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PLENÁRIO

ATA DA 005ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019
EM COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE FUNDAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA
O SR. PRESIDENTE (Deputado Laércio
Schuster) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.
Muito boa noite! Convido para compor a
Mesa as autoridades a serem nominadas a seguir:
Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Blumenau e presidente da
Associação dos Municípios do Médio Vale de
Itajaí, prefeito Mário Hildebrandt;
Convido também o senhor vereador
Alexandre Matias, neste ato representando o
excelentíssimo senhor presidente da Câmara
do município de Blumenau, vereador Marcelo
Lanzarin;
Senhor João Luiz Gurgel, vice-reitor,
neste ato representando a magnífica reitora da
Fundação Universidade Regional de Blumenau,
a FURB, Márcia Cristina Sardá Espíndola;
Senhor major Márcio Alberto Filippi,
neste ato representando o excelentíssimo
senhor comandante da Sétima Região de
Polícia Militar, coronel Moacir Gomes Ribeiro;
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Senhor delegado regional de Blumenau,
Egídio Ferrari;
Senhor capitão Felipe da Silva
Daminelli,
neste
ato
representando
o
excelentíssimo senhor comandante do Terceiro
Batalhão de Bombeiros Militar de Blumenau,
tenente-coronel Luciano Mombelli da Luz.
Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado, e
aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 50 Anos de
Fundação da Associação dos Municípios do
Médio Vale do Itajaí.
Neste momento teremos a execução
do Hino Nacional.
(Procede-se à execução do hino.)
Gostaríamos também de cumprimentar
e registrar a presença das seguintes autoridades:
Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Indaial, Zelir Nezi;
Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Guabiruba, Valmir Zirke;

Excelentíssimo senhor vice-presidente
da Câmara Municipal de Vereadores de Timbó,
vereador Douglas Marchetti;
Excelentíssimo senhor secretário de
Desenvolvimento Econômico do município de
Brusque, João Beuting;
Senhora diretora de Cultura do
município de Gaspar, Neida Beduschi Silveira;
Excelentíssimo senhor vereador José
Klock,
neste
ato
representando
o
excelentíssimo senhor presidente da Câmara
de Vereadores do município de Indaial, vereador
Antônio Carlos Fink;
Excelentíssimo senhor vereador do
município de Blumenau, professor Gilson;
Excelentíssimo senhor vereador de
Timbó, Martinho de Souza;
Excelentíssimo senhor vereador Atomir
Sebastião Rufino;
Excelentíssimo senhor vereador Fabrício
Dalcastagné;
Senhor presidente do Lions Clube do
município de Gaspar, Raul Schiller;
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Senhor Aristeu José Avi, chefe de
gabinete, que neste ato representa o senhor
vereador do município de Blumenau, Almir Vieira;
Senhor Jaison da Silva, assessor
parlamentar, neste ato representando o
gabinete do excelentíssimo senhor deputado
estadual Ricardo Alba.
A seguir teremos a apresentação de
um vídeo institucional.
(Procede-se à apresentação do
vídeo.)
Neste momento, eu faço uso da
palavra como autor do requerimento que
ensejou a presente sessão. [Degravação: Northon]
Gostaria de cumprimentar todas as
autoridades que mencionamos no nosso
protocolo, e ainda haverá outras autoridades
que serão mencionadas, a elas uma boa noite!
Também em nome dos senhores deputados
Ismael dos Santos, Ivan Naatz e Ricardo Alba,
gostaria de desejar boas-vindas a todos, pois
os mesmos entraram em contato conosco, não
puderam estar presentes por questões de
agendas de seus gabinetes. Mas, trago aqui
uma mensagem de carinho e admiração pela
associação que completa 50 anos.
Eu me sinto muito honrado, neste
momento, em presidir esta sessão solene em
homenagem aos 50 anos de Fundação da
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí,
a nossa querida AMMVI. Assim como muitos dos
presentes, que em breve serão homenageados
pela Assembleia Legislativa, também faço parte da
história desta entidade representativa dos nossos
municípios, da nossa região.
Em 2013, quando fui prefeito de
Timbó, tive a oportunidade de presidir a
associação por um ano, eu já possuía um
espírito do associativismo e a certeza de que a
nossa região seria mais forte se permanecesse
unida. Neste ano, quando a AMMVI completa
meio século de fundação, tenho ainda mais
certeza de que juntos nós podemos mais. O
prefeito deve cuidar da sua cidade, sim, porém
ele nunca pode perder de vista que o seu
município tanto influencia quanto é influenciado
pelas cidades da região.
Existem temas comuns que podem
ser e devem ser tratados, em nível regional,
para nós alcançarmos mais qualidade e
redução de custos, temas antigos, mas que
ganham, cada vez mais, importância e urgência
à medida que os anos passam. Eu cito, como
exemplo, a coleta e o tratamento do lixo, tanto
orgânico quanto reciclável, e temos avançado
nessa área através do nosso Consórcio
Intermunicipal do Médio Vale, o CIMV. Da
mesma forma, nós precisamos aprofundar o
debate sobre o transporte público intermunicipal.
Falando agora, especificamente, do
trabalho administrativo da AMMVI, destaco o
papel de assessoramento aos municípios, em
especial aos de pequeno porte. Aliás, sem
perder de vista as demandas das grandes
cidades, eu tenho focado o meu trabalho, como

deputado, no atendimento aos pequenos
municípios aqui da região do Médio Vale do
Itajaí. Geralmente, as pequenas cidades não
dispõem de estrutura própria para lidar com a
montanha burocrática que hoje paralisa o setor
público. [Degravação: Jéssica]
E cada vez mais os cidadãos exigem
das prefeituras agilidade na solução dos seus
problemas. Infelizmente, a burocracia é um
empecilho para que os prefeitos e assessores
consigam dar respostas adequadas e de forma
rápida. Por isso, a AMMVI exerce um papel
fundamental
nesse
assessoramento
às
administrações públicas municipais.
E, em nome do meu amigo e diretorexecutivo da AMMVI, Rafael Corrêa, eu quero
agradecer e reconhecer o trabalho da equipe
que lida com o dia a dia da associação.
Durante 50 anos, a AMMVI tem lutado pela
integração administrativa, econômica e social dos
municípios, também é uma entidade que defende
os interesses do movimento municipalista.
Aquele que já foi vereador ou prefeito
sabe que é, na porta das prefeituras e das
câmaras, que as pessoas buscam as soluções
para os seus problemas, por isso a pauta
municipalista se torna cada vez mais urgente.
Muitas foram as conquistas, ao longo dessas
décadas, à frente de uma das instituições mais
importantes de Santa Catarina. Por isso,
parabenizo a AMMVI e a todos que
contribuíram nessas cinco décadas para o
seu desenvolvimento.
Neste momento atual, parabenizar o
prefeito Mário Hildebrandt, e um dos meus
colegas prefeitos, que estão podendo ter a
liberdade e a responsabilidade de administrar
suas cidades pela coragem que tiveram, como
a de poucos dias, negar a parceria de
preservação das rodovias estaduais.
Nós sempre lutamos aqui na
associação, e aí me coloco ainda como exprefeito para termos autonomia de sermos
olhados com muito mais carinho, sensibilidade
e, principalmente, generosidade, por aqueles
que possuem os grandes recursos para as obras
estruturantes que as nossas cidades precisam.
Enquanto prefeito na época, lutamos
muito, no bom sentido, com o governo do
estado e com o governo federal, para que as
grandes obras chegassem as nossas cidades.
E quando, hoje, nós vimos, cada vez mais o
governo estadual e o governo federal querendo
repassar aos municípios responsabilidades que
são deles, neste momento, os senhores
demonstraram as nossas famílias, nas nossas
cidades, a coragem e a responsabilidade que
possuem com o recurso público.
A coragem de terem negado, por uma
questão simples e matemática de custo, que
esse dever que é do estado, de manter
rodovias estaduais, caísse no dia a dia também
das prefeituras municipais. Então a AMMVI
merece o meu reconhecimento, merece a
nossa defesa no Parlamento, porque lutamos,
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muitos anos, para defender única e
exclusivamente os nossos municípios, e vocês
têm me orgulhado.
Nesta pauta, talvez, prefeito Mário
Hildebrandt, que o senhor, neste momento,
enquanto representante do nosso prefeito,
talvez aos olhos de alguns de maneira negativa,
no seu modo de gerir a cidade, com eficiência,
com transparência, com clareza, consegue
passar às pessoas o verdadeiro sentimento do
prefeito e do vereador. Cada vez mais fazer da
sua cidade um lugar onde as pessoas possam
procurar nos homens públicos, aquele que
consegue olhar nos seus olhos e dizer que
pode e vai procurar resolver os problemas com
aquilo que possui e que já é tão difícil.
Nós precisamos fazer com que os
nossos entes federativos assumam as suas
responsabilidades, porque daqui a pouco não
irá mais haver motivos para existir o estado de
Santa Catarina. Cada vez mais as demandas
decaem sobre nossas cidades, sobre os
nossos prefeitos e nossos vereadores. E eu
não tenho dúvida nenhuma de que os senhores
querem construir boas parcerias, sim, para
suas cidades, tanto com o governo do estado,
como com o governo federal.
Essa parceria deverá ser boa para os
dois lados, pois o que se está construindo
hoje, no Brasil, através desse pacto federativo,
é única e exclusivamente a parte ruim da
parceria ficando para as cidades. E os
senhores demonstraram, não apenas para
Santa Catarina, mas para o Brasil, que o nosso
Médio Vale do Itajaí possui bons homens
públicos e que, principalmente, sabem o que
querem para construir a nossa região com
muito desenvolvimento e crescimento.
Eu me orgulho de poder estar hoje
homenageando os senhores, esta associação
que é tão importante para Santa Catarina.
Muito Obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Convido, neste momento, o mestre
de cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite! Neste momento, o Poder
Legislativo catarinense, em sessão solene,
presta homenagem aos 50 anos de Fundação
da Associação dos Municípios do Médio Vale
do Itajaí. Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Laércio Schuster para fazer a
entrega das homenagens.
Convidamos
para
receber
a
homenagem, em nome da Associação dos
Municípios do Médio Vale do Itajaí, o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Blumenau e presidente da Associação, Mário
Hildebrandt.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação

