção do parque tecnológico existe e instação do prédio
adquirido recentemente.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 18 de julho de 2018.
Gabinete do Deputado Silvio Dreveck

Matrícula Nome do Servidor Cidade

4091 LUCIO MAURO BERNARDI SÃO JOSÉ
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

2.1.1. O valor do acréscimo é de R$ 61.331,20, que repre-

sentando 25% do valor total da Ata Atualizada, portanto,

dentro da limitação imposta pelo Art. 65, § 1º, da Lei

8.666/93.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1149, de 19 de julho de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

VALOR GLOBAL: Em decorrência de tal acréscimo o valor da Ata
atualizada passa de R$ 371.608,00 para R$ 432.929,20.
VIGÊNCIA: 02/07/2018 à 22/04/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; Art. 12 do
Decreto Federal 3.931/2001; Itens 2.2 e 4.1 da Ata de Registro de
Preços 003/2018; Item 14.5 do Edital de Pregão 008/2018; Atos da
Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização Através da
Declaração CEO-DF/043/2018.

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.Florianópolis/SC, 20 de Julho de 2018

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 18 de julho de 2018.

Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e Informações

Gabinete do Deputado Jose Milton SchefferAdriana Ferreira de Melo - Representante
Matrícula Nome do Servidor Cidade–––– * * * ––––

PORTARIAS 6664 ANDRE HESPANHOL DA SILVA SÃO JOSÉ
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1146, de 19 de julho de 2018 –––– * * * ––––
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

PORTARIA Nº 1150, de 19 de julho de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE:
RESOLVE: EXCLUIR da Portaria nº 1142, de 17 de julho de 2018

a servidora VIVIANE CAMARGOS DE SOUSA, matrícula nº 6341.LOTAR EVANDRO PIMPAO DE OLIVEIRA, matrícula nº
8633, servidor do Executivo Estadual - Secretaria de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte à disposição da ALESC, na DL - CAP - Gerência de Sessões
Solenes e Especiais, a contar de 19 de julho de 2018.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld PORTARIA Nº 1151, de 19 de julho de 2018
Diretor de Recursos Humanos O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 1857/2018,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1147, de 19 de julho de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora GICELA DE AGUIAR SANTANA, matrícula nº 1988, para
GICELA AUNE DE AGUIAR, alteração definida nos termos da certidão
exarada pelo Ofício de Registro Civil Tit e Documentos -
Florianópolis/SC.

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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