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P L E N Á R I O

ATA DA 023ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018,
EM HOMENAGEM AOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORLEANS
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK E.E.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz
Fernando Vampiro) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão solene
em homenagem aos 105 Anos de Emancipação
Político-Administrativa do Município de Orleans.

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino Nacional pelo pianista Paulo
Debiasi e voz de Fernanda Zanetti.

Senhor diretor do Samae - Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Orleans, Fábio Berti;

Excelentíssimo senhor vereador do
Município de Orleans, Osvaldo Cruzetta, neste
ato representando o excelentíssimo deputado
estadual Valmir Comin;

(Procede-se à interpretação do hino.)
Convido, também, para compor a mesa

o excelentíssimo senhor deputado estadual
Rodrigo Minotto.

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir: Excelentíssima senhora vereadora do

Município de Orleans, Mirele Debiasi Perico;
Registramos, ainda, a presença das

seguintes autoridades:Excelentíssimo senhor Prefeito do
Município de Orleans, Jorge Koch; Excelentíssimo senhor vereador do

Município de Orleans, Udir Luiz Pavei;
Excelentíssima senhora secretária de

Saúde do Município de Orleans, Luana Debiasi;Excelentíssimo senhor Vice-prefeito e
Secretário de Administração do Município de
Orleans, Mário Coan;

Excelentíssimo senhor vereador do
Município de Orleans, Edson Ribeiro;

Excelentíssima senhora secretária de
Assistência Social e Habitação do Município de
Orleans, Rosilândia Rocha Librelato;
[Degravação: Tayliny da Silva]

Excelentíssimo senhor vereador do
Município de Orleans, Antônio Dias André Geada;

Excelentíssimo senhor Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de
Orleans, vereador Pedro João Orbem; Excelentíssimo senhor vereador do

Município de Orleans, Rudinei Pereira;
Excelentíssimo senhor secretário de

Educação do Município de Orleans,
Lindeckson Resin;

Magnífico reitor da Universidade Barriga
Verde - Febave/Unibave, Elcio Willemann. Excelentíssimo senhor vereador do

Município de Orleans, Valentim Sobrinho;Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares, em homenagem aos 105 Anos de
Emancipação Político-Administrativa do
Município de Orleans.

Excelentíssimo senhor secretário
adjunto de Administração do Município, Jair
Wagner;

Excelentíssimo senhor vereador do
Município de Orleans, Paulo Canever;

Excelentíssima senhora vereadora do
Município de Orleans, Edite Zomer Righetto;

Senhora diretora de Cultura do
Município de Orleans, Annye Mayara Baggio;

Ilustríssimo senhor comandante do
Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Orleans,
segundo tenente Henrique Carrer Arent;

Senhor diretor de Turismo do
Município de Orleans, Leomar Brugnara;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Senhor superintendente do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Ambiental,
Cisam-Sul, Antônio Willemann;

É um prazer e uma alegria, desejo a
você e a toda sua equipe, ao povo de Orleans,
sucesso! E que possamos conviver muitos e
muitos anos, festejando esta homenagem
muito bem lembrada pelo deputado Vampiro.

Faço o registro, em nome do prefeito
Jorge Koch, um incessante apoiador desta
sessão solene, que entendeu ser um momento
importante de fazer não somente o
reconhecimento a entidades, mas às pessoas
que lutam, voluntariamente, para que Orleans
consiga permanecer no alto do seu desenvol-
vimento humano e social.

Senhor assessor-jurídico do Município
de Orleans, Ederson Zanini;

Senhor assessor-jurídico do Município
de Orleans, Mairon Eing Orben;

Parabéns a todos! Sucesso! Uma boa
noite!

Senhor presidente do MDB do
Município de Orleans, Emerson Baggio;

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) É importante dizer que a estrada não

é feita somente de pavimentação, de prédios, a
escola não é feita apenas de muros e salas de
aula, são feitos de pessoas que são cordiais,
educadas, que constroem com as suas
entidades de referência, como as que hoje,
mais de 30, serão homenageadas e
certificadas pela formação, ajuda, contribuição,
trabalho de voluntariado, mas principalmente pela
dedicação e amor que dão à cidade de Orleans.

Excelentíssimo senhor secretário de
Agricultura do Município de Orleans, Luiz
Cristovão Crocetta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz
Fernando Vampiro) - Registro também a
presença do senhor superintendente da
Fundação do Meio Ambiente de Orleans, senhor
Junior Cesar Zomer, e do senhor delegado
licenciado Ulisses Gabriel.

As demais autoridades presentes
serão citadas ao longo do cerimonial.

A seguir, teremos a apresentação de
um vídeo institucional do Município de Orleans
produzido pela TVAL.

Muito obrigado pela presença.
Neste momento, faço uso da palavra,

na qualidade de proponente desta sessão solene.(Procede-se à apresentação do vídeo.)
(Palmas)[Degravação: Taquígrafa Ana

Maria]
(Passa a ler) Este é um momento épico da cidade!”
“Esta sessão é histórica, assim como a

história de Orleans. Como deputado estadual
que integra o Poder Legislativo de Santa
Catarina e proponente desta sessão,
congratulo-me com o povo orleanense. Registro
com satisfação o nosso orgulho em estar aqui,
comemorando os 105 Anos de Emancipação
Político-Administrativa do Município de Orleans
e divulgando, através dos canais de comunicação
da Assembleia Legislativa, esta bela história.

