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PLENÁRIO

ATA DA 002ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2009
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MELLO

Às 9h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Adherbal Deba
Cabral - Ana Paula Lima -Dagomar Carneiro Edison Andrino - Elizeu Mattos - Gelson Merísio
- Giancarlo Tomelin - Jorginho Mello - José Natal
- Lício Mauro da Silveira - Pedro Baldissera Pedro Uczai - Rogério Mendonça Serafim
Venzon.
SUMÁRIO
Breves Comunicações
DEPUTADO SERAFIM VENZON - Registra a
presença do vereador Dorigon Nego; aborda a
entrada do sinal digital em Santa Catarina;
comunica a decisão da bancada no sentido da
permuta da liderança ano após ano e agradece
a sua escolha como líder.
DEPUTADO JAILSON LIMA - Cumprimenta o
deputado Jorginho Mello pela escolha da
sua equipe de trabalho; registra a presença
do presidente do PT nacional, Ricardo
Berzoini, e de várias lideranças para um
encontro do PT; discorre sobre investimentos do governo federal no estado, na área
de infra-estrutura; fala da audiência pública
em Rio do Sul.
Partidos Políticos
DEPUTADO LÍCIO MAURO DA SILVEIRA Refere-se à Lei de Inclusão Social n.
12.120; propõe a criação de um fórum para
discutir o índice de desenvolvimento
socioeconômico.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (pela ordem) Registra a presença de lideranças dos
municípios de Araquari e Barra Velha.
DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA - Parabeniza
o deputado Jorginho Mello pela posse na
Presidência da Casa; aborda mudanças na
estrutura administrativa do governo estadual;
reporta-se à revitalização da rodovia Antônio
Heil; comenta a atuação dos governos
estadual e federal em prol de Santa Catarina;
registra sua programação de trabalho para o
final de semana.
DEPUTADO ADHERBAL DEBA CABRAL (aparte)
- Registra a liberação de verbas federais para
abrir a estrada que liga Luis Alves a Blumenau;
refere-se ao trabalho da Defesa Civil nas
enchentes.
DEPUTADO GIANCARLO TOMELIN (aparte) Comenta a abertura da estrada que liga Luis
Alves a Blumenau.
O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão.
Solicito ao sr. secretário que
proceda à leitura da ata da sessão anterior.
(É lida e aprovada a ata.)
Solicito à assessoria que proceda à
distribuição do expediente aos srs. deputados.
Passaremos
às
Breves
Comunicações.
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Com a palavra o primeiro orador
inscrito, deputado Serafim Venzon, por até dez
minutos.
O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON Sr. presidente, sras. deputadas, srs.
deputados, queria cumprimentar, desta
tribuna, o vereador Dorigon Nego, do PSDB de
Guaraciaba, que acompanha esta sessão nas
galerias desta Casa.
Gostaria de destacar aqui que a
RBS, hoje, entra com o sinal digital em Santa
Catarina. Estará aqui, em torno das 17h, o
ministro Hélio Costa, que vai assinar, na
Assembléia
Legislativa,
o
termo
de
consignação para que a partir das 19h a RBS
possa começar a transmitir com sinal digital,
se não todos, alguns programas.
O ministério das Comunicações
começou a implantar essa forma de transmissão no Brasil em 2007 e está previsto
que até 2016 todas as televisões estejam
transmitindo sua imagem através do sistema digital.
E alguns me perguntam qual será a
diferença. Certamente, poucos de nós
paramos para ver em aparelhos diferentes qual
a diferença entre a imagem de uma TV
analógica e a imagem de uma TV com sinal
digital. Alguns tentaram explicar a diferença
com a seguinte comparação: se alguém
mandasse um fax para outra cidade, repre-
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sentaria o sinal analógico, e se mandasse um
e-mail, representaria um sinal digital e ter-se-ia
uma clareza total do que está escrito. Ou seja,
a imagem digital é praticamente a imagem real
sem nenhuma ofuscação à frente, o que
normalmente haveria nas televisões de
sistema analógico.
Quero aqui então, sr. presidente,
cumprimentar a RBS que se adianta em
Santa Catarina, sendo a pioneira - como já
foi em tantas outras atitudes - na transmissão do sinal digital para o nosso estado.
Para termos uma idéia, esse sinal
já é transmitido no Rio de Janeiro, em Belo
Horizonte, em Salvador, em Campinas, em
São Paulo, em Porto Alegre, em Goiânia, em
Curitiba e partir de hoje em Florianópolis,
Santa
Catarina.
Em
pouco
tempo
certamente esse sinal será transmitido para
todo o estado de Santa Catarina e também
por todas as televisões. Ou seja, todos os
aparelhos de televisão poderão receber o
sinal digital, com um detalhe: a televisão
terá que ter o conversor já embutido nela
ou, se tivermos uma televisão normal,
teremos que comprar o conversor, e esse,
então, transformará a imagem do nosso
aparelho.
Queria saudar o governador Luiz
Henrique da Silveira e o vice-governador
Leonel Pavan, que tiveram o conhecimento
de que esse é um grande mercado não só
para Santa Catarina, mas para o país.
Parece-me que nesse momento esses conversores estão sendo vendidos por um valor
entre R$ 400,00 a R$ 800,00. Imaginem,
v.exas., quantas televisões nós temos no
Brasil? Certamente, se temos 180 milhões
de brasileiros, podemos dizer que pelo
menos, se em cada casa tiver um aparelho
de TV, mais de 50 milhões de residências
teriam que ter esse conversor.
O nosso modelo é o japonês.
Existem três sistemas de transmissão de sinal
digital: o sistema americano, o sistema
europeu e o sistema japonês. O sistema
adotado pelo ministério das Comunicações,
que certamente será adotado por toda a
América Latina, é o sistema japonês, porque
esse sistema favorece a transmissão do sinal
para os aparelhos móveis.
Prevendo que nós tenhamos a
transmissão da televisão através dos aparelhos de telefone digital, certamente esse
sistema seria o mais adequado para termos
no país. Por isso foi adotado esse sistema.
Uma empresa inglesa vai trazer aqui
para o estado a fábrica que vai produzir esses
conversores. Já estiveram inclusive em
Brusque, por duas vezes, com o governador
Luiz Henrique da Silveira, e uma vez com o
vice-governador, Leonel Pavan.