4

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.500

Agradecemos aos senhores prefeitos
que compõe a AMMVI e solicitamos que o
senhor Mário Hildebrandt permaneça à frente.
Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento catarinense fará a entrega de
certificados às personalidades pela valorosa e
destacada atuação, contribuindo para o
desenvolvimento da associação nestes 50 anos.
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo senhor prefeito do
município de Blumenau, Mário Hildebrandt.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos ao senhor prefeito de
Blumenau, Mário Hildebrandt, e convidamos o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Apiúna, José Gerson Gonçalves, para receber o
certificado.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
[Degravação:
Roberto
Machado]
Convidamos para receber o certificado
o excelentíssimo prefeito do município de Ascurra,
senhor Lairton Antônio Possamai.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Benedito Novo e presidente da
associação, durante a gestão 2018 e 2019,
senhor Jean Michel Grundmann.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Botuverá e presidente da
associação, durante a gestão 2017 e 2018,
senhor José Luiz Colombi, neste ato sendo
representado pelo senhor Alcir Merisio.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Brusque, senhor Jonas Oscar Paegle.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a excelentíssima prefeita do
município de Doutor Pedrinho, senhora Simoni
Mercia Mesch Nones.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Gaspar, senhor Kleber Edson WanDall, neste ato representado pelo senhor
Evandro de Mello do Amaral.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Guabiruba, senhor Matias Kohler.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

município de Pomerode e presidente da
associação, durante a gestão de 2007, senhor
Ércio Kriek.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Rio dos Cedros e presidente da
associação, durante a gestão de 2002 e 2003,
senhor Marildo Domingos Filippi.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Rodeio e presidente da
associação, durante a gestão de 2015 e 2016,
senhor Paulo Roberto Weiss.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Timbó, senhor Jorge Augusto Krüger.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a magnífica reitora da Fundação
Universidade Regional de Blumenau, FURB,
senhora Márcia Cristina Sardá Espíndola, neste
ato sendo representada pelo vice-reitor João
Luiz Gurgel.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o excelentíssimo prefeito do
município de Blumenau, durante a gestão de
1990 a 1992, e participante da fundação da
associação, senhor Victor Fernando Sasse.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o diretor-executivo da associação,
senhor José Rafael Corrêa.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado
o
assessor-econômico
da
associação, senhor Célio Francisco Simão.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o presidente da associação, durante
a gestão de 1984 e 1985, senhor Dalto dos Reis.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o presidente da associação, durante
a gestão de 1973 e 1974, senhor Felix
Cristiano Theiss.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o presidente da associação, durante
a gestão de 1982 e 1983, senhor Roland
Zesch, neste ato sendo representado pelo
senhor Ditmar Zesch.
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(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o presidente da associação, durante
a gestão de 1985, senhor Nelson Nicolau
Viviani, neste ato sendo representado pelo
senhor Rubens Danilo Viviani.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o presidente da associação, durante
a gestão de 2004, senhor Waldir Ladehoff.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o presidente da associação, durante
a gestão de 2006, senhor Adilson Luiz Schmitt.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa: Ana
Maria]
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor presidente da associação,
durante a gestão de 2008, Olímpio José Tomio.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Para
a
entrega
da
próxima
homenagem, convidamos o excelentíssimo
senhor prefeito do município de Blumenau,
Mário Hildebrandt.
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor presidente da associação,
durante a gestão de 2013, Laércio Demerval
Schuster Junior.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor presidente da associação,
durante a gestão de 2016, Fernando Tomaselli.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor prefeito do município de
Gaspar, durante a gestão de 1996 a 1970, e
participante da fundação da associação,
Evaristo Francisco Spengler.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos ao excelentíssimo senhor
deputado Laércio Schuster pela entrega das
homenagens.
Esta sessão está sendo transmitida ao
vivo e será reprisada durante a semana.
Acompanhe a programação! Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Laércio
Schuster) - Dando sequência à presente
sessão, mas quebrando um pouquinho o
protocolo, como o prefeito Mário Hildebrandt o
fez, quero falar de como é bonito participar
deste momento, quando vimos as novas
gerações e as que ajudaram a construir essa
história, que me faz lembrar muito os ensinamentos que tive com meu avô sobre
administração pública.
Como é bonito ver vocês aqui, o
entusiasmo de cada um, a visão que os
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senhores tiveram, nestes anos todos, em
construir algo que hoje é comum no Brasil, que
é a cooperação e o associativismo, mas na
época foi algo muito visionário.
Eu confesso que estou muito
emocionado, olho para os senhores e vem um
filme de infância para mim. As pessoas que
conhecem um pouco da minha história e como
me tornei homem público em Timbó, sabem
que foi de um sonho de criança, orientado pelo
meu espelho e incentivador na vida pública, o
meu avô que, sem dúvida nenhuma, teve
contato com os senhores.
E hoje estamos aqui, não somente
eu, como os atuais prefeitos, e conviver com os
senhores, no mesmo espaço, e ainda ver nos
seus olhos a alegria do dever cumprido, quando
cada um, no seu tempo e na sua época, tentou
fazer o melhor por sua cidade. Que bom que
temos de volta os valores da boa política de
antigamente. Eles estão voltando!
Por isso que, no meu pronunciamento,
em defesa da coragem dos prefeitos da
associação, estamos vendo cada vez mais esses
bons homens públicos se formarem e se
fortalecerem. Eu me sinto feliz de, no meu tempo,
ter a oportunidade de conviver com tantos
prefeitos, tantos amigos que ajudaram a minha
cidade de Timbó. Prefeitos que se uniram em
causas comuns e que, aqui, debatemos muito
sobre a proteção principalmente dos pequenos
municípios. Passa ano e entra ano, vimos cada vez
mais prefeitos e vereadores lutando sozinhos pelo
futuro das suas cidades e regiões.
Hoje Deus me dá a oportunidade de
homenageá-los por eu ter construído o meu
espírito administrativo e saber da importância
que tenho enquanto gestor da minha pequena
cidade. E esta associação teve um papel
importante para fortalecer os nossos princípios
de administração pública.
Então, agradeço a todos os
senhores, aos novos prefeitos, aos presentes
hoje e, principalmente, a todos que representam os prefeitos que tiveram a oportunidade
de passar por este espaço; a essa equipe
administrativa que faz com que esse sonho
continue, no passar dos anos, por sua
dedicação, por servir as famílias da nossa cidade.
Este é um momento muito especial
da minha vida, com muito carinho! Muito obrigado!
Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, com muita
honra, sem dúvida nenhuma, para todos nós, o
fundador, membro da associação e ex-prefeito,
Victor Fernando Sasse.
O SR. VICTOR FERNANDO SASSE - Eu
sou o maior prefeito que Blumenau já teve e o
maior do Médio Vale do Itajaí. É isso? É uma
honra ter recebido este convite para falar em
nome de tão ilustres figuras que hoje estão
sendo aqui homenageadas.
Pelo protocolo, me deram três a cinco
minutos, é pouco tempo! Se fosse somente em
meu nome, eu diria muito obrigado! Mas quero