Assim sendo, convido o mestre de
cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

Parabenizamos este vídeo institucional
feito pela TVAL da Assembleia Legislativa que,
juntamente com esta sessão, será veiculado
em várias oportunidades durante a
programação desta semana.

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

Convido para fazer uso da palavra, neste
momento, o senhor deputado Rodrigo Minotto.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão solene, presta
homenagem ao município de Orleans pela
passagem dos seus 105 anos de emancipação.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO -
Boa noite a todos os presentes, senhoras e
senhores! Nós sabemos que Orleans é exemplo

para todo o estado, uma terra de possibilidades
que tem memória, valoriza a cultura, vive com
alegria o seu presente e tem o olhar voltado
para o futuro, na busca incessante do
progresso e do desenvolvimento econômico.

Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Luiz Fernando Vampiro para fazer a
entrega das homenagens. Para este ato
convidamos também o excelentíssimo senhor
deputado Rodrigo Minotto.

A minha saudação ao senhor deputado
Luiz Fernando Vampiro, proponente desta
sessão solene; ao prefeito, amigo e irmão,
Jorge Luiz Koch; ao excelentíssimo senhor vice-
prefeito; ao secretário de Administração do
município, Mário Coan, em seu nome
cumprimento todos os servidores e todos os
membros da administração municipal.

Por sua relevante atuação na
valorização e fortalecimento do regime repre-
sentativo do município, convidamos para
receber a homenagem concedida pelo Pode
Executivo Municipal de Orleans o
excelentíssimo senhor prefeito Jorge Koch.

A cidade experimenta, neste momento,
o melhor da sua história. Tem uma administração
municipal com muitas obras em andamento, um
Poder Legislativo municipal atuante, entidades que
trabalham pelo seu desenvolvimento, além de
contar com uma universidade que forma os filhos
desta cidade e desta região.

Cumprimento o presidente da Câmara
do município de Orleans, vereador Pedro João
Orbem, e em seu nome cumprimento todos os
vereadores e vereadoras aqui presentes; o
magnífico reitor desta tão importante
universidade para o nosso sul de Santa
Catarina, especialmente para a cidade de
Orleans, o senhor Élcio Willemann.

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

Ao longo de décadas, Orleans
cresceu e se desenvolveu alcançando bons
índices na agricultura, na pecuária e na
indústria. Possui também um comércio
tradicional e diversificado, e hoje é
referência, para todo o sul do estado de
Santa Catarina, como o melhor Índice de
Desenvolvimento Humano. Tem a menor taxa
de mortalidade infantil, o maior índice de
alfabetização, maior renda per capita. Enfim,
Orleans é uma cidade que não só orgulha os
orleanenses, mas uma região como todo, ao
sul do estado, que orgulha Santa Catarina.
[Degravação: Taquígrafa Sara]

Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento catarinense fará entrega de
certificados a entidades e personalidades pela
valorosa e destacada atuação, contribuindo
para o desenvolvimento do município de Orleans.Saúdo também todas as autoridades já

nominadas pelo protocolo, dizendo que é uma
alegria muito grande poder participar deste evento.

Convidamos para receber a homenagem
concedida ao Poder Legislativo Municipal, o
excelentíssimo senhor presidente da Câmara
de Vereadores de Orleans, Pedro João Orbem.

Prefeito, com 105 anos de emancipação
político-administrativa, Orleans já iniciou
fazendo história pelo seu nome, e aí
percebemos todo desenvolvimento que foi
realizado ao longo deste tempo. Uma cidade
que cresce, uma cidade que engrandece a
nossa região e o estado de Santa Catarina.
Orleans é reconhecida nacionalmente e
internacionalmente por sua indústria e principal-
mente por sua história, e eu fico muito feliz em
estar aqui, junto com os amigos, participando
deste importante ato.

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

magnífico reitor Elcio Willemann, neste ato
representando o Centro Universitário Barriga
Verde - Febave/Unibave.Orleans tem um imenso potencial

turístico- cultural, destacamos as Esculturas do
Paredão, executadas pelo orleanense José
Fernandes, o Zé Diabo. O Museu ao Ar Livre de
Orleans constrói hoje um referencial da cultura
orleanense e da região sul do estado pela
importância do seu acervo, que resgata todas
as fases dessa colonização.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Solicitamos que o magnífico reitor

Elcio Willemann permaneça à frente.
Esta universidade, que aqui se faz

presente, tem sido, sem dúvida, um vetor de
desenvolvimento regional e também estadual.
Temos um curso muito importante de Medicina
Veterinária, que tem sido referência para o
estado de Santa Catarina.