Hoje, o conversor que está chegando ao Brasil é produzido em Taiwan e
em outra cidade da China. Mas, certamente,
a partir do ano que vem, esse aparelho
passaria a ser produzido em Santa Catarina,
significando grandes divisas para o estado,
porque seria vendido para o país inteiro e
também para os demais países da América
Latina.
Imaginem que grande mercado é
esse e o que significa para ao país, especialmente para Santa Catarina, ter a produção
desses conversores.
Saudamos a RBS por mais esse ato
de pioneirismo!
Para encerrar, sr. presidente,
queria agradecer aos meus companheiros
do PSDB: aos deputados José Natal,
Giancarlo
Tomelin,
Nilson
Gonçalves,
Jorginho Mello, Gilmar Knaesel, Dado
Cherem e Marcos Vieira.

O deputado Marcos Vieira foi o
nosso líder nos anos 2007 e 2008. Exerceu
com muita propriedade a atuação de líder.
Liderou a bancada e na avaliação geral os
demais deputados tiveram um bom desempenho graças ao trabalho de liderança que
fez.
E no dia de ontem, na reunião que
tivemos, optamos por uma permuta da
liderança ano após ano. De agora em diante,
ano após ano, nós vamos, podendo cada um
até tentar a recondução, fazer a eleição do
novo líder, aliás como já fazem alguns outros
partidos, justamente para dar oportunidade a
todos, até porque, considerando os oitos
deputados presentes na Assembléia e os dois
deputados que são secretários de estado, o
deputado Dado Cherem e o deputado Gilmar
Knaesel, eles podem e têm capacidade para
exercer a liderança.
Eu queria agradecer a cada um
dos deputados que me depositaram essa
confiança. Já reiterei a eles o meu empenho
para desempenhar bem esse papel aqui na
bancada, e coloco-me à disposição de cada
um dos líderes dos diversos partidos para
que nós possamos, juntamente com o
nosso presidente Jorginho Mello, dar
agilidade às matérias que chegam a esta
Casa. O deputado é a caixa de ressonância
da sociedade. Tudo chega aqui e nós precisamos encaminhar a solução de cada um
dos problemas.
Por isso, a articulação dos deputados, o desempenho de cada um e a
capacidade de envolvimento dos líderes é
muito importante também para a imagem
deste Parlamento.
Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Melo) - Com a palavra o próximo
orador inscrito, deputado Jailson Lima, por até
dez minutos.
O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA Obrigado, sr. presidente Jorginho Mello.
Gostaria
de
cumprimentar
os
telespectadores da TVAL, os deputados e os
funcionários da Casa.
Antes da minha intervenção,
quero cumprimentar o nosso presidente
Jorginho Mello pela escolha da sua
equipe de trabalho na Assembléia, ao
contemplar na sua chefia de gabinete o
ex-prefeito de Agrolândia, o sr. Paulo
Ricardo Gwoszdz, que foi um bom prefeito
no município. Com isso v.exa., de certa
maneira, também homenageia o alto vale,
região a qual represento e que me
permitiu estar aqui hoje.
Quero, neste momento, como
deputado do Partido dos Trabalhadores,
fazer
o
registro
da
presença
do
presidente do PT nacional, ex-ministro
Ricardo Berzoini, hoje deputado federal,
que está visitando o estado de Santa
Catarina
e
encontra-se
aqui,
no
plenarinho desta Casa, acompanhado de
lideranças do Partido dos Trabalhadores:
o ministro da Pesca, Altemir Gregolin; a
presidente
do
PT
estadual,
Luci
Choinacki; e o ex-ministro José Fritsch.
Estão presentes aqui também:
Guido Bauer, vice-prefeito de Agrolândia;
João José, superintendente do DNIT; Sadi
Bonamigo, prefeito de Descanso; Nelson
Hinigui, vice-prefeito de Guaraciaba; prefeito
do Chapadão do Lageado, companheiro
Zezé; vereador Altamiro, de Antônio Carlos,
e que fez naquela cidade quase 7% dos
votos, representando de forma brilhante o
município, sendo mais uma estrela reluzente do Partido dos Trabalhadores.
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Esse encontro que o Partido dos
Trabalhadores está fazendo em Santa Catarina
é para demonstrar o papel importante que tem
na estrutura política do estado e para discutir
questões organizacionais e planejamentos,
tendo em vista que a nossa senadora Ideli
Salvatti é a nossa candidata ao governo.
Presente aqui também está o nosso
deputado federal Cláudio Vignatti.
Então, o partido tem os seus
encaminhamentos e nós, de forma madura,
com a presença do presidente, estaremos
fazendo essas reflexões na data de hoje.
Ao mesmo tempo, cabe-nos informar
que, enquanto o mundo discute crises, vemos, às
vezes, questionamentos da Oposição sobre a
forma tranqüila e serena com que o nosso
governo federal está-se portando diante dessa
avalanche internacional, esse tsunami econômico.
Enquanto o mundo discute as crises, o
país discute investimentos. E essa semana
mesmo, na data de ontem, a nossa ministra do
PAC, Dilma Rousseff, falou de mais de R$ 140
bilhões de investimentos na área de infraestrutura, principalmente na questão das
rodovias.
E aí temos a nossa querida BR-470,
rodovia que tem sido um calvário de óbitos pelo
número de acidentes, sendo contemplada com R$
1,4 bilhão, deputado Gelson Merísio, para que
seja iniciada a sua duplicação. Quiçá até 2010
teremos uma parte duplicada, partindo da cidade
de Navegantes. E temos a BR-116, passando por
Rio do Sul, cortando o nosso alto vale, permitindo
que a economia da região se consolide.
Portanto, ao mesmo tempo em que
promove o desenvolvimento econômico da região,
permite-se uma tranqüilidade maior para quem
transita na BR-470, como todos nós que moramos
no alto vale e os companheiros que vêm do
planalto serrano e do oeste catarinense.
Nós sabemos que Santa Catarina
tem sido um estado privilegiado pelo nosso
presidente Lula, ao estar presente nos
momentos de crise, como agora na crise
ambiental em decorrência do grito que deu a
natureza, pedindo socorro pelas intervenções
que o homem faz no seu ambiente.