aqui prestar uma homenagem e agradecimento
à mesa constituída pelo presidente deputado
Laércio Schuster, que teve esta brilhante ideia
de homenagear, não apenas as pessoas, mas
uma região que é a mais pujante de Santa
Catarina e uma das maiores e melhores do
Brasil. [Degravação: Taquígrafa Elzamar]
A nossa renda per capita, no Médio
Vale do Itajaí, é o dobro de Santa Catarina e o
triplo do Brasil, e isto foi mérito de todos
os que aqui lutam, trabalham e organizam uma
sociedade ordeira e progressista. O orgulho é
meu e de todos os que foram homenageados, e
vocês sabem que o orgulho é um dos sete
pecados capitais. Mas não posso fugir de
destacar que nós nos sentimos orgulhosos. Eu
me orgulho, não por ser fundador, fui
organizador da Associação dos Municípios do
Médio Vale do Itajaí, lá na FURB, quando diretor
do Instituto de Planejamento, daquela nobre
entidade, que tantos benefícios trouxe para
Blumenau. Fundadores são os 11 prefeitos que
iniciaram esta jornada e aqui o Evaristo
Spengler é um dos nossos exemplos.
Eu coloquei a pedra angular, vocês
colocaram os fundamentos, os 11 prefeitos. E
todos os outros que depois se sucederam nas
prefeituras e na direção da presidência desta
associação, construíram tijolo após tijolo esta
bela instituição, que é modelo e referência de
associação dos municípios em Santa Catarina
e no Brasil. Nós não fomos a primeira
associação de municípios em Santa Catarina,
fomos uma das primeiras.
Agora, já que eu falei de nos sentirmos
orgulhosos, reconhecidos e homenageados, quero
dizer o porquê de nós reconhecermos este orgulho,
porque somos políticos no momento em que
muitos se envergonham de se tornarem e temos
orgulho de ser. Política é a arte do bem comum, é
uma forma de amor social, um serviço à vida, à
convivência fraterna e solidária de pessoas e de
nações. Nós somos homens públicos e
conscientes de nossas responsabilidades, por isso
proclamamos a ética e a honestidade. Somos
bem-aventurados por sermos comprometidos com
a verdade, à fé e isso dá credibilidade aos políticos
e à política.
Nós promovemos o bem-estar dos
cidadãos através da educação, saúde, segurança,
respeitando sempre os direitos humanos e
promovendo
desenvolvimento
econômico fundamentado na sustentabilidade. Se
não cuidarmos do nosso ambiente não
merecemos estar aqui, e esta é a responsabilidade dos políticos. Nós temos também por
vocação erradicar a fome, a miséria e a
pobreza. Sabemos que acima de nós está Deus, e
é através da oração que buscamos força e
coragem para tomarmos decisões justas.
Conclamo aos que exercem o poder
político, aos que estão no poder, para que
sejam promotores de uma nova era para a
política do nosso Brasil, conquistando o
respeito da comunidade. Este é o motivo do
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orgulho, sermos respeitados pela comunidade
e não criticados. Para aqueles que estão
exercendo o poder, eu quero dar um
conselho: não renunciem ao cargo para o qual
foram eleitos, pois o cargo não pertence a
quem foi eleito, pertence àquele que depositou
o voto na urna e que espera o compromisso e a
responsabilidade ao exercer esta missão.
Os meus três minutos estão
chegando ao fim. Já que eu falei que somos
orgulhosos, somos todos pecadores, porque
infligimos um dos sete pecados capitais. Mas
eu também vou absolvê-los, pois nós não
incidimos em seis pecados capitais: a ira, a
inveja, a pobreza, a gula, a luxúria e a avareza.
Não praticamos isso. Praticamos o orgulho que
é mérito pelo que realizamos.
Muito obrigado pela homenagem que
a Assembleia nos presta. Parabéns presidente
Mário Hildebrandt, que tem uma responsabilidade enorme sobre seus ombros em
momentos decisivos. Muito obrigado a tantos
servidores que exerceram e exercem as suas
atividades nesta instituição. Unidos nós
seremos fortes, e somos fortes! Parabéns
AMMVI, e agora rumo aos próximos 50 anos!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR.)
O SR.PRESIDENTE (Deputado Laércio
Schuster) - Muito obrigado ao nosso ex-prefeito
Vitor Sasse, uma importante mensagem.
Convido para fazer uso da palavra o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Blumenau e presidente da Associação, Mário
Hildebrandt.
O SR. MÁRIO HILDEBRANDT - Vou
falar sobre o que eu disse, quando nós tivemos
aqui, na nossa comemoração no dia dois de
agosto, dos 50 anos da AMMVI. [Degravação:
Gabriel Michels]
Prefeito, sempre prefeito, e agora
deputado Laércio, pois quem foi prefeito sabe
dos desafios. E eu falo isso porque quero
reconhecer depois alguns ex-prefeitos, pois se
olhar pela composição da AMMVI, quem
mereceria estar aqui seriam os demais
prefeitos, que fazem parte da minha diretoria, o
Ércio, Simoni, Jean e o Jorge, que têm muito
mais caminhada e muito mais história do que eu.
Sou prefeito de uma das maiores
cidades, mas sou aquele que tem o menor
tempo de caminhada. Mas neste pouco tempo que
estou neste cargo aprendi a entender, deputado
Laércio, a importância da AMMVI para Blumenau e
para esta região, a importância da sua história e
da sua construção ao longo destes 50 anos.
Quero agradecer, deputado, em nome
dos prefeitos, da diretoria, e dos que compõe
os 14 municípios da AMMVI, seu carinho e dos
demais deputados, mas em especial do
senhor, por sua presença para com a AMMVI,
para com estes 14 municípios, por esta bela
homenagem, este grande reconhecimento.
Quero pedir uma salva de palmas para o
deputado, por favor!
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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(Palmas)
Quero saudar o vereador Alexandre
Matias, que representa o presidente da Câmara
de Blumenau, vereador Marcelo Lanzarin. Em
nome dele, saudar todos os vereadores, nestes
14 municípios, que aqui estão e que nos
ajudam, enquanto prefeitos, a construir a
história das nossas cidades.
Quero saudar, de modo especial, o
senhor João Luiz Gurgel, vice-reitor da nossa
FURB, e mais uma vez destacar a sua importância que, ao longo destes 50 anos, participou
e capacitou profissionais que hoje atuam, ou
que atuaram na nossa prefeitura. Mas sem
esquecer, não é prefeito Sasse, a história
desta instituição, porque a AMMVI nasceu
dentro da nossa universidade, como já foi dito,
por isso este reconhecimento e esta importância.
Gostaria de enviar um abraço a nossa
querida reitora Márcia Sardá Espíndola, que
tem feito, juntamente com o senhor, um grande
trabalho na condição dos grandes desafios que
assumiram de reconstruir, de certo modo, a
universidade e fortalecê-la novamente, porque ela
esteve enclausurada nos últimos oito anos. E este
fato de abri-la para que ela seja de novo extensão,
faz com que as cidades da região possam
reconhecer este seu papel de universidade.
Quero aqui saudar o major Márcio,
que representa o nosso querido comandante da
sétima região, o coronel Moacir Gomes, que
tem sido parceiro da cidade de Blumenau e de
toda essa região; o capitão Felipe da Silva que
representa o nosso coronel Luciano Mobele da
Luz, também parceiro, e o especial amigo
delegado regional Egídio Ferrari pela parceria da
Polícia Civil com nossas cidades.
Sabemos, e eu tenho dito isto, tanto
os Bombeiros quanto a Polícia Militar e a
Polícia Civil, têm a equipe de valorosos
profissionais e defensores da ordem e da
segurança das nossas cidades. Porém são
poucos, nós precisamos de mais profissionais,
isso não é responsabilidade deles, mais
policiais civis, quanto policiais militares e
bombeiros para ajudar, e devemos apoiar estes
que são os nossos heróis, que têm nos
ajudado e nos auxiliado a cada dia.
A AMMVI não tem partido, a AMMVI
tem cidadão, e esse espírito, prefeito Splenger,
foi o que moveu aqueles 11 prefeitos a
formarem esta Associação que, ao longo
destes 50 anos, fez história e vai continuar
fazendo. Esse espírito moveu o senhor e cada
um daqueles a formarem isto que foi um
embrião que cresceu, foi gestado, se formou e
hoje está entrando em uma fase de maturidade
plena, de conhecimento claro do seu papel e da
sua responsabilidade.
Quero agradecer deputado Laércio a sua
fala em defesa da AMMVI em relação a nossa
decisão parcial de, naquele momento, ainda,
não aceitarmos o convênio com o estado. Nós
estamos com toda a responsabilidade que tem
que ser, prefeito Dalto, dos gestores, não
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