Recebe a homenagem, repre-
sentando a Fundação Educacional Barriga
Verde - Febave/Unibave, o magnífico reitor
Elcio Willemann.Este é um breve relato das

características desta cidade, tão aconchegante
e culturalmente evoluída, que encontra nas
suas tradições históricas a inspiração para
continuarmos juntos, lutando pelo seu
progresso. Neste sentido, a Assembleia
Legislativa reafirma sua intenção de ser parceira
do município, buscando, através do diálogo e da
presença permanente nos debates que envolvam a
perspectiva de futuro para Orleans, contribuir para
que o povo tenha ainda mais cultura, saúde,
educação, infraestrutura e desenvolvimento.

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

Quero aqui saudar, estou vendo o meu
amigo Ulisses Gabriel, residente deste
município, que se faz presente também. Mas
gostaria de dizer, prefeito, que com a sua
administração, com tudo aquilo que vem
fazendo por este município, cada vez mais nos
orgulhamos em fazer parte desta região e levar
o nome do município de Orleans por todo
estado de Santa Catarina.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Maicon Adão Estevão, neste ato repre-
sentando Academia Orleanense de Letras.

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

senhor Airton Galvão, neste ato representando
a Associação dos Deficientes de Orleans e
Região - Adore.
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(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o certificado o
senhor Marcelo da Silva Loli, neste ato repre-
sentando o Instituto Francesco Zomer - ProArte
Centro Sociocultural.

(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Lourenço Ascari Júnior, neste ato repre-
sentando a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Orleans.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Tarcisio Hoffmann, neste ato representando
a Associação Veneta de Orleans e Região. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

senhora Ana Suzerli Gava Sávio, neste ato
representando a Fundação Hospitalar Santa Otília.

(Palmas) Convidamos para receber o certificado o
senhor Fábio Kraieski Matuchaki, neste ato
representando a Associação Cultural de
Descendentes Poloneses da Encosta da Serra
Geral - Apolsca.

Convidamos para receber o
certificado a senhora Thayni da Silva Librelato,
neste ato representando a Associação
Industrial e Comercial de Orleans - Acio.

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

senhora Taine Librelato, neste ato repre-
sentando a Rádio Guarujá.

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

senhor Gustavo de Farias Lolli, neste ato repre-
sentando a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL
de Orleans.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Jorge Cachoeira, neste ato repre-
sentando a Associação de Piscicultores de
Orleans - APO.

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

senhor Carlos Della Giustina, neste ato repre-
sentando a Rádio Luz e Vida.(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sílvia] (Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o certificado o

senhor José Roberto Antunes, neste ato repre-
sentando o Centro de Tradição Gaúcha Orlea-
nense - CTG Orleanense.

Convidamos para receber o certificado o
senhor José Carrer, neste ato representando o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores
e Agricultoras Familiares de Orleans.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Gelson Luiz Padilha, neste ato repre-
sentando a Rádio Cultura.

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

senhora Marisa Gomes, neste ato representando
os Desbravadores Serra do Rio do Rastro.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Natalino Bianco, neste ato repre-
sentando o Sindicato Rural de Orleans.

Agradecemos aos excelentíssimos
senhores deputados Luiz Fernando Vampiro e
Rodrigo Minotto pela entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.) Esta sessão está sendo gravada pela
TVAL e será reprisada durante a semana.
Acompanhe a nossa programação!

(Palmas) (Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos para receber o certificado o

senhor Bruno Vieira Baggio, neste ato repre-
sentando o Capítulo Orleans nº 747 da
Ordem DeMolay.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Elias Rinaldi, neste ato representando a
Loja Maçônica São João Batista nº 14.

Muito obrigado!
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz
Fernando Vampiro) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome dos homenageados, o
presidente da Fundação Educacional Barriga Verde
- Febave, magnífico reitor do Centro Universitário
Barriga Verde - Unibave, senhor Elcio Willemann.

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

senhor Ulisses Gabriel, neste ato representando
a Loja Maçônica Toneza Cascaes nº 37.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Valério Guizoni Wessler, neste ato
representando o Grupo Escoteiros Encostas
da Serra 110.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) O SR. ELCIO WILLEMANN - Boa noite

a todos! Ao deputado Luiz Fernando Vampiro,
obrigado pela lembrança de Orleans com todo o
seu contexto histórico-cultural; ao Rodrigo
Minotto, excelentíssimo deputado que, com
certeza, também aprovou a indicação;
excelentíssimo prefeito municipal Jorge Koch, já
antecipando nossos agradecimentos, parabéns
pelas iniciativas e por tudo que vem fazendo ao
nosso município de Orleans; excelentíssimo Pedro
João Orbem, presidente da Câmara de Vereadores,
também uma autoridade muito importante.

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o certificado o
senhor Fábio Echeli Bett, neste ato repre-
sentando o Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto - Samae de Orleans.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Hudson Librelato, neste ato repre-
sentando o Lions Club Orleans. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

certificado a senhora Viviane Corrêa, neste
ato representando a Escola de Educação
Básica Toneza Cascaes.

Convidamos para receber o certificado a
senhora Ana Suzerli Gava Savio, neste ato
representando o Lions Clube Princesas do
Conde Orleans. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas) É difícil a responsabilidade de repre-
sentar tanta história, tanto trabalho e
dedicação. Acredito que, além da responsabi-
lidade, é uma grande honra porque também
represento uma instituição que tem uma extraor-
dinária história junto aos momentos de Orleans.