Vimos, recentemente, os estudos da
Epagri mostrando, por exemplo, que apenas
15% da região do Morro do Baú não tinham
manuseio do homem, deputado Serafim
Venzon. E vimos o que aconteceu. Foram mais
de 100 óbitos ao todo na região.
Os estudos da Epagri e da UFSC
mostraram que 85% daquela extensão territorial tinham a ação humana e que nos
outros 15% tinham estradas e uma série de
intervenções, o que permitiu que o solo fosse
permeado pelo alto volume de água que
naquele período acabou ocorrendo na região.
Então, nós vemos que o nosso
presidente, o nosso governo está presente em
Santa Catarina. E agora o anúncio desses
investimentos na área de infra-estrutura
contemplando a nossa BR-470 faz parte da
nossa luta pela sua duplicação e pelas suas
melhorias.
No dia 6 de março, a Assembléia
Legislativa,
através
da
comissão
de
Transportes, estará fazendo uma audiência
pública em Rio do Sul com os prefeitos, com
os representantes políticos da região, com a
associação comercial e com o nosso
superintendente João José para que comecemos a contemplar e avaliar os principais
gargalos que propiciam mais acidentes, para
que, ao se iniciar a duplicação e o manuseio
da
estrutura
da
região,
possamos,
inicialmente, ter essas como áreas prioritárias
de intervenção, no intuito de reduzir os
acidentes e, principalmente, os gargalos que
nós temos na região.
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Há de se registrar a intervenção e o
trabalho brilhante que vem sendo feito pelo
deputado Nelson Goetten, do PR, que tem o
ministro Nascimento no quadro do seu partido
e que, de certa maneira, também tem sido
uma figura importante nessa luta pela
duplicação da BR-470.
Quero registrar também que o exdeputado Paulo Eccel, que foi um parlamentar
brilhante nesta Casa, hoje prefeito de Brusque,
também está aqui acompanhando o nosso
presidente Berzoini e o grupo que hoje estará
nesta Casa, pela manhã, no plenarinho,
fazendo um grande debate sobre a importância
e o papel do nosso partido no contexto político
brasileiro e no contexto político de Santa
Catarina.
Obrigado, presidente, e parabéns
pela condução dos trabalhos, juntamente com
o vice-presidente, deputado Gelson Merísio.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Passaremos ao horário
reservado aos Partidos Políticos. Hoje, quintafeira, os primeiros minutos são destinados ao
PMDB.
Consulto o sr. deputado Elizeu
Mattos para saber quem fará uso da palavra.
(Pausa)
Não havendo deputados do PMDB
que queiram fazer uso da palavra, os próximos
minutos são destinados ao PT.
Indago ao deputado Jailson Lima se
deseja ocupar a tribuna.
(Pausa)
Com a desistência do deputado
Jailson Lima e não havendo deputados do PT
que queiram fazer uso da palavra, os próximos
minutos são destinados ao PSDB.
Pergunto ao deputado José Natal se
deseja fazer uso da palavra.
(Pausa)
Com a desistência do deputado José
Natal e não havendo deputados do PSDB que
queiram fazer uso da palavra, os próximos
minutos são destinados ao PP.
Com a palavra o sr. deputado Lício
Mauro da Silveira, por até dez minutos.
O SR. DEPUTADO LÍCIO MAURO DA
SILVEIRA - Sr. presidente e srs. deputados, é
com muita satisfação que estamos aqui
fazendo o nosso primeiro pronunciamento. E
vamos entrar numa discussão que já foi feita
há muito tempo, mas à qual eu gostaria de
retornar. Trata-se da Lei de Inclusão Social,
que tem o n. 12.120, de 9 de janeiro de 2002.
Srs. deputados, essa lei fixava o
índice para incluir o município como privilegiado no sentido da obtenção de recursos com
taxas menores ou até sem pagar juros. Enfim,
essa lei previa uma série de benefícios, desde
que o Índice de Desenvolvimento Social - IDS fosse igual ou menor do que 85% do IDS
médio.
O IDS foi criado baseado em
renda, educação e saúde. Esse tripé realmente faz com que monitoremos uma melhoria em nosso estado e em todos os municípios em relação à situação econômica,
educacional e de saúde.
Ocorre que essa lei está completamente desatualizada, mas, mesmo assim,
todos os anos, vem à Assembléia a Lei de
Diretrizes Orçamentárias citando os mesmos
municípios, sempre os mesmos como
privilegiados com vistas à inclusão social. Por
exemplo, Nova Itaberaba, Princesa, Ipuaçu e
assim sucessivamente todos os anos são
citados, nada muda. Esse é um erro
extremamente violento e v.exa. sabe, sr.
presidente, pois foi presidente da comissão de
Finanças, que nós precisamos corrigir
imediatamente esse aspecto.

O governo está tentando modificar
isso, está tentando colocar um índice
socioeconômico baseado no Índice de
Desenvolvimento Humano, porém essa lei
ainda não chegou aqui. É necessário avisar o
governo que para constituir esse novo projeto
de lei de inclusão social baseado no Índice de
Desenvolvimento Humano é preciso que se
tenha
um
acompanhamento
anual
e
permanente. Caso contrário vai cair no aspecto
da banalização da Lei de Inclusão Social,
criada há praticamente sete anos.
Por isso, sr. presidente, nós gostaríamos de discutir isso com maior profundidade aqui na Assembléia Legislativa, e
queria propor a v.exa. e aos demais srs.
deputados a criação de um fórum apropriado
para discutir o índice de desenvolvimento
socioeconômico, para que a Assembléia
Legislativa tenha uma visão dos problemas das
áreas da educação, da saúde, da renda,
fazendo com que possamos, sabendo onde
estão os problemas, ajudar os municípios,
fazendo com que melhorem esses índices e,
como conseqüência, melhorem o aspecto
econômico e social da população.
Essa é uma meta que temos que
seguir. Quer queira ou não, hoje, quando se
administra uma prefeitura, quando se
administra um governo, quando se administra
qualquer empresa, somos obrigados a ter
índices que apontem os objetivos a perseguir.
Portanto, nós achamos importante que se
discutam esses índices porque só assim
teremos condições de dar um suporte melhor
para a população do estado.