somente eu como presidente da AMMVI, mas
como o prefeito Jean, como presidente do
consórcio, e de cada um dos 14 prefeitos.
Precisamos fazer uma análise absolutamente
técnica para que possamos tomar uma
decisão, vereador, meu líder Alexandre Matias,
em relação a aceitar ou não a incumbência de
fazer o que não é de nossa responsabilidade,
mais uma que não é nossa.
Nós, enquanto prefeitos, prefeito Félix,
temos sido parceiros das forças policiais,
temos sido parceiros das mais diversas ações
em todas as esferas, os nossos ESF’s, os
nossos Cras, os nossos Crea’s, as nossas
ações na Educação, nos hospitais. E aqui eu
faço questão de falar sempre sobre essa
ausência, sem hospital regional. Não estou
falando do presidente Bolsonaro, nem do governador Moisés, mas a história de ausência do
governo federal e do governo do estado se
representa e se materializa em um simples
fato: nós não temos hospital regional, e eu
posso chamar de omissão ao longo destes anos.
A AMMVI tem um dever de gratidão a
cada um dos profissionais que participou no
seu dia a dia da sua formação e da sua
construção. E quero mais uma vez destacar ele,
que foi homenageado aqui, o Rafael, nosso
secretário-executivo, que tem sido um grande
baluarte com todos os também responsáveis
pelos consórcios hoje, que nos ajudam em
muito para tomarmos decisões claras e precisas.
Quero concordar que nós devemos ter
orgulho, sim, de sermos políticos e
defendermos uma visão de inclusão e de
superação. Mas a AMMVI trabalha a cada dia,
assim como nós também trabalhamos no dia a
dia, não fazendo política, mas fazendo gestão
de transformação social das nossas cidades.
Esse é o nosso papel, o dever e o jeito de fazer.
Gostaria, mais uma vez, de parabenizar os ex-prefeitos de Blumenau que estão
presentes: Dauto, Sasse e Félix. E em nome
deles, se permitem por serem de Blumenau,
agradecer, juntamente com o prefeito Spengler,
de Gaspar, a todos os prefeitos que, ao longo
destes 50 anos, depositaram tijolos, ou eu diria
até blocos sólidos na formação desta AMMVI.
Vocês é que são merecedores desta homenagem.
Eu como disse aqui, sou o que tem
menos tempo, por isso quero dividir e passar
esta homenagem a cada um dos prefeitos
presentes ao longo desta caminhada. Que
Deus abençoe para que continuemos a lutar,
como a AMMVI participou na construção da
BR-470, somente para citar um exemplo, e que
agora participa na sua duplicação ao longo
destes 50 anos. Não desistirmos nunca de
fazer o bem e o melhor por nossa região.
Parabéns a todos e muito obrigado!
(Palmas) [Degravação: Estephani]
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Laércio
Schuster) - Estamos chegando ao final da
sessão, mas antes de mais nada, gostaria de
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agradecer
profundamente
aos
nossos
trabalhadores da Assembleia Legislativa, por
terem promovido esta belíssima sessão solene
em homenagem a esta Associação que muito
orgulha Santa Catarina. Também quero
agradecer a minha equipe de trabalho do meu
gabinete, que todos os dias, de maneira
incansável, faz com que o gabinete do deputado
Laércio esteja próximo das causas municipalistas.
Cada vez mais a nossa grande
preocupação é com a região do Médio Vale do
Itajaí. Darmos uma atenção enorme para os
pequenos municípios do interior, da nossa
Associação e, por intermédio desta, estamos
baseando o nosso trabalho enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa. Esse sentimento municipalista, sentimento de cidade, a
experiência que eu tive em compartilhar com
vários colegas prefeitos, durante os meus oito
anos, e estar hoje observando que dentro deles
ainda existe esse entusiasmo, a paixão pelo
servir, faz com que o nosso gabinete, a partir
desta noite, tenha um compromisso maior
ainda com a história desta Associação.
Aos meus colegas prefeitos com os
quais tive a oportunidade de conviver, muito
obrigado! Peço-lhes perdão se, em algum
momento da nossa convivência em defesa dos
nossos municípios, tivemos algumas discussões,
nem tanto amáveis, mas sem dúvida nenhuma,
depois de encontros informais, conseguimos
promover novamente a paz entre as cidades.
Penso que como o ex-prefeito Sasse
colocou, essa região tem muito a mostrar para
Santa Catarina. E como falei na condução
atual, estou repetindo isso, os meus colegas
prefeitos, em defesa das causas do município,
sem dúvida nenhuma, terão a proteção do
nosso gabinete na Assembleia Legislativa.
Muito obrigado por me darem a
oportunidade de poder estar vivendo este
momento juntamente com todos vocês, por
terem orgulho de serem políticos e de se
colocarem
à
disposição
ao
estarem
administrando as cidades para as nossas
famílias. E são tantos outros ex-prefeitos que,
no nosso tempo, nos espelhamos para administrar
mais e melhor as cidades. Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Senhoras e senhores, a Presidência
agradece a presença das autoridades e de
todos que nos honraram com o seu comparecimento nesta noite, convidando-os para um
coquetel que será servido no hall de entrada.
Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.
(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, solene, para
segunda-feira, às 19h, em homenagem à Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Garobapa,
por seus relevantes serviços prestados neste
município. [Degravação: Taquígrafa Sílvia]
[Revisão: Taquígrafa Eliana].
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ATA DA 006ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019
EM HOMENAGEM À REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
PELO EXCELENTE TRABALHO PRESTADO AO LONGO
DOS ANOS NO MUNICÍPIO DE GAROPABA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.
Convido, neste momento, para compor
a mesa as autoridades que serão nominadas
a seguir:
Excelentíssimo senhor prefeito em
exercício do município de Garopaba, Nilton
Batista Raupp;
Excelentíssima senhora presidente da
Câmara de Vereadores do município de
Garopaba, vereadora Micheline Aranha de
Araujo Luiz;
Excelentíssima senhora Tatiane Rosa
Ávila Pacheco, vereadora do município de
Garopaba, neste ato representando o
excelentíssimo senhor presidente da Assembleia
Legislativa, deputado estadual Julio Garcia;
Senhor comandante da Polícia Militar de
Garopaba, capitão da PM Israel Damásio;
Senhor Tadeu Pedro Vieira, neste ato
representando a presidente da Rede Feminina
Estadual de Combate ao Câncer, senhora Sônia
Reig Fischer;
Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer de Garopaba,
Elisabeth Kloch.
Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação desta deputada e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares
em homenagem à Rede Feminina de Combate ao
Câncer pelo excelente trabalho prestado ao longo
dos anos no município de Garopaba.
Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.
(Procede-se à execução do hino.)
Quero registrar, também, a presença
das seguintes autoridades:
Excelentíssima senhora secretária de
Saúde do município de Garopaba, Luciane de
Abreu Correa;
Excelentíssimo senhor secretário de
Infraestrutura do município de Garopaba, Jair
João Ribeiro;
Senhor vereador do município de
Garopaba, Jorge Augusto da Silva Chaves;
Senhor vereador do município de
Garopaba, Targino Henrique de Souza;
Senhor vereador do município de
Garopaba, Junior de Abreu Bento;
Senhor vereador do município de
Garopaba, Sérgio Luiz Gonçalves;
Senhor Alex Sandro de Jesus, chefe
de gabinete, neste ato representando o

excelentíssimo senhor deputado estadual
Ivan Naatz;
Senhor presidente da Associação
Empresarial de Garopaba - Acig, Marcelo Zanoni.
Neste
momento,
teremos
a
apresentação de um vídeo institucional da Rede
Feminina de Combate ao Câncer.
(Procede-se à exibição do vídeo.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sílvia]
Maravilha! Parabéns! Encantador e
emocionante.
Neste momento, faço uso da palavra
na qualidade de autora do requerimento que
ensejou a presente sessão.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Boa noite a todas as senhoras! Boa
noite a todos os senhores! Quero cumprimentar
o prefeito em exercício, sr. Nilton; a
excelentíssima presidente da Câmara de
Vereadores de Garopaba, vereadora Micheline;
a senhora Tatiane Rosa Ávila Pacheco,
vereadora do município de Garopaba, representando o presidente da nossa Assembleia
Legislativa, deputado Julio Garcia; o senhor
comandante da Polícia Militar de Garopaba,
capitão PM Israel Damásio; senhor Tadeu Pedro
Vieira, nesse ato representando a presidente
estadual da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, a senhora presidente Elisabete Klock.
Em nome da presidente, eu
cumprimento as demais companheiras da Rede
de Combate ao Câncer, as senhoras Maria Alice
e Santina, que praticamente são as fundadoras, e
deixo aqui meu cumprimento e a gratidão.
(Passa a ler.)
“Essa homenagem é para todas
aquelas que dedicam seu tempo à caridade.
A Rede Feminina de Garopaba iniciou
em 1998. Com mulheres guerreiras, mulheres
fortes e admiráveis. Mulheres sendo mulheres!
É admirável o trabalho realizado por vocês. Em
2014, em um evento alusivo ao Dia
Internacional da Mulher, eu já as homenageava
pelo belíssimo trabalho. As ações para
prevenção de câncer de colo de útero e mama,
além do apoio a pacientes acometidos por essa
triste doença. O câncer de mama, por exemplo,
se diagnosticado cedo, tem estudos e
comprovantes que aumenta em 90% a chance
da cura. Então o trabalho realizado de
prevenção é tão importante, ou mais
importante, tanto quanto o acolhimento que
vocês fazem, e todo o estado faz através da rede.
Parabenizo, porque com a força de
vontade das voluntárias, atualmente, a Casa