(Palmas) Convidamos para receber o certificado o
senhor Lindekson Resin representando a
Escola de Educação Básica Samuel Sandrini.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Gustavo Wanderlind, neste ato repre-
sentando o LEO Clube Orleans. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

senhora Denise Velho da Silva, neste ato repre-
sentando a Escola de Educação Básica José
Antunes Mattos.

A Febave, com 44 anos nesse ambiente
maravilhoso, mantido, instituído por ela a partir
dos ideais do padre João. E aqui faço uma
menção ao nosso padre Cornélio, presidente do
conselho curador da Fundação Educacional
Barriga Verde, que também tem dado sua
contribuição importante aos nossos afazeres
diários como fundação comunitária.
[Degravação: Taquígrafa Eliana]

Convidamos para receber o certificado a
senhora Maria Aparecida Costa Kawano, neste
ato representando a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Orleans. Convidamos
todas as senhoras da Rede Feminina de
Combate ao Câncer para este histórico ato.

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

senhora Genaína Coan Caciatori, neste ato
representando a Escola de Educação Básica
Costa Carneiro.

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

senhor Alexandre Piccini, neste ato repre-
sentando o Rotary Club Orleans.

O senhor Ubirajara, popularmente Bira,
diretor-executivo da Fundação Educacional
Barriga Verde, assumiu recentemente a
empreitada de representar a instituição e ajudar
a promover todas as suas ações em todos os
lugares da nossa sociedade.

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

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o certificado o
senhor Walter José Debiasi, neste ato repre-
sentando a Associação dos Descendentes de
Ala-Sodeala.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Suzilane Menegasso Alexandre, neste
ato representando o Instituto Cultural Padre
Vittorio Pozzo.

Aos demais membros da Febave e
Unibave, todos que aqui foram mencionados e
homenageados, dizer que o momento é de

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
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profunda gratidão, primeiramente, pelo
reconhecimento e pela valorização. Às vezes, o
que precisamos como energia é desta
valorização e reconhecimento para nos abastecer e
continuar batalhando por causas comunitárias.

A nossa ideia, desta vez, foi trazer a
Assembleia até aqui. Pena que é um ano meio
problemático, e os demais deputados não
puderam estar presentes ou não tiveram uma
agenda condizente com a noite de hoje. O que
nós queríamos era fazer aquele vídeo e mostrar
para toda a Santa Catarina, mas sairia caro. A
TVAL, com toda a estrutura, estão em vinte e
uma pessoas aqui, durante o dia inteiro,
trazendo toda essa estrutura para a sessão
desta noite. Parabéns à TVAL!

levará tempo para ser incluída na nossa mente, é
uma nova cultura, é um novo comportamento.

Perguntam-me, como estou fazendo
essa campanha, se a prefeitura compra alguma
coisa fora? Sim, é verdade, ela compra alguma
coisa, faz algum serviço fora porque nós temos
a Lei n.866 que determina que a prefeitura faça
licitação, e a compra seja feita pelo menor
preço e a melhor qualidade de produto.

Todas as instituições, indiscriminada-
mente, promovem um bem-estar social para
Orleans e seu povo. É essa a nossa
responsabilidade, trabalhar pelo bem comum,
trabalhar pela sociedade, procurar sistematizar
projetos que promovam a harmonia da nossa
cidade. Certamente o povo, com sua
criatividade, empenho e dedicação, transforma
a realidade contribuindo com o momento em
que Orleans se encontra como referência cultural.

Assinamos, no sábado, e hoje
encaminhamos um projeto de lei à Câmara de
Vereadores, onde vamos resguardar os
microempreendedores, e toda compra até
R$ 80 mil, todas as empresas que estiverem
participando da licitação, têm preferência agora
no município. Sempre que comprarmos algum
serviço, alguma obra até R$ 160 mil, as
nossas empresas serão um pouco protegidas.
E mais, quando uma empresa de fora ganhar,
ela tem que garantir 10% da mão de obra do
nosso município. Quero dizer para todos que se
é uma cultura, se é uma filosofia que estamos
empregando agora, que sirva não somente para
nós, do poder público, mas que sirva para
todos nós, cidadãos.

O que nós queríamos era isso, fazer
com que os deputados viessem, mas não
somente a Orleans, que viessem na Unibave, a
nossa universidade, a nossa academia, que é o
que de mais importante hoje temos na nossa
cidade e precisamos cada vez mais preservá-la.

Jorge, acredito que estás
desempenhando um extraordinário papel no
resgate cultural, na valorização da nossa gente.
O nosso dirigente público tem que atuar desta
forma para promover o bem comum.

Devemos cuidar também da Febave.
Ela, às vezes, está bem espremida entre a
Unesc e a Unisul, e nós temos que lutar pela
universidade. Aqui se formam cidadãos e pessoas
que vão operar em qualquer área da nossa vida.