Eu acho que essa é uma obrigação
dos srs. deputados, uma vez que o
parlamentar não deve somente legislar,
fiscalizar, mas também ir à ponta, ir ao
encontro
da
sociedade,
participar
de
programas de desenvolvimento social e
econômico, participar efetivamente daqueles
problemas que afligem mais os municípios.
Nós temos reparado, sr. presidente,
e v.exa. sabe, que esse índice que nós temos
ainda, ou seja, o Índice de Desenvolvimento
Social, divide o estado em municípios de baixo
IDS, médio IDS e alto IDS. Só que ele é
resultado de uma análise da saúde, por
exemplo, e nós temos outros quadros em
nossa sociedade. Assim, o deputado poderá
visualizar, através de outros índices, a situação
específica de cada município, e poderá ajudar
o governo municipal e, logicamente, também o
governo federal para que possam, então, fazer
a nossa sociedade melhorar.
Estou mostrando o índice de
saneamento básico e nós podemos ver que
a maioria dos municípios do nosso estado
possui um índice bastante inadequado
ainda. Existe, da mesma forma, o índice da
educação.
Nós estamos fazendo essa solicitação porque há o problema da continuidade
e da descontinuidade administrativa, que é o
grande pecado dos governos, quer sejam de
um partido ou de outro. A verdade é que
quando entra um governo que acha que certos
aspectos não devem mais ser levados em
consideração, parte para outra estratégia,
abandonando
pontos
de
importância
fundamental para a sociedade.
Ora, foi criado esse índice social em
2002 e de lá para cá, como falei, sempre
aparecem os mesmos municípios como
contemplados. Se formos calcular, nenhum
deles pode mais constar da listagem, pois
estão todos fora já que, quer queiram, quer
não, eles fogem dos critérios previstos na lei,
uma vez que aumentaram o seu desenvolvimento social e estão fora da média mínima
estabelecida.
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Então, acho que devemos discutir com
mais profundidade esse assunto porque ele vai
ser uma ferramenta não só para os deputados,
mas servirá para uma análise com vistas a uma
supervisão nas suas áreas de interesse.
Mas, dando continuidade, quando o
IDS foi criado, mudou o governo. E o que
aconteceu? Abandonaram o IDS, embora ele
seja citado em todas as Leis de Diretrizes
Orçamentárias e em todas, como já falei,
constem municípios a ser por ele beneficiados.
Mas o que aconteceu? O cidadão que estava
trabalhando nisso foi retirado da função - era
um cargo em comissão -, e o governo não deu
mais continuidade. Tudo foi abandonado em
função de uma disputa de pessoas que efetivamente não gostam de um cidadão que está
fazendo determinado trabalho; substituem-no e
deixam de lado. O cidadão, então, patenteou
para ele, montou um escritório e dá assessoria
para os diversos municípios a respeito da
análise desses índices.
Mas o que vem em benefício da
sociedade como um todo? A sociedade goza
dos benefícios dessa lei? Não! A Lei de
Inclusão Social não vale nada aqui no estado
de Santa Catarina, haja vista essa disparidade
entre os índices.
Por isso, sr. presidente, encerrando
o meu pronunciamento, solicito a v.exa. que
autorize, logicamente após o aval do Plenário,
a criação de um fórum para que possamos
discutir com a Universidade Federal de Santa
Catarina, com outras universidades do estado,
o Sistema Acafe, por exemplo, e com o governo do estado a criação de um índice! Se
não for do governo, que seja da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina, para que nós,
deputados, tenhamos essa ferramenta mínima
de avaliar se o município está indo bem em tal
área, se está mal em outra área, a fim de que
sejam feitas as devidas correções.
Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Serafim Venzon Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Com a palavra, pela ordem, o
sr. deputado Serafim Venzon.
O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON Sr. presidente, com sua aquiescência quero
anunciar e agradecer as presenças nesta Casa
do vereador Marcos da Maia Vicente que é
presidente da Câmara de Vereadores de
Araquari e também presidente do PMDB deste
município, bem como do vereador Clenilton
Carlos Pereira que é o sub-prefeito do distrito
de Araquari, presidente do PSDB. Está conosco
também Eunildo Avelino dos Santos representando o presidente da Câmara de Barra
Velha.
Muito obrigado, sr. presidente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jorginho
Mello) - Estão registradas as presenças e esta
Presidência faz as devidas anotações.
Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao PMDB.
Com a palavra o sr. deputado
Rogério Mendonça, por até dez minutos.
O
SR.
DEPUTADO
ROGÉRIO
MENDONÇA - Gostaria de saudar o sr. presidente e os demais deputados desta Casa e
dizer, inicialmente, deputado Jorginho Mello,
da minha grande satisfação em estar usando
da tribuna com v.exa. na condição de
presidente desta Casa. Tive a oportunidade de
parabenizar v.exa. pessoalmente, mas quero
fazê-lo agora através desta tribuna e dizer que
votei em v.exa. não só agora, como também na
eleição anterior, quando apoiamos o projeto de
v.exa., que agora, por justiça, chega à
Presidência.
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É verdade que por um momento
também pleiteei a Presidência desta Casa.
Sem dúvida, é um desejo, um sonho, é o
objetivo máximo de qualquer deputado
ocupar a Presidência do Legislativo catarinense, até porque, já no meu terceiro
mandato, com muito orgulho, deputado
Jorginho Mello, tive a satisfação de ser
eleito com 55 mil votos, aproximadamente,
sendo o quarto deputado mais votado do
Legislativo de Santa Catarina. E hoje entre
os deputados que aqui estão, deputado
Jorginho Mello, sou o segundo deputado
mais votado, só perdendo para o deputado
Herneus de Nadal, com muito orgulho. Mas
a minha bancada me apoiava e eu tinha o
apoio de outras bancadas, inclusive em alguns momentos fiz algumas tratativas com
v.exa., mas houve esse entendimento e,
acima de tudo, temos que aceitar, assim
como a democracia.
Na próxima eleição meu projeto é
a candidatura a deputado federal, e quem
sabe eu possa buscar a Presidência daquela Casa, no Congresso Nacional. Mas independente disso, deputado Jorginho Mello,
quero dizer a v.exa. que tenho uma
satisfação muito grande em vê-lo na
Presidência desta Casa. Conte comigo e
com a nossa bancada e tudo aquilo que
houve na questão da disputa evidentemente
está superado, faz parte do processo
democrático.