Rosa virou realidade e as mulheres são
atendidas em local adequado. Como é bom ver
os resultados! Como é bom ver a luta de vocês,
e inclusive as recebi várias vezes em meu
gabinete. Um doou o terreno, outros doaram
material de construção, doaram seu tempo.
Não importa! Cada um contribuiu com o que
pode. O resultado final atinge toda uma
comunidade e, atualmente, são feitos mais de
250 atendimentos ao mês de mulheres em
Garopaba e de toda a região.
Mulheres que têm onde se agarrar.
Mulheres que sentem que tem um porto
seguro, e não vão ficar ao léu e nem jogada de
um lado para outro. Se apoiar e se manter
firme, porque essa firmeza, essa convicção da
melhora e o psicológico, aumentam muito a
sua cura. O trabalho realizado por vocês,
voluntárias, minimiza a dor das famílias, sim,
tenho certeza, e isso é fundamental para o
paciente, porque a família também tem que ter
uma proteção, tem que saber conversar com
aquele doente. Então é importante e
fundamental para o paciente. Não vou me
alongar. As estrelas hoje são vocês minhas
queridas. Quero dizer para vocês da emoção de
estar aqui, porque eu coparticipo da luta de
vocês desde o início. [Degravação: Northon]
Também, dizer para vocês que,
segundo o dicionário, caridade significa: ‘Ato
pelo qual se beneficia o próximo’. Eu
concordo, porque hoje vejo e sinto que quem
se doa é tão beneficiado quanto. Então,
ficam aqui, mais uma vez, os meus
parabéns, e que muito mais voluntárias
façam parte desse lindo projeto.
Encerro com a frase de Chico Xavier,
que diz: ‘A caridade é o processo de somar
alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças
e dividir a felicidade’.”
Um beijo no coração de cada um que
está aqui presente. Muito obrigada!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
Faraco De Luca) - Queremos também registrar e
agradecer a presença das seguintes autoridades: oficial de gabinete, Tula Amaral;
presidente da CDL de Garopaba, Paulo Pagani;
ex-presidente da Rede Feminina de Imbituba e
membro da rede estadual, Lurdinha.
Neste momento, eu gostaria de
convidar o mestre de cerimônias para proceder
à
nominata
dos
homenageados
e
homenageadas desta noite.
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa-noite!
Neste momento o Poder Legislativo
catarinense, em sessão solene, presta
homenagem à Rede Feminina de Combate ao
Câncer pelo excelente trabalho prestado ao
longo dos anos no município de Garopaba.
Convidamos a excelentíssima senhora
deputada Ada De Luca para fazer a entrega das
homenagens desta noite.
Convidamos para participar do ato o
excelentíssimo senhor prefeito Niltinho Raupp.
Convidamos
para
receber
a
homenagem, em nome da Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Garopaba, a senhora
presidente Elisabeth Kloch;
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Solicitamos que a senhora Elisabeth
Kloch permaneça à frente.
Convidamos
para
receber
a
homenagem a senhora voluntária, parceira e
presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Garopaba, Elisabeth Kloch.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem a senhora presidente da rede durante
o período de 2008 a 2009, Lindaura de Roya.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber homenagem a
senhora membro do conselho consultivo e
presidente da rede, durante os períodos de
2013 a 2014 e 2015 a 2016, Santina Damásio
Alexandrina.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem a senhora presidente da rede durante
o ano de 2008, Rosilene Pacheco de Lima;
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem a senhora membro do conselho
consultivo e presidente da rede, durante os
períodos de 2009 a 2010 e 2011 a 2012,
Maria Alice Luiz Malinoski;
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem o senhor Bertoldo Álvaro dos
Santos, neste ato representado pelo senhor
Bertoldo Álvaro dos Santos Filho.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem o senhor Esovani Lima Pereira.
(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem o senhor Vilson Melo de Souza.
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(Procede-se
à
entrega
da
homenagem.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
a
homenagem a senhora Elisabete de Souza
Marcelino, neste ato representada pela senhora
Angela Luiz do Nascimento.
Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento catarinense fará entrega de
certificados às personalidades que contribuem
com sua valorosa e destacada atuação junto à
Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Osmar Echeli.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a senhora Mari Carmen Tosetto;
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado
a senhora Leide Maria de Abreu Raupp.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Jéssica]
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Claudio Silveira, neste ato
representado pelo senhor Deivid Silveira.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado
a senhora Leni Lerch Kroeff, neste ato representada pela senhora Mari Carmen Tosetto.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Carlos José Leal.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a senhora Maura de Abreu Luiz.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a senhora Denise Poncio.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a senhora Lélia Pereira dos Reis.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Mauri da Silva Lopes.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Hélio Thiesen.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Acácio Francisco Pacheco,
neste ato representado pela senhora Arlete
Damázio Pacheco.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado o senhor Vilmário José de Ávila.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado
a senhora Marilene de Jesus Torquato.
(Procede-se à entrega do certificado.)
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(Palmas)
Convidamos
para
receber
o
certificado a senhora Rozineia dos Santos
Pires, neste ato representada pela senhora
Heloisa de Azevedo.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos a
excelentíssima
senhora deputada estadual Ada De Luca e
ao senhor prefeito em exercício pela entrega
das homenagens.
Esta sessão está sendo gravada e
será reprisada durante a semana pela TV da
Assembleia
Legislativa.
Acompanhe
a
programação.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Convido para fazer uso da palavra,
em nome das homenageadas, a senhora
presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Garopaba, senhora Elisabeth Kloch.
A SRA. ELISABETH KLOCH Cumprimentando a deputada Ada Faraco De
Luca, que tem um pedacinho de Garopaba a
família Faraco; cumprimento o senhor Tadeu,
que representa aqui a nossa presidente da
Rede Feminina do Estado, senhora Sônia;
cumprimento a senhora Tatiane Ávila, representando o nosso saudoso Julio Garcia,
presidente da Assembleia Legislativa, e um
grande parceiro nosso; cumprimento nosso
prefeito e demais autoridades aqui presentes.
Gostaria, neste ato, dizer que hoje é
um dia muito especial para a Rede Feminina de
Combate ao Câncer. E, também, de que nós
nos esquecemos de agradecer o doador do
terreno da nossa Casa Cor Rosa Maria dos
Santos Nauck. Muito obrigada Bertoldinho!
(Palmas)
Agradecer muitíssimo também a nossa
presidente da Câmara Municipal de Garopaba,
a senhora Michelini, por ceder esse espaço e
hoje nós estarmos aqui sendo homenageados.
Isso me emociona deputada.
Mas, essa homenagem hoje foi feita
para a rede, e com muito orgulho essa placa
que eu ganhei não é para mim, é para vocês.
Vocês que estão lá na rede no dia a dia, lutando,
trabalhando, colocando essa mão delicadinha no
brechó, no artesanato, no atendimento e nas
pessoas que necessitam. Emociona muito.
Essa semana, quinta-feira, nós
estávamos com quatro voluntárias em Rio do
Sul recebendo treinamento, onde o sr. Tadeu
nos capacita e nos cobra muito sobre a
transparência, e nos puxa a orelha, e o meu
muito obrigada; quando apareceu uma moça de
42 anos, linda com olhos azuis, nunca fez um
preventivo, não sabia que existia a rede, não
sabia que existia posto. Ela migrou de uma
cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul
para cá e nos procurou dizendo que sentiu uma
dor no braço e sentiu um caroço, foi ao médico,
que imediatamente pediu que essa senhora
fizesse todos os exames e fosse extrair a
mama e, logo, entrar na quimioterapia e
radioterapia, e sabe lá Deus o que mais. Ela
tem uma filhinha. [Degravação: Roberto Machado]
Diante deste ato, nós estávamos em
cinco voluntárias na rede, e ela chegou
chorando, assustada, sozinha, longe da família,
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longe dos irmãos, do pai e mãe, dizendo que
iria se internar no hospital para fazer a cirurgia.
E eu quando me deparei fiquei feliz ao mesmo
tempo, porque quando a vi ela estava no meio
de uma roda e com cinco voluntárias ao redor
dela, uma ajudando, uma perguntando se tinha
enxoval, se tinha outras coisas, e a
solidariedade foi grande que arrumaram tudo,
enxoval. E a tristeza maior que ela sentia, era
que iria para o hospital e na hora da cirurgia o
marido iria acompanhar, mas no período
noturno não. E sabem por quê? Porque o
mesmo trabalha de garçom em uma lanchonete
no Campo Duna. E eu perguntei ao marido: Por
que você não acompanha a sua mulher, o seu
patrão não libera? Ele respondeu: Libera dona
Bete, mas se eu não for trabalhar eu não
recebo. Portanto, percebi que ele precisa do
dinheiro para manter sua mulher no hospital.
Então, que situação, que tristeza!
E diante deste quadro as meninas,
os amores da Rede Feminina tiram de si tudo
para ajudar e, por fim, encerramos até com
uma festa. Inclusive voluntárias querendo ir
para o hospital, simplesmente uma pessoa
estranha, que migrou do Rio Grande para cá, e
teve até voluntária que disse à moça: Se seu
marido não puder a acompanhar eu irei com você,
ficarei no hospital contigo. Isto me chocou muito.
Eu aprendi muito depois que fui para
a Rede Feminina. Eu era uma pessoa egoísta,
só pensava em dinheiro e trabalho. E, hoje, a
vida me ensinou, me deu um puxão de orelha,
existe muita gente precisando de ajuda, de
apoio, do nosso amor. Este fato me emocionou
muito esta semana, me chamou muito atenção.
E a senhora deputada Ada De Luca, no seu
discurso colocou muito bem, quando as
pessoas nos procuram é porque estão
precisando de apoio, de carinho, e se procurar
antes talvez não precisasse ter acontecido isto
com esta moça de 42 anos. E, assim, quantas
moças existem por aí, sem informação, esclarecimento, orientação e apoio.
E digo mais, a nossa Casa Rosa
Maria dos Santos Nauck recebe mulheres,
senhoras, adolescentes do município de Paulo
Lopes, Araçatuba e a Praia do Rosa, municípios
vizinhos, porque depositam confiança e sabem
que serão todas bem atendidas. Nós
trabalhamos das 13h às 18h, e atendemos em
média 125 a 200 mulheres por mês, tudo é
totalmente gratuito, com testes rápidos, temos
uma enfermeira, uma meia secretária, que
damos um troquinho, porque não temos muito
dinheiro, e ela trabalha de coração, assim
como todas nós que fizemos parte da rede.
Por isso, digo que a presidente do
grupo não anda sozinha, a Rede Feminina
funciona porque existe um carrinho atrás da
rede, que são vocês, estas mãos poderosas.
Minha gente, se deixar eu fico falando a noite
toda. Faço um apelo, um pedido ao prefeito
Paulo Sérgio Araújo, que está representado na
presente sessão, que foi um doce, juntamente
com o falecido Quirino Juvêncio Lopes, que
deixou muitas saudades, e que apoiou a Rede
Feminina de Combate ao Câncer quando a
sementinha, na época eu era secretária
municipal de Educação, não participava do
grupo diretamente, mas sim indiretamente.