Ao pensar sobre o que falar, neste
momento, recorri a um acervo que está sendo
criado em nossa cidade e que representará
muito no futuro, que são as fotos e fatos de
Orleans. Resgatei um convite da Quarta Semana
Cultural de Orleans, de 26 de agosto a dois de
setembro de 1978: Orleans, cultura e progresso.

Então deputado, muito obrigado pela
presença de vocês. Nós tínhamos um numero
determinado pelo protocolo para homenagear,
36 entidades. Se fossemos buscar mais, aqui
em Orleans, tenho certeza de que ainda
teríamos, mas quem sabe, no ano que vem,
nos 106 anos, nós consigamos homenagear
aquelas que não foram citadas hoje.

Não esqueçam, dia 30, o lançamento
do livro da senhora Edna, lá no paredão, e dia
31, numa sexta-feira, às 20h30, por favor
anotem, o Rock’n Camerata, vocês verão o que
é um espetáculo, que conseguimos também
pelo estado. Se fosse para contratar o
Chitãozinho & Xororó, que estiveram em
Urussanga, se fosse para contratar Jorge &
Mateus, seriam R$ 300 mil ou R$ 200 mil, e
nós não temos esse dinheiro, mas se
tivéssemos iríamos investir no Natal.

Penso que este momento está sendo
resgatado com esta solenidade especial da
Assembleia Legislativa. Logo em seguida, me
deparei com outro, de 1981, Sétima Semana
Cultural, uma vasta programação de atividades
culturais, artísticas e esportivas. Isso mostra
que Orleans faz a diferença no sul do estado
de Santa Catarina.

Vejo aqui presente a dona Nenê, 78
anos. Eu sei que o senhor Francisco queria
estar aqui, hoje, e foi feito um trabalho pelo
Marcelo, do Proab, para trazê-lo. Mas
transportá-lo na cadeira de rodas seria difícil,
por isso não veio, então a dona Nenê
compareceu. Obrigada dona Nenê, em nome de
todos os homenageados.

Em nome dos colegas que foram
homenageados, humildemente agradecemos.
Esperamos que este ato se repita por muitos
anos em Orleans, e se traga a este palco
atrações brilhantes como a que relembramos
hoje à tarde, com a diretora Ane, no Bunker,
uma peça teatral que foi premiada e
apresentada na semana cultural.

Sendo assim, no dia 31, Rock’n
Camerata, eu assino embaixo a qualidade do
evento, se alguém de vocês for lá e não
gostarem podem me dizer, mas ficarei triste.

(Palmas)
Não é fácil tirar uma mulher de casa,

com 78 anos, e ela tem se dedicado, ao longo
da vida, a diversas entidades aqui no
município. Eu vejo o Bruno, 18 anos, também
representando entidade. Então observem, dos
18 aos 78 anos, é isso que queremos, as
entidades de Orleans congraçadas, todas elas
entrelaçadas nesse movimento de: Vamos
Orleans! Caminha Orleans! Orleans é a cidade
de possibilidades e de oportunidades.

Muito boa noite!
Muito obrigado e até a próxima, um

abraço!
Acredito que uma boa parcela, aqui, do

público relembra do Festival da Canção, o
primeiro artista que gravou um disco vinil foi
Paulo Afonso Dalsasso, em 1978, Conde Pobre,
que é um sucesso aqui em nossa região.

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

Fernando Vampiro) - Muito obrigado prefeito
Jorge Koch, acredito que nas palavras dos
homenageados, pelo sentimento estampado no
rosto, cada olhar, efetivamente, nós estamos
com o dever cumprido, a Assembleia Legislativa
vindo até aqui fazer esta homenagem. E como
o reitor colocou, com muita propriedade, que os
convites se eternizam, a programação cultural se
eterniza, os aniversários da cidade se eternizam.

Agradecemos profundamente este gesto
e esperamos que suas ações norteiem todas
as atividades para a promoção da nossa
cultura, o fortalecimento da nossa gente e a
grandeza de Orleans.

Nós temos feito a nossa parte, cada
vez mais sendo parceiros de vocês. Hoje o que
nós podemos fazer é receber esta homenagem
e dizer que vocês merecem, vocês construíram,
vocês fizeram essa bela terra, e com certeza
farão muito mais por esta cidade cultural.
[Degravação: Nicole Engel]

Orleans é grande, Orleans é bela!
Muito obrigado!
(Palmas) Não há dúvida nenhuma de que a

Assembleia cumpriu seu papel, tanto na
realização deste vídeo, que obviamente se
eternizará nos Anais da História de Orleans,
mas também como nesta sessão, que é histórica,
assim como é histórica a cidade de Orleans.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Estou lembrando da semana cultural
deste mês, a do ano passado que nós já
fizemos, não é dona Edna Rampinelli? Esta
senhora irá lançar o livro “As Esculturas do

Paredão”. É uma riqueza que, no dia 30, Dia do
Município, às 14 horas, lá no Paredão, nós
vamos retratar sua história para todo o Brasil.
Agora estará num livro que ficará eternizado
pela senhora Edna Rampinelli, e é isso que nós
precisamos fazer, é isso que nós queremos,
cada vez mais, ser o carvão que queima em
nossa cidade para levá-la à frente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz
Fernando Vampiro) - Convido para fazer uso da
palavra, o excelentíssimo senhor prefeito do
município de Orleans, Jorge Luiz Koch.