Eu gostaria de fazer referência à
posse que será dada hoje no período da
tarde a diversas pessoas que estarão
assumindo espaços no governo do estado,
como o deputado Mauro Mariani que está
sendo indicado para a secretaria de InfraEstrutura, e voltará para esta secretaria a
partir de hoje. Da mesma forma, o ex-prefeito de Otacílio Costa, Altamir Paes, meu
amigo, deputado Elizeu Mattos, estará hoje
oficialmente assumindo a Presidência do
Deter de Santa Catarina; o Murilo Flores,
que era o presidente da Epagri, estará
assumindo a Fatma, e um conterrâneo meu,
de Ituporanga, Luiz Ademir Hessmann, que
foi meu sucessor na prefeitura, estará
assumindo a Presidência da Epagri. São
ajustes que o governador está fazendo.
Todos estão assumindo evidentemente
pelos seus méritos e acho que também o
sr. Luiz Hessmann fará um grande trabalho
à frente da Epagri.
Gostaria de dizer também do meu
sentimento pelo fato do Carlos Kreuz estar
saindo da Fatma, pois ele é uma pessoa
altamente qualificada, fez um grande
trabalho, foi muito bem aceito pelos
funcionários,
mas
está
deixando
a
Presidência da Fatma para ocupar uma
diretoria da Epagri. Tenho certeza de que é
um ajuste técnico e não tem nada a ver com
a competência do sr. Carlos Kreuz, que é
engenheiro agrônomo e estará também na
Epagri, como funcionário de carreira,
ajudando aquela empresa, o Luiz Hessmann
e toda a estrutura da empresa a continuar
prestando o grande serviço que faz para a
agricultura do estado de Santa Catarina.
Gostaria também, sr. presidente,
de fazer menção à viagem que fizemos na
última segunda-feira a alguns municípios do
vale do Itajaí acompanhando o sr. governador. Estivemos, deputado Dagomar
Carneiro, inicialmente em Brusque quando o
governador do estado assinou uma ordem
de serviço de aproximadamente R$ 6
milhões para revitalização da rodovia
Antônio Heil, que liga Brusque a BR-101. Lá
estavam os deputados Giancarlo Tomelin e
Serafim Venzon. O deputado Adherbal Deba

Cabral não estava, mas, com certeza, foi
um dos que lutaram para que aquela
rodovia tivesse essa revitalização. Mas,
repito, o governador foi até lá e assinou
uma ordem de serviço no valor de R$ 6
milhões, sendo que desse valor, a metade
dos recursos são oriundos do governo do
estado e a outra metade, aproximadamente,
é questão de pequenos valores para mais
ou para menos, do governo federal.
Naquele momento, o governador
Luiz Henrique fez referências muito fortes
ao apoio que o presidente Lula está
dando para Santa Catarina, ou seja, que
o governo federal está dando para a
recuperação do nosso estado que sofre
muito em função da catástrofe das
cheias que atingiram o nosso estado.
Agora, não é justo que se esqueça que a
metade desses valores são dos cofres da
Fazenda, são recursos próprios. Portanto,
que se faça justiça, porque da mesma
forma, na seqüência fomos ao município
de Ilhota, onde o governador, de novo,
assinou uma ordem de serviço no valor
de R$ 6 milhões aproximadamente para
iniciar a recuperação do município, sendo
que a metade foi do governo federal.
Portanto, não se pode vir aqui
acusar e dizer que o governo do estado não
está fazendo nada, não está aplicando seus
recursos. O governador esteve muito
presente em todos os atos e está ajudando,
agilizando, fazendo a sua parte, assim como
todos os municípios e o governo federal,
formando uma grande parceria, um conjunto
de forças, porque num momento desses
não se pode pensar em políticos, em
partidos, porque Gaspar é do PT, ou outro
local é do PP ou qualquer partido que seja.
Nós temos que pensar na população acima
de tudo. É assim que o governador do
estado está agindo. Portanto, não se faça
injustiça ao trabalho do governo do estado,
do governo federal e de todos os
municípios.
O Sr. Deputado Adherbal Deba
Cabral - V.Exa. me concede um aparte?
O
SR.
DEPUTADO
ROGÉRIO
MENDONÇA - Concedo um aparte a v.exa
que representa o vale do Itajaí, que é de
Navegantes e que, com muito orgulho, está
retornando a esta Casa, onde deverá ficar
por muito tempo, pois retornará na próxima
legislatura e ficará como deputado de fato,
porque merece e faz um grande trabalho por
Santa Catarina.
O Sr. Deputado Adherbal Deba
Cabral - Primeiramente, quero agradecer por
me conceder o aparte, deputado Peninha, e
parabenizar o nosso presidente, deputado
Jorginho Mello, que honra esta Casa, que foi
eleito por unanimidade. Isso é muito
importante para todos os deputados que
votaram nele.
Gostaria também de parabenizar
o nobre deputado que, a pedido da
bancada do PMDB, do partido do nosso
governador, aceitou esse acordo para
que pudéssemos dar continuidade à
tríplice aliança.
Srs. deputados, aproveitando esse
belo trabalho que o deputado Peninha tem
feito por Santa Catarina, quero dizer que
nesta semana nós estivemos em Luis Alves,
juntamente com o nosso deputado federal
João
Matos,
onde,
a
pedido
dos
empresários, dos prefeitos municipais, dos
vereadores, conseguimos a liberação de
uma verba de R$ 200 mil para abrir a
estrada que liga aquele município a
Blumenau, estrada que estava interrompida
devido às enchentes.
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Eu gostaria de agradecer o apoio
dado pelo deputado Giancarlo Tomelin aos
deputados que representam a nossa região,
ao deputado Jean Kuhlmann, ao próprio
deputado Peninha, porque é muito importante que nós, do vale do Itajaí, com a
nossa representação aqui na Assembléia,
que vivemos esse problema grave da
enchente no mês de dezembro, procuremos
liberar esses recursos, questão bastante
difícil. O governo federal, numa parceria
com o governo do estado, está liberando,
mas a verba está custando para chegar aos
municípios.