Meus senhores! A Rede Feminina de
Combate ao Câncer está esperando a visita de
todos vocês, e nós trabalhamos muito, com a
conscientização, com a informação, com a
educação, graças ao poder público que nos dá
apoio, trabalhamos até com crianças de dois
anos e até pessoas de maior faixa de idade,
grupo de melhor idade, enfim, levamos à
palavra da rede nas comunidades, nas escolas
e no ensino especial, e quando não podemos ir
ao local, eles vão até nós para fazer uma visita.
E conclamo, participem, vão nos visitar na
sede, conhecer como funciona, o trabalho
bacana que é, o calor humano que existe na
sede, este de fato é o nosso papel, o acolhimento.
Vou agradecer a minha vice, que
estave ausente por 15 dias ou 20 dias por
motivo de saúde familiar. Mas, vou fazer um
pedido a você Nilton e a deputada Ada De Luca,
que está no poder mais elevado do que nós,
que cuidem bem das mulheres que precisam
de ajuda. Agora, a senhora que citei vai extrair
o seio. E aí? Será que vai ganhar prótese, é
uma mulher nova. São coisas que o poder
público tem que lutar, para quando acontecer
com outras mulheres, não é para acontecer,
mas se acontecer elevar a autoestima, e poder
dizer: eu me amo. Porque mulheres que se
amam, se cuidam, mas outras não têm
informação, não tem conscientização, por isso,
o papel da Rede de Combate ao Câncer é
prevenir, o papel principal é a prevenção,
porque quem previne se ama. Nem sempre as
pessoas têm essas oportunidades.
E, também, sr. Nilton Batista Raupp,
estão migrando muitas pessoas de outras
cidades para cá, teve o caso que nos chocou,
mas na semana anterior tivemos outro caso de
uma senhora que veio do Ceará com câncer
nos seios e que depois passou para a coluna.
Se eu ficar relatando, eu poderia citar muitos
casos graves de câncer em pleno século XXI,
com este monte de informações que temos,
cartazes, etc. Mas o que eu solicito ao sr.
Nilton Batista Raupp é um olhar de carinho às
situações das pessoas que migram para o
nosso município, ainda bem que vão até a rede
e nos elogiam muito, grupos que não se tinha
no Ceará, no Rio Grande do Sul, e que podem
procurar aqui em Santa Catarina. Isto é
lamentável, porque às vezes é tarde demais.
Então, se me permitem trouxe duas
cartas, enfim quando eu falo, e quando se
gosta, se veste a camisa e se luta pela causa
eu me emociono. Gostaria, se a deputada Ada
De Luca permitir, fugir um pouco do ato solene,
e solicitar ao pessoal da plateia para levantar e
nós também, e déssemos um abraço um no
outro, dizendo que bom que você está aqui
comigo, que bom que você veio. Eu
imensamente quero agradecer a todos e a
todas que colaboram com a rede, porque o
povo de Garopaba é um povo muito solícito.
[Degravação: Taquígrafa: Ana Maria]
É um povo bacana, um povo que
ajuda, um povo que colabora. Então, quero
agradecer
aos
empresários,
aos
microempresários, enfim, a todos de modo
geral; e vocês, voluntárias, são de Deus, de
coração. Amo vocês! Então, podemos nos
levantar e dar um abraço e até colocar a
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deputada Ada De Luca no nosso meio, ela que
valoriza a nossa rede! E dizer que bom que
você veio! Que bom que você está aqui!
(Procede-se à confraternização do
abraço.)
Pessoal, eu gostaria agora que nós
aplaudíssemos a sra. deputada Ada Faraco De
Luca, que veio, se deslocou com toda a sua
equipe da Assembleia Legislativa a Garopaba
para nos homenagear. O nosso muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Dando continuidade à nossa sessão,
convido para fazer uso da palavra o senhor
Tadeu Pedro Vieira, neste ato representando a
presidente da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer, senhora Sônia Reig Fischer.
O SR. TADEU PEDRO VIEIRA - Boa
noite a todos e a todas, em especial às
voluntárias!
Quero primeiramente cumprimentar a
deputada Ada De Luca, que teve essa brilhante
ideia de homenagear essas guerreiras; também
o senhor prefeito em exercício, meu colega de
profissão, Nilton Batista Raupp; a senhora
presidente da Câmara de Vereadores Micheline
Aranha de Araújo Luiz; a vereadora Tatiane
Rosa Ávila, o comandante da PM de Garopaba,
capitão Israel Damásio; a nossa presidente
municipal, carinhosamente chamada de Bete.
Quero dizer para vocês que, em nome
da presidente estadual da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Sônia Maria Reig Fischer,
que impossibilitada de estar presente, e
conversando com ela a respeito de todo o
trabalho que é feito pela rede no estado, com
mais 3.200 voluntárias, dizer do carinho que
ela tem pelo grande trabalho que é feito por vocês.
Nós, na semana passada, estivemos
em Rio do Sul dando capacitação para as
voluntárias daquela região do Alto Vale, e falei
sobre três assuntos que temos de tratar, três
palavrinhas que devem ser motivadas no
coração de vocês: a esperança, o amor e a
gratidão. Esperança, não de esperar, mas de
esperançar, de almejar, de buscar, porque essa
rede foi fundada 19 anos atrás por uma
motivação de pessoas, não do município.
Então, já quebramos o protocolo uma vez, vou
quebrar mais uma vez, e pedir à professora
Lurdinha, Maria de Lourdes, lá de Imbituba,
levantar porque ela é madrinha dessa rede. Ela
que veio para cá trazer esse sucesso, e também é
conselheira da rede estadual. Muito obrigado!
(Palmas)
Quero dizer a vocês que quando
falamos em amor, é isso que vocês fazem no
dia a dia: amor ao próximo! Vocês se doam!
Doar não é dar aquilo que está sobrando, mas
daquilo que faz parte de você. Então,
pensamos nesse sentido e outra palavra é a
gratidão. Gratidão é reconhecimento, é um
sentimento que faz com que aquelas mulheres
que são atendidas lá na rede vêm dizer para
você muito obrigada! Muitas, quando recebem
o diagnóstico ou quando são atendidas pela
primeira vez e vão buscar depois uma conversa,
e vocês acolhem de coração.
Eu tenho acompanhado bastante, estou
há 30 anos no voluntariado. Eu sei o que é o
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trabalho de vocês! Eu me emociono por quê?
Porque quando vemos, como dito aqui pela
presidente, a pessoa que vem de outro estado
e recebe o carinho que tem aqui, estamos
sendo humanos. Eu fico muito feliz por aquelas
que são casadas e os maridos são parceiros,
sabem de todo o trabalho que é feito na rede, e
agradecem por elas estarem lá. Isso é muito
importante, a parceria com os homens! Temos
homens sendo atendidos pelas redes femininas,
temos jovens com câncer de mama e por aí vai.
Não é apenas a mulher que está sendo atendida,
mas crianças, homens, adolescentes.
Nesse sentido, temos muito a
agradecer, em nome da Sônia Maria Reig
Fischer, presidente, e também de toda a sua
diretoria trago um abraço fraterno para vocês
de coração. O Papa Francisco tem uma fala,
numa de suas homilias, que diz assim: “Feliz
daquele que ao final do dia pode falar: hoje eu
fiz uma caridade”!
Então, vocês que vieram aqui, hoje, e
sendo homenageadas, levem para aquelas
que não vieram o abraço da presidente da
rede estadual.
Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Convido para fazer uso da palavra a
excelentíssima senhora presidente da
Câmara Municipal de Vereadores do
município de Garopaba, vereadora Micheline
Aranha de Araújo Luiz.
A SRA. VEREADORA MICHELINE
ARANHA DE ARAÚJO LUIZ - Muito boa noite
deputada Ada De Luca! Gostaria de
cumprimentar também o nosso prefeito em
exercício Nilton Batista Raupp; a vereadora
Tatiane Rosa Ávila Pacheco, em nome dela os
demais vereadores presentes; o senhor Tadeu
Pedro Vieira que acabou de falar, em nome dele
também cumprimentar a Lurdinha e a rede
estadual pelo apoio que dá à rede de
Garopaba; cumprimentar o nosso comandante,
a presidente Elisabete Bloch; a Tula Amaral, em
nome dela, os secretários e servidores do
município, e cumprimentar toda a imprensa.
Gostaria de dizer a todos que
estamos transmitindo através do site da
Câmara Municipal e também pela Rádio
Comunitária de Garopaba. Então cumprimentar
as pessoas que estão nos ouvindo em casa e,
na pessoa da dona Maura, quero cumprimentar
todas as voluntárias da Rede Feminina e os
presentes nesta sessão solene.
A palavra de hoje é gratidão. Nós,
quando a deputada Ada De Luca me procurou,
no início deste ano para fazer esta sessão
solene aqui, eu fiquei muito feliz, porque sou
testemunha do trabalho que a Rede Feminina
realiza em Garopaba. Faço parte do grupo,
embora não seja uma voluntária muito atuante,
devido às minhas outras funções, mas de
coração estou sempre junto acompanhando
todas as ações que elas me passam e também
as postagens nas redes sociais da rede
feminina. [Degravação: Taquígrafa Elzamar]
E eu sei do trabalho que é feito e da
importância de todas estas pessoas que
contribuem para o sucesso da entidade. Aliás,
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não apenas da rede feminina, nós temos
muitas entidades aqui em Garopaba, como a Apae,
que fazem um trabalho magnífico no município e,
que o poder público conta com estas entidades
para apoiar nas suas ações também em conjunto
para o atendimento da população.
O que seria da população de
Garopaba se não fosse o trabalho da rede
feminina, o da nossa Apae? Então nós temos,
prefeito Nilton em exercício, que valorizar o
trabalho das entidades, pois, por meio delas há
um alcance maior de pessoas a serem
atendidas dentro da saúde pública e de outras
políticas necessárias para o bem da população.
Agradecer ao Bertoldinho e a Adriana,
que estão aqui, a família que propiciou para a
rede ter, hoje, esta Casa Rosa, linda, em
conjunto com toda a luta das voluntárias,
batendo de porta em porta, pedindo ajuda,
apoio à população de Garopaba, como falou a
Bete, que é muito solícita, solidária, sempre
contribuindo e colaborando.
Não posso deixar de mencionar a
Maria Alice, minha eterna cunhada e militante
desta entidade, junto com todas vocês que
fizeram e fazem um trabalho. Assim, garanto
que muitas pessoas que não estão aqui hoje,
que também deveriam ser homenageadas, mas
foram escolhidas algumas, porém há tantas
outras que mereciam estar aqui, recebendo
homenagens por tudo que fizeram. Se não me
engano eu vi aqui a Renata, que fez um trabalho
na Fundação Vida, também apoiou nossas
entidades aqui, quando trabalhava no estado.
Então, quantas pessoas que apoiam
as nossas entidades, e que o poder público
possa cada vez mais melhorar este atendimento. Porque quem convive com o câncer,
como eu convivi pessoalmente, sabe o que é
esta doença, o que ela nos faz, ficamos
arrasados. E é na família que temos todo o
alento que for possível, e o mesmo deve ser
proporcionado a estas famílias e pessoas.
Muitas
vezes,
as
famílias
têm
condições materiais e não tem condições
psicológicas, não têm condições de lidar com a
doença. A rede também faz esse papel e leva esta
mensagem por meio de empresas, das escolas.
Quero
agradecer
todos
os
empresários da nossa cidade que abrem as
portas para entidade, que apoiam de alguma
maneira para que ela possa levar a mensagem
da prevenção. E que as pessoas não cheguem
à situação desta moça, que a Bete mencionou
agora, tão jovem e está passando por esta
doença tão horrível e, muitas das nossas
voluntárias que passaram, testemunharam esta
doença, como o caso da Santina, uma
guerreira, que está aí levando a mensagem de
apoio, trabalho e militando pela rede feminina.
Não poderia também deixar de
agradecer aos funcionários da Assembleia
Legislativa, na pessoa da Cleo, e todos eles
que estão aqui o dia todo, desde cedo,
trabalhando para que este evento ficasse
tão lindo para receber vocês. Também aos
servidores da nossa Câmara Municipal que
estão apoiando na realização deste evento.
Boa noite, muito obrigada deputada, por
estar aqui e por todo este momento.
(Palmas)
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(SEM REVISÃO DA ORADORA.)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
Faraco De Luca) - Convido para fazer uso da
palavra o excelentíssimo senhor prefeito do
município de Garopaba, em exercício, Nilton
Batista Raupp.
O SR. NILTON BATISTA RAUPP Aproveito
então
a
oportunidade
para
cumprimentar, dar as boas-vindas a nossa
deputada estadual Ada De Luca; cumprimentar
meu colega contador, Tadeu, parabenizá-lo por
todo este trabalho que você faz frente a todas
essas
associações;
cumprimentar
nossa vereadora Tatiane e ao cumprimentá-la,
estendo meu cumprimento a todos os demais
vereadores aqui presentes.
Hoje, nós estamos ocupando o lugar
de vocês, por isso eu peço licença.
Cumprimento com muito carinho a nossa
presidente da Câmara de Vereadores,
vereadora Micheline; meu amigo particular,
Capitão Israel Damásio, que vem fazendo um
trabalho exemplar, digno de ser elogiado em
todos os momentos frente à Polícia Militar e a
nossa Segurança Pública aqui do nosso
município; um cumprimento mais do que
carinhoso também a essa que foi nossa
secretária de Educação e, que abraçou
fortemente a rede feminina, hoje à frente dela
como presidente, a nossa Elisabete Kloch; eu
comprimento a nossa chefe de gabinete Tula, e
ao cumprimentá-la estendo o cumprimento a
todos os demais colegas secretários que estão
aqui presentes e os nossos colaboradores da
prefeitura; um comprimento também especial
às Mulheres de Rosas, essas mulheres que
foram escolhidas.
Então, dona Lurdinha, eu estava ali
pensando agora, quem será que teve essa
ideia de criar a rede. Quando nós falamos a
rede, falamos no grupo. Uma pessoa que teve
essa feliz e brilhante ideia de poder acalmar
o sofrimento daquelas que mais pedem ajuda
e, às vezes, o sofrimento interno. Todas as
famílias que já passaram ou que passam por
estes momentos sabem o quanto é dificultoso
ter um parente com esta triste doença, que infelizmente não se sabe, se por meio dos laboratórios
ou por desinteresse a cura ainda não chegou.
Tantas doenças já tiveram as suas curas e muitas
mais alarmantes, mas o câncer ainda não.
Às vezes, nós não queremos falar
sobre esta doença, porque temos até medo,
receio, porém temos que discutir, trabalhar,
nos alimentar, e saber como podemos fazer
com que ela não entre em nossos lares.
Quando a Bete diz que muitas pessoas vêm
cada vez mais em busca da rede, é porque aqui
eles acreditam que terão mais chances de viver.
Não só por nossas paisagens e pelas
belezas naturais que Garopaba oferece, mas
também por aquilo que nós podemos oferecer a
mais para nossa população, como poder
público, e de estar à frente de uma gestão.
Assim, como nós fazemos com a rede feminina,
com a Apae, e com outras instituições, o que
nos orgulha de podermos colaborar, mas
sabemos que não é o suficiente, pois todo o
poder público vive com problemas. Garopaba,
podemos dizer que felizmente temos uma
receita além daqueles municípios que têm o
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porte do nosso. Somos muito felizes por isso, e
temos que agradecer a Deus.
Bete, Mulheres de Rosas, não só pela
minha religião, mas eu acredito que Deus só dá
a cruz para quem pode carregar, e vocês são
estas voluntárias que vão à frente do nosso
município, fazendo o trabalho da prevenção, de dar
o amor, o acolhimento e nós temos que agradecer.
Sabemos que somos falhos, somos
humanos, que poderíamos fazer muito mais,
porém, às vezes, deixamos a desejar. Contudo,
tenho consciência de que podemos sempre
melhorar, e quando todos nós estivermos
unidos com um único objetivo, o de fazer
melhor enquanto temos a possibilidade.
[Degravação: Gabriel Michels]
Não adianta querermos fazer o
melhor quando algo já passou. Por isso meus
amigos, minhas amigas, aproveitem o dia de
hoje, assim como eu tive três grandes prazeres
nestes 15 dias que estou frente à prefeitura.
Um deles é poder receber a Miss Garopaba que
foi eleita Miss Santa Catarina, é a primeira vez
que Garopaba tem uma Miss Santa Catarina.
Nós podemos oferecer ao estado e ao Brasil a
nossa beleza, a beleza da nossa gente, ela que
é lá da praia da Gamboa, uma comunidade um
pouco distante, mas nos representando agora.
Tive o prazer de hoje ter conversado
com a deputada Ada De Luca, recebê-la em
meu gabinete e contou um pouco de sua
história. Às vezes, nós olhamos para ela e não
sabemos a história que ela passou, a mais de
30 anos atrás em Brasília, sendo até
perseguida pelos militares na época do
militarismo frente ao poder. É gratificante
podermos ouvir a história de uma parlamentar,