O SR. JORGE LUIZ KOCH - Boa
noite a todas e a todos, ao deputado
Vampiro, proponente desta sessão, e ao
deputado Rodrigo Minotto. Agradeço à
presença de vocês, membros da mesa,
Mário Coan, vice-prefeito, reitor Elcio e
vereador Pedro João Orbem.

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

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino de Orleans pelos músicos Paulo
Vick Debiasi e a voz de Fernanda Zanetti.

(Procede-se à interpretação do hino.)
Na verdade, é justamente isso aqui que

nós queremos enquanto gestor público. O que nós
queremos enquanto motivador da cidade? Trazer a
Assembleia em Orleans. Muitas vezes nós vamos,
semanalmente, a Florianópolis, vereadores,
prefeitos e entidades. Sempre vamos lá.

Por outro lado, nesta semana, nós
fizemos uma campanha intitulada “Compre de
Orleans”, e hoje a oportunidade está aqui:
grande parte do PIB econômico, social, cultural
e étnico está presente. Como gestor do
município, gostaria de criar uma nova filosofia, mas

Esta Presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, ordinária, para
terça-feira, à hora regimental, na Assembleia
Legislativa do estado de Santa Catarina.
[Degravação: Iago Zilli e Revisão final:

Taquígrafa Eliana].
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
EXONERAR a servidora THAMY SOLIGO, matrícula nº

6371, do cargo de Diretor de Comunicação Social, código PL/DAS-7, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 18 de
Setembro de 2018 (DCS - Diretoria de Comunicação Social).

ATO DA MESA Nº 306, de 18 de setembro de 2018 Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 308, de 18 de setembro de 2018

RESOLVE: A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

DISPENSAR a servidora ROSSANA MARIA BORGES
ESPEZIN, matrícula nº 5280, da função de Gerência de Comunicação
Social, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 18 de setembro de 2018 (DCS - Gerência de
Comunicação Social).

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

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

NOMEAR ROSSANA MARIA BORGES ESPEZIN,
matrícula nº 5280, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Diretor de Comunicação Social, código PL/DAS-7, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 18 de
Setembro de 2018 (DCS - Diretoria de Comunicação Social).

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 307, de 18 de setembro de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

Deputado Kennedy Nunes - SecretárioRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose”, com o fim de
resguardar local exclusivo à disposição dos produtos sem glúten.
Devolveu vista sem manifestação. O parecer do relator (Deputado
Ricardo Guidi) foi posto em discussão, sendo concedida vista em
gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e Jean Kuhlmann. O Senhor
Deputado Mauro de Nadal deliberou acerca da seguinte matéria:
MSV./01309/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto
total ao PL/0220/17, de autoria do Deputado Cleiton Salvaro, que
dispõe sobre o acesso gratuito do atleta e do ex-atleta profissional
de futebol aos estádios de futebol, no âmbito do Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer pela admissibilidade, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor
Deputado Rodrigo Minotto deliberou acerca da seguinte matéria:
PL./0364.4/2017, de autoria do Deputado Natalino Lázare, que
dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais
Domésticos. Requereu audiência pública, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado Jean
Kuhlmann deliberou extrapauta acerca das seguintes matérias:
PL./0200.7/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que
torna obrigatório que hipermercados e supermercados
estabelecidos no Estado de Santa Catarina vendam produtos
orgânicos e reservem local específico para a venda dos mesmos.
Exarou parecer pela rejeição, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Dirceu Dresch;
MSV./01308/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto
total ao PL/0047/18, de autoria do Deputado Ismael dos Santos,
que institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer pela
admissibilidade, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. PL./0157.0/2018, de autoria do Governador do
Estado, que institui o Conselho Estadual do Idoso (CEI-SC) e
estabelece outras providências. Exarou parecer favorável, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Senhor Deputado Mauro de Nadal deliberou extrapauta acerca das
seguintes matérias: PL./0320.3/2017, de autoria do Pe. Pedro
Baldissera, que dispõe sobre a autorização de uso dos espaços
físicos em corpos d'água de domínio do Estado de Santa Catarina
para fins de aquicultura e adota outras providências. Exarou
parecer pela rejeição, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade; PL./099.6/2018, de autoria do Governador
do Estado, que altera a Lei nº 15.736, de 2012, que dispõe,
define e disciplina a piscicultura de águas continentais no Estado
de Santa Catarina e adota outras providências. Exarou parecer
favorável nos termos da fundamentação de fls. 84-87, que posto

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Ao quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito,
às nove horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regi-
mento Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a
Presidência do Senhor Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados
Membros da Comissão de Constituição e Justiça: Dirceu Dresch,
João Amin, Mauro de Nadal, Ricardo Guidi, Rodrigo Minotto e Valdir
Cobalchini. O presidente fez a leitura do ofício 109/2018, que
justifica a ausência do Deputado Darci de Matos e designa o
Deputado Ismael dos Santos como seu substituto. Havendo
quorum regimental, o presidente abriu os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da 20ª Reunião Ordinária e a Ata da 02ª Reunião
Extraordinária, que posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos
membros, obedecendo à ordem de chegada, para início da
discussão de matérias. O Senhor Deputado Ismael dos Santos
deliberou acerca das seguintes matérias: PL./0200.7/2016, de
autoria do Deputado Patrício Destro, que declara de utilidade
pública a Associação Joinvillense de Aquicultores -(AJAQ), do
Município de Joinville. Exarou parecer favorável nos termos da
Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0178.4/2018, de autoria do
Deputado Kennedy Nunes, que inclui no calendário oficial de
eventos do Estado de Santa Catarina o Congresso Gideões
Missionários da Última Hora, do Município de Camboriu. Exarou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0191.1/2018, de autoria do Deputado José
Milton Scheffer, que dispõe sobre o dever de registro, por parte
dos hospitais públicos e privados do Estado de Santa Catarina,
dos recém-nascidos com Síndrome de “Down”, e da imediata
comunicação às instituições, entidades, federações e associações
especializadas que desenvolvem atividades voltadas às pessoas
com deficiência. Exarou parecer favorável, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado João
Amin deliberou acerca da seguinte matéria: PL./0410.4/2017, de
autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que altera a Lei nº 17.077, de
2017, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
que comercializam produtos alimentícios disporem em local único,
específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos
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em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos Senhores
Deputados e dos demais presentes e encerrou a presente reunião,
da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa, Chefe de Secretaria desta
Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os
membros do colegiado, será assinada pelo Senhor Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

PORTARIA Nº 1443, de 18 de setembro 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,

Sala de Reunião das Comissões, 14 de agosto de 2018.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

EXONERAR a servidora ELIANIR MARINHO DA SILVA
CAMINHA, matrícula nº 8695, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-56, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 18 de Setembro de 2018 (Liderança do PSD).

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

EXTRATOS
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

EXTRATO Nº 139/2018 –––– * * * ––––
REFERENTE: 4º Termo Aditivo celebrado em 11/09/2018, referente ao
Contrato CL nº 024/2015-00, celebrado em 01/10/2015. OFÍCIOS
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.
CONTRATADA: PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA

OFÍCIO Nº 0651.4/2018
Florianópolis, 22 de agosto de 2018

OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato entre 01/10/2018 e
30/09/2019. REFERENTE Á contratação de serviço especializado para
efetuar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos
instalados no Setor Odontológico da CONTRATANTE.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Federação das Associações Empresariais de Santa
Catarina (FACISC), em Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Gilson Salvio Zimmermann
PresidenteVIGÊNCIA: 01/10/2018 à 30/09/2019

Lido no ExpedienteVALOR MENSAL: R$ 696,47
Sessão de 11/09/18

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e art. 3º da Lei
8.245/91; Item 4.3 da Cláusula Quarta do Contrato original; Atos da
Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização administrativa
através da Declaração CEO-DF 058/2018.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0652.5/2018

Ofício nº 08/2018 São Bento do Sul, 21 de Agosto de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Clube da Lady, de São Bento do
Sul, referente ao exercício de 2017.

Florianópolis/SC, 17 de Setembro de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral

Clélia Maria Bork RoeslerCarlos Antônio Blosfeld- Diretor de Recursos Humanos
PresidenteAfonso dos Santos- Sócio Administrador

Lido no Expediente–––– * * * ––––
Sessão de 11/09/18EXTRATO Nº 140/2018 –––– * * * ––––

REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 31/07/2018, referente ao
Contrato CL nº 097/2017-00, celebrado em.

OFÍCIO Nº 0653.6/2018
Ofício nº 063/2018 Florianópolis, 23 de Agosto de 2018

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC. Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Desportiva do Instituto
Estadual de Educação de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

CONTRATADA: ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade modificar o projeto
básico inicial para melhor adequar técnica e quantitativamente os
postos de trabalho de sorte a atender às finalidades de interesse
público, suprimindo os 30 (trinta) postos acrescidos quando da
elaboração do primeiro aditamento.

Bruno Bastos Venâncio
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 11/09/18

–––– * * * ––––
VIGÊNCIA: 31/07/2018 à 14/10/2018

OFÍCIO Nº 0654.7/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, I, c/c o art. 65, I, “b” da Lei nº 8.666/93;
Item 4.2 do contrato original e item 12.5 do Edital de Concorrência
002/2017; Atos da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e;
Autorização Administrativa através do MEMO nº 008/2018/DG

Ofício 106/2018 Mafra, 29 de Agosto de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Terapêutica Novo
Amanhecer (ATENA), de Mafra, referente ao exercício de 2017.

Florianópolis/SC, 17 de Setembro de 2018 Edson Eckel
Coordenador GeralCarlos Aberto de Lima Souza- Diretor- Geral

Lido no ExpedienteRafael Schmitz- Diretor Administrativo
Sessão de 11/09/18Luiz Ermes Bordin- Sócio Administrador

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0655.8/2018

PORTARIAS Ofício 173/ADM/2018 Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Hospitalar São José
de Jaraguá do Sul, referente ao exercício de 2017.

PORTARIA Nº 1442, de 18 de setembro de 2018 Mauricio José Souto-Maior
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,

Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 11/09/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0656.9/2018

Tubarão, 18 de junho de 2018.
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Instituição Espiritualista Nosso
Lar, de Tubarão, referente ao exercício de 2017.EXONERAR o servidor CHARLES ALEXANDRE COLZANI,

matrícula nº 8666, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-43, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 18 de Setembro de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes).

Loura Antunes Veronezi
Presidente

Lido no Expediente
Carlos Antonio Blosfeld Sessão de 11/09/18
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0657.0/2018 OFÍCIO Nº 0665.0/2018
Florianópolis, 25 de julho de 2018. Meleiro, 28 de Agosto de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fazendo Fita Cia. Artística, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Monte
Sinai, de Meleiro, referente ao exercício de 2017.

Maria de Fátima Souza Moretti Maria de Fátima Tesa Casagrande
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 11/09/18 Sessão de 11/09/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0658.0/2018 OFÍCIO Nº 0666.0/2018

Nº 014/2018 Xanxerê, 05 de agosto de 2018. Ofício nº 38 Florianópolis, 06 de setembro de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Senhoras de
Rotarianos de Xanxerê, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente,
Educacional e Assistencial Gente Amiga, de Florianópolis, referente ao
exercício de 2017.Julyana Zwicker Tonial

Presidente Jeusa Fermínia Roberge
Lido no Expediente Presidente
Sessão de 11/09/18 Lido no Expediente

–––– * * * –––– Sessão de 11/09/18

OFÍCIO Nº 0659.1/2018 –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0667.1/2018Of. 0015/2018 Santa Cecília 13 de Agosto de 2018

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

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Creche Irmã Scheila, de
Joaçaba, referente ao exercício de 2017.

Marcio Estevao Granemannde Almeida Aida Aparecida José da Silva
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 11/09/18 Sessão de 11/09/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0660.5/2018 OFÍCIO Nº 0668.2/2018

Florianópolis, 31 de agosto de 2018. Itajaí, 15 de agosto de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Parkinson Santa
Catarina, em Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Solicita a alteração da Lei que declara de utilidade pública a
Associação Beneficente Pássaros de Luz, de Itajaí.

Viviane Regina Claudio dos Santos
Leny Baessa Nunes Presidente

Presidente Lido no Expediente
Lido no Expediente Sessão de 11/09/18
Sessão de 11/09/18 –––– * * * ––––

–––– * * * –––– OFÍCIO Nº 0669.3/2018
OFÍCIO Nº 0661.6/2018 Ofício Nº tc/gap-13622/2018 Florianópolis, 27 de agosto de 2018.

OFÍCIO HSA 062/18 Blumenau-SC, 05 de setembro de 2018. Encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado,
relativo ao 2º trimestre de 2018.Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hospitalar de
Blumenau (Hospital Santo Antônio), de Blumenau, referente ao exercício
de 2017.

Luiz Eduardo Cherem
Presidente

Lido no Expediente
Izabel Cristina Casarin Sessão de 11/09/18

Gerente Geral –––– * * * ––––
Lido no Expediente OFÍCIO Nº 0670.7/2018
Sessão de 11/09/18 Ofício nº 02/Almesc/2018 Florianópolis, 30 de agosto de 2018.

–––– * * * –––– Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Academia de Letras dos
Militares Estaduais de Santa Catarina, de Florianópolis, referente ao
exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0662.7/2018
Joaçaba, 05 de outubro de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
de Surdos de Joaçaba, referente ao exercício 2017.

Roberto Rodrigues de Menezes
Presidente

Jucelino Jorge Ferraz Lido no Expediente
Secretário Municipal Sessão de 11/09/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 11/09/18 OFÍCIO Nº 0671.8/2018

–––– * * * –––– Ofício nº 020/2018 Fraiburgo, SC, 08 de agosto de 2018.
OFÍCIO Nº 0663.8/2018 Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação de Bombeiros
Comunitários, de Fraiburgo, referente ao exercício de 2017.

Itapema, abril de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Itapema, referente ao exercício de 2017.

Alexandre Indalécio de Almeida
Presidente

Maria Madalena Alamino Mendes Xavier Lido no Expediente
Presidente Sessão de 12/09/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 11/09/18 OFÍCIO Nº 0672.9/2018

–––– * * * –––– Ofício nº 033/2018/COOPERSANTO Laguna/SC, agosto de 2018.
OFÍCIO Nº 0664.9/2018 Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Cooperativa Santo Antônio dos
Anjos dos Criadores nos Campos Públicos de Laguna (COOPERSANTO),
referente ao exercício de 2017.

Joinville, 15 de agosto de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Amigos do
Projeto Missão Criança, de Joinville, referente ao exercício de 2017. Pedro Siqueira de Souza

Edson Radke Presidente
Presidente Lido no Expediente

Lido no Expediente Sessão de 12/09/18
Sessão de 11/09/18 –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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