Então, os deputados do vale do Itajaí
têm que se unir para que esses recursos
sejam realmente bem aplicados. Estamos com
problemas ainda no Morro do Baú, no
município de Ilhota, que era uma região
próspera, uma região agrícola, com uma representatividade muito grande em termos de
economia, de impostos, e hoje aquelas
famílias estão esperando esses recursos que
estão demorando muito.
Assim sendo, eu gostaria que nós,
deputados da região do vale, nos uníssemos,
para que se possa atender, com mais rapidez,
esses prefeitos municipais.
Além disso, quero parabenizar, como
v.exa. já falou, as pessoas que estão
ocupando os cargos hoje da Epagri, da InfraEstrutura, o nosso deputado Mauro Mariani, o
nosso ex-prefeito lá de Ituporanga, que será o
presidente da Epagri, e também o nosso
presidente do Deter.
Muito obrigado, deputado, pelo
aparte.
O
SR.
DEPUTADO
ROGÉRIO
MENDONÇA - V.Exa. tem razão, deputado
Adherbal Deba Cabral. O vale do Itajaí, num
todo, se nós contarmos de Itajaí e formos
subindo para Blumenau, deputado Giancarlo
Tomelin, e cairmos em Itaiópolis, Pouso
Redondo, lá para cima, significa hoje praticamente 1/4 da economia de Santa Catarina e
1/4 da população. Então, é uma região
expressiva. E as enchentes que atingiram a
região afetaram e prejudicaram a economia de
Santa Catarina, pois essa região é de grande
importância para a economia e para a
população e, portanto, merece, como está
recebendo, esse apelo de todas as esferas do
governo.
O Sr. Deputado Adherbal Deba
Cabral - Sr. deputado, apenas para complementar, eu gostaria também de fazer
uma referência muito importante ao trabalho do major Márcio, da Defesa Civil, que
está dando um atendimento primordial visitando a região. Isso é muito importante
para nós, políticos, que representamos
aquele povo.
O
SR.
DEPUTADO
ROGÉRIO
MENDONÇA - É verdade, deputado Adherbal
Deba Cabral, a Defesa Civil realmente merece os nossos parabéns. Eu acompanhei
tudo, pois estive muito presente, e foi feito
um grande trabalho nessas regiões que
foram atingidas por essas catástrofes e
eles continuam trabalhando por Santa
Catarina.
O Sr. Deputado Giancarlo Tomelin V.Exa. me concede um aparte?
O
SR.
DEPUTADO
ROGÉRIO
MENDONÇA - É com prazer que concedo um
aparte a v.exa., deputado Giancarlo
Tomelin, que também representa o vale do
Itajaí, aliás, temos uma afinidade com Porto
Belo. Eu tenho casa lá, morei nesse
município e sei que v.exa. tem raízes muito
fortes lá com os seus familiares. Portanto,
essa é uma região que nós podemos atuar
juntos em sua defesa.
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Mas, deputado Giancarlo Tomelin, é
com muito orgulho que concedo um aparte a
v.exa. e o parabenizo pelo fato de estar nesta
Casa. Eu acompanhei o seu trabalho na época
de campanha e sei que v.exa. é trabalhador, é
um jovem, é uma renovação e, com certeza,
será muito importante para Santa Catarina e
para o vale do Itajaí.
Portanto, seja muito bem-vindo a
esta Casa.
O Sr. Deputado Giancarlo Tomelin Muito obrigado, deputado Peninha. Nem sou
digno de tantas palavras, mas a bondade do
seu coração é que faz v.exa. pronunciar tais
palavras sobre a minha pessoa.
Mas quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento que fez com relação às duas
rodovias do vale do Itajaí. Apenas quero
acrescentar que o deputado Dagomar Carneiro
também estava lá presente na entrega da
ordem de serviço deste governo, do governo
Luiz Henrique/Leonel Pavan, um governo próximo do cidadão.
E a título de sugestão, deputado,
eu disse aos prefeitos que eles agora
poderiam unir forças com o governo do estado, porque essas rodovias, além de
escoarem a produção catarinense das
regiões de Brusque, Blumenau, Gaspar e de
todo o vale do Itajaí, poderiam também ser
transformadas em rodovias turísticas. Assim
como quando vamos a Gramado, onde
andamos no eixo da rodovia das hortênsias,
e em tantas outras rodovias de Santa
Catarina.
Assim sendo, seria bom elaborarmos um projeto no sentido de se plantar
flores ao longo dessas rodovias, embelezando-as, porque são também corredores
turísticos de Santa Catarina ligando festas,
como a Oktoberfest, de Blumenau, como a
ExpoGaspar, que v.exa. tanto participa e
que tão bem representa o município de
Gaspar, onde meu avô foi prefeito. E eu
tenho a honra, de igual forma, de representar a região de Blumenau e Brusque,
que faz o melhor marreco do país, deputado
Dagomar Carneiro, o melhor do Brasil!
Quem nunca foi a Brusque comer marreco
não sabe o que está perdendo!
Mas eu parabenizo v.exa. pelo seu
pronunciamento.
O
SR.
DEPUTADO
ROGÉRIO
MENDONÇA - Obrigado, deputado. É muito
importante v.exa. se integrar aos poucos ao
trabalho desta Casa, mas tenho certeza de
que, pela sua capacidade, em pouco tempo,
já estará dominando todos os trabalhos e
todos os assuntos e estará trabalhando
como veterano em prol do nosso estado.

Mas toda quinta-feira tenho por
hábito, deputados Giancarlo Tomelin e
Adherbal Deba Cabral, de fazer referência à
minha programação do final de semana, até
porque, volto a dizer, a maioria das pessoas
pensa que o deputado só trabalha aqui e aí vai
embora na sexta-feira, não trabalha mais, vai
para a praia, vai descansar, mas não é bem
assim. Aliás, a maior parte dos deputados
trabalha mais no final de semana, deputado
Jorginho Mello, do que no plenário. Por isso
vou fazer aqui a referência.
Hoje à tarde, quinta-feira, estarei na
posse do Luiz Hessmann, do Mauro Mariani,
de Altamir e do Murilo. À noite, estarei no
município de Indaial, onde o Marcelo Paker,
assessor do vereador Henrique Fritz, meu
grande amigo, está fazendo aniversário.