e agradecer a ela por esta proposição de trazer
a Assembleia Legislativa para Garopaba.
Olha quanta honra um momento
como
este,
ver
os
nossos
colegas
colaboradores da Assembleia Legislativa, com
todos os seus equipamentos, as pessoas aqui
transmitindo o evento. É a primeira vez que isto
acontece na nossa cidade, e tenho um prazer
maior ainda, nesta noite, que ficará marcada
em minha memória, o prazer de estar presente
à frente do nosso município e homenagear a
cada um de vocês, vendo o título e o diploma
que cada um recebeu, porque vocês são
essenciais para este trabalho, o voluntarismo,
e que estas pessoas possam sempre receber o
bem, sem olhar a quem. Obrigado! Não esqueçam
mulheres de rosa, cuidem das rosas da rosa.
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR.)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ada
De Luca) - Ouvimos belas palavras do prefeito
Nilton Batista Raupp.
Quero agradecer a presença de todos
aqui, todas as mulheres, todos os homens e
todas as mulheres de rosa, e dizer que é com
muita honra, orgulho, satisfação e comoção
que eu e a Micheline conversamos para fazer
esta sessão aqui. Eu sou deputada de quarto
mandatos, e como acompanho a mais de 12
anos a luta de Garopaba, e já ri muito, mas
também chorei muito aqui, inclusive com a
perda do nosso Luiz.
Garopaba me é muito querida desde
que eu era menina, e vocês vão perguntar o
porquê disso. Porque o meu triavô, que era o
padre Rafael Faraco está enterrado aqui na
igreja de Garopaba, e o meu avô vinha muito
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me trazer para ver o túmulo do padre Faraco. E
até o bispo perguntava, na época, para ele:
“Padre Rafael Faraco, de quem são essas
crianças?”. Ele respondia sem problemas:
“Sobrinhos do meu irmão”. Não mentiu, não foi
para o inferno. Enfim, foi deputado três vezes, a
história dele é muito bonita.
Então este carinho vem desde
menina, e eu falei com a Micheline, falei
também com outro vereador Sergio Luiz, o
Jacaré, que estava lá no gabinete: “Vamos
fazer lá em Garopaba? Eu tenho um carinho
especial por Garopaba”. Dessa forma, estamos
hoje, aqui, realizados e felizes. Até é uma coisa
triste falar nesta doença, mas somos obrigados
a falar, como somos obrigados a falar no
feminicídio, nas mulheres que apanham, nas
mulheres cadeirantes que os homens
estupram, e em vários outros assuntos.
Senhoras e senhores, a Presidência
agradece a presença das autoridades e de
todos que nos honram com o seu comparecimento nesta noite, convidando-os para um
coquetel aqui ao lado. Mas, quero agradecer,
em especial, a Assembleia Legislativa, no
nome da Cleo e da Ilka, todas as meninas que
estão aqui, os meninos também e a Câmara
Municipal de Garopaba, que abriu os braços
para receber toda essa equipe com muito carinho.
Neste momento, teremos a execução
do Hino do Município de Garopaba.
(Procede-se à execução do hino.)
Esta presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Degravação:
Estephani] [Revisão: Taquígrafa Sílvia].

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
EXTRATO
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: 5º Aditivo referente ao Termo de Convênio 008/2017.
PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ALESC e Prefeitura Municipal de Itajaí.
OBJETO: Retificar a quantidade de vagas 2 (dois) para 3 (três), o
número de permuta por ano civil, permanecendo as suas demais
cláusulas e condições.
SIGNATÁRIOS: Deputado Julio Garcia - Presidente da ALESC e VoInei
José Morastoni - Prefeito Municipal de Itajaí.
Florianópolis, 02 de setembro de 2019.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIAS
PORTARIA Nº 2019, de 02 de setembro de 2019
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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e
002/2006,
e
alterações,
e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

NOMEAR THIAGO TORNQUIST, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Sergio Motta).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2020, de 02 de setembro de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,
RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor HIRONILDO PEREIRA FILHO,
matrícula nº 9479, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código PL/DAS-6,
com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de adiantamento
no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para pagamento de
diárias a deputados e servidores, por conta da Subação 1138 Administração de Pessoal e Encargos, e Natureza de Despesa
33.90.14.14 - Diária Civil.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2021, de 02 de setembro de 2019
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,
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 018/2019.
Matr Nome do Servidor

Função

0947

VALTER EUCLIDES DAMASCO

1877
1094

ANTONIO HENRIQUE
VIANNA
ALDO LUIZ GARCIA

2016

CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

2096

JOHNI LUCAS DA SILVA

1039

VICTOR INÁCIO KIST

COSTA

Pregoeiro
BULCAO Pregoeiro substituto

Equipe de apoio

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2022, de 02 de setembro de 2019
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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor DANIEL ADRIANO
MAFRA, matrícula nº 7275, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerência Redação, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, MARI
ANGELA PAULI CUSTODIO, matrícula nº 1592, que se encontra em
fruição de licença-prêmio, por 30 (trinta dias), a contar de 02 de
setembro de 2019 (DL - Coordenadoria de Expediente).
ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2023, de 02 de setembro de 2019
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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor DIOGO JOSE DREYER TEIXEIRA,
matrícula 8828, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-22,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 01 de
setembro de 2019 (Gab Dep Luciane Maria Carminatti).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2024, de 02 de setembro de 2019
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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR BENHUR GIOVANI ZANINI, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-34, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Ana
Caroline Campagnolo - Chapecó).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

02/09/2019

PORTARIA Nº 2025, de 02 de setembro de 2019
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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR PAMELA CRISTINA TEIXEIRA SOUZA, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-48, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Ana Caroline Campagnolo - Itajaí).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2026, de 02 DE SETEMBRO DE 2019
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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora MARCIA JURACI GARCEZ,
matrícula 8102, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de
setembro de 2019 (Gab Dep Ana Paula da Silva).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2027, de 02 de setembro de 2019
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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor GUILHERME DELCIO TAMANINI,
matrícula 9488, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-72,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de
setembro de 2019 (Gab Dep Ana Paula da Silva).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2028, de 02 de setembro de 2019
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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR ISRAEL ERBS, matrícula 5186, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-36, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar data de sua posse. (Gab Dep Mauricio
Eskudlark - Joinville).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