Estarei lá confraternizando com diversas
lideranças do prefeito de Indaial Sérgio Almir
dos Santos e com vários amigos meus.
Na sexta-feira, no período da manhã,
estarei em Ituporanga, onde o presidente da
Fucas, o Aparício, estará numa reunião com o
prefeito municipal anunciando o trabalho que a
Fucas fará lá no alto vale do Itajaí, em
Ituporanga, um grande parque ecológico, um
grande investimento na área de preservação
do meio ambiente e também na área de
educação infantil. Posso dizer que tenho
grande parte do mérito por esse empreendimento que será instalado em Ituporanga.
No período da tarde, estarei visitando o município de Petrolândia, onde
assumiram recentemente Erimar José Senen e
Ires Schimtz Weber. Combinei com eles para
ver os problemas do município e o que
podemos fazer por Petrolândia.
Sábado, estarei visitando diversas
lideranças dentro do município de Ituporanga.
Segunda-feira, no período da manhã,
estarei visitando Rio do Sul, o prefeito,
lideranças e participando de reuniões. À tarde,
estarei visitando os municípios de Taió, Mirim
Doce e Pouso Redondo.
Portanto,
esta
é
a
minha
programação e faço questão de toda quintafeira vir aqui fazer isso, pois faz parte também
do trabalho do parlamentar, não só nesta
Casa, estar presente nas bases.
Obrigado, presidente Jorginho Mello.
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado
Jorginho Mello) - Passaremos à Ordem do Dia.
Antes, gostaria de fazer um registro,
porque o deputado Genésio Goulart leva muito
a sério o seu comparecimento que é, claro,
dever e obrigação de cada um dos srs.
deputados, mas todos levam a sério. Mas ele
fez um requerimento por escrito para justificar
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sua ausência dizendo que foi acompanhar o
governador de Santa Catarina à cidade de
Tubarão.
Requerimento
de
autoria
do
deputado Pedro Uczai, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao presidente do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
cumprimentando-o pela decisão de criar a
Câmara Especial Regional de Chapecó.
A Presidência defere de plano.
Requerimento
de
autoria
do
deputado Pedro Uczai, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao secretário Executivo
do ministério do Trabalho e Emprego,
solicitando a assinatura de convênio para
instalação do Plano Nacional Setorial de
Qualificação, no município de Florianópolis.
A Presidência defere de plano.
Requerimento
de
autoria
do
deputado Jailson Lima, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao ministro da Justiça,
solicitando urgência nas investigações no caso
do assassinato do vice-presidente do Partido
dos Trabalhadores de Pernambuco.
A Presidência defere de plano.
Requerimento
de
autoria
do
deputado Jailson Lima, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao reitor do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina, cumprimentando-o pela posse
no cargo.
A Presidência defere de plano.
Requerimento
de
autoria
do
deputado Marcos Vieira, que solicita o envio de
mensagem telegráfica aos prefeitos e
presidentes das Câmaras de Vereadores dos
municípios de Xaxim, Xavantina, Piratuba,
Ituporanga, Itapiranga, Capinzal, Tangará,
Urubici, Taió, São Carlos, Presidente Castelo
Branco, São Miguel d’Oeste, Vidal Ramos e
Xanxerê, cumprimentando-os pelo aniversário
dos respectivos municípios.
A Presidência defere de plano.
Srs. deputados, não há mais matéria
na pauta da Ordem do Dia, ficando para serem
deliberadas na próxima sessão algumas
moções que estavam na pauta de hoje e foram
retiradas.
Não havendo mais oradores inscritos, livre a palavra a todos os srs. deputados.
(Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, esta Presidência, antes de encerrar
a presente sessão, convoca outra, ordinária,
para terça-feira, à hora regimental, com a
seguinte Ordem do Dia: matérias em condições
regimentais de serem apreciadas pelo
Plenário.
Está encerrada a sessão.

ATOS DA MESA
ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 019, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor NELSON HENRIQUE MOREIRA, matrícula
nº 1001, do cargo de Coordenador do Orcamento Estadual, código PL/DAS-6, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 05 de fevereiro de
2009(DL - Coordenadoria do Orcamento Estadual).
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário

*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 020, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE:

com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nºs. 001 e 002,
de 11 de janeiro de 2006, e suas alterações,

NOMEAR SERGIO FRANCISCO AMBROSI, matrícula nº
1986, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Coordenador do Orçamento Estadual, código PL/DAS-6, do Quadro de
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 05 de fevereiro de 2009
(DL - Coordenadoria do Orçamento Estadual).
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 021, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor JACOB TANCREDO KNABBEN,
matrícula nº 1802, do cargo de Coordenador de Saude e
Assistencia, código PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 05 de fevereiro de 2009(DRH Coordenadoria de Saude e Assistencia).
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 022, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
e em conformidade com as Resoluções
nºs. 001 e 002, de 11 de janeiro de
2006, e suas alterações,
NOMEAR LAERCIO BRAZ GHISI, matrícula nº
0422, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Coordenador de Saúde e Assistência, código PL/DAS-6, do
Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 05
de fevereiro de 2009 (DRH - Coordenadoria de Saúde e
Assistência).
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 023, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com base no inserto do Terceiro Termo
Aditivo ao Convênio nº 08088/2003-8,
celebrado entre o Governo do Estado de
Santa Catarina e a ALESC, visando a
cooperação
técnico-profissional
recíproca,
PRORROGAR até 31 de dezembro de 2009, os
efeitos do Ato da Mesa nº 1256, de 30/07/2003, que colocou à
disposição da Secretaria de Estado da Saúde - com lotação na
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Gerência de
Saúde - Xanxerê/SC, a servidora MARIA ANGELA DE ARAÚJO
BORTOLUZZI, matrícula nº 0984, ocupante do cargo de Analista
Legislativo, código PL/ALE-65, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, com ônus para este Poder, a partir de 1º de janeiro de
2009.
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 024, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: de acordo com o 2º Aditivo ao
Instrumento de Convênio nº 001/2005-5,
celebrado entre a Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina e o
Município de Florianópolis,
PRORROGAR até o dia 31 de dezembro de 2009, os
efeitos do Ato da Mesa nº 249, de 11 de maio de 2006, que
colocou à disposição da Prefeitura Municipal de Florianópolis Secretaria Municipal de Saúde, JOAO JOSE CANDIDO DA SILVA,
matrícula nº 0891, com ônus para este Poder, a partir de 1º de
janeiro de 2009.
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 025, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e nas
condições previstas no Termo de Convênio
nº 08088/03-8, celebrado entre os
Poderes Legislativo e Executivo, visando a
cooperação técnico-profissional recíproca,
PRORROGAR até 31 de dezembro de 2009, os efeitos
do Ato da Mesa n.º 071, de 06/05/2008, que colocou à disposição da
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, o servidor
JOSÉ PAULO REBELO, matrícula nº 1161, a partir de 1º de janeiro de
2009.
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 026, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e
nas condições previstas no 1º Aditivo ao
Termo de Convênio nº 002/2007-2,
celebrado entre a ALESC e a Fundação
Catarinense de Educação Especial,
visando cooperação técnico-profissional
recíproca de servidores,
PRORROGAR até 31 de dezembro de 2009, os
efeitos do Ato da Mesa n.º 045, de 22 de fevereiro de 2007, que
colocou à disposição da Fundação Catarinense de Educação
Especial - Laguna/SC, a servidora SIMONE DA ROSA TASSO,
matrícula nº 1146.
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 027, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e
nas condições previstas no 1º Aditivo ao
Termo de Convênio nº 0002/2007-2,
celebrado entre a ALESC e a Fundação
Catarinense de Educação Especial,
visando cooperação técnico-profissional
recíproca de servidores,
PRORROGAR até 31 de dezembro de 2009, os efeitos
do Ato da Mesa n.º 046, de 22 de fevereiro de 2007, que colocou à
disposição da Fundação Catarinense de Educação Especial Meleiro/SC, a servidora MARA LUCIA MANFREDINI PERUCHI, matrícula
nº 1142.
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 028, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e nas
condições previstas no 1º Aditivo ao Termo
de Convênio nº 002/2007-2, celebrado
entre a ALESC e a Fundação Catarinense
de Educação Especial, visando cooperação
técnico-profissional recíproca de servidores,
PRORROGAR até 31 de dezembro de 2009, os efeitos
do Ato da Mesa n.º 047, de 22 de fevereiro de 2007, que colocou à
disposição da Fundação Catarinense de Educação Especial - BaIneário
Camboriú/SC, a servidora LIANA JUK COUTINHO, matrícula nº 1604.

Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***
Processo Informatizado de Editoração - C o o r d e n a d o r i a d e P u b l i c a ç ã o
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ATO DA MESA Nº 029 de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e nas
condições previstas no 1º Aditivo ao Termo
de Convênio nº 002/2007-2, celebrado
entre a ALESC e a Fundação Catarinense
de Educação Especial, visando cooperação
técnico-profissional recíproca de servidores,
PRORROGAR até 31 de dezembro de 2009, os efeitos
do Ato da Mesa n.º 049, de 22 de fevereiro de 2007, que colocou à
disposição da Fundação Catarinense de Educação Especial - São José
do Cedro/SC, o servidor JOACIR MONTAGNA, matrícula nº 1517.
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***

05/02/2009

ATO DA MESA Nº 030, de 05/02/2009
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 02, de 11 de janeiro de 2006
e alterações, c/c o art. 1º do Ato da Mesa
nº 160, de 15 de agosto de 2007,
DESIGNAR a servidora ANA LUCIA COELHO
MIGNONI BOTELHO, matrícula nº 1104, do Quadro de Pessoal da
Assembléia Legislativa para exercer a função de Assessoria
Técnica-Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 1º de fevereiro de 2009
(Consultoria Legislativa).
Deputado Jorginho Mello - Presidente
Deputado Dagomar Carneiro - Secretário
Deputado Moacir Sopelsa - Secretário
*** X X X ***

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATAS DE COMISSÃO PERMANENTE
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
16ª LEGISLATURA
Às nove horas do dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e oito,
sob a Presidência do Deputado Romildo Titon, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça, com a presença dos demais senhores
Deputados: Herneus de Nadal, Narcizo Parisotto, substituído por Elizeu
Mattos a partir das 09h40min, Pedro Uczai, Pedro Baldissera, Marcos
Vieira, Gelson Merísio, Joares Ponticelli e Jean Kuhlmann. Aberto os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 26ª
reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade O Deputado Gelson
Merísio, relatou as seguintes matérias: o Projeto de Resolução nº
0008.9/08, exarando parecer favorável, que colocado em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0023.3/08,
exarando parecer favorável, que colocado em discussão, foi cedido para
vista em gabinete ao Deputado Marcos Vieira; o o Projeto de Lei nº
0135.4/08, exarando voto de vista favorável, que colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e o Projeto de Lei nº
0224.4/08, exarando parecer favorável, que colocado em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Herneus de Nadal,
relatou as seguintes matérias: o Projeto de Lei Complementar nº
0015.3/07, exarando voto de vista favorável, que colocado em
discussão e votação, foi aprovado por maioria; o o Projeto de Lei nº
0068.0/08, exarando parecer contrário, que colocado em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0035.1/08,
exarando voto de vista contrário, que colocado em discussão e votação,
foi aprovado por maioria o parecer favorável com emenda supressiva do
Deputado Pedro Uczai, relator da matéria; o Projeto de Lei
Complementar nº 0023.3/08, exarando parecer favorável, que colocado
em discussão, foi cedido para vista em gabinete ao Deputado Marcos
Vieira; o Projeto de Lei 0223.3/08, exarando voto de vista favorável,
que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e
o Projeto de Resolução 0224.4/08, exarou parecer favorável, que
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Marcos Vieira relatou o Projeto de Lei nº 0615.4/07,
exarando parecer contrário, que colocado em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Narcizo Parisotto relatou o
Projeto de Lei nº 0338.2/08, exarando parecer favorável, que colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Pedro Uczai relatou o Projeto de Lei nº 0299.1/08, exarando parecer
favorável, que colocado em discussão e votação, foi aprovado
unanimidade. O Deputado Jean Kuhlmann relatou o Ofício nº
0400.9/08, exarou parecer pela diligência externa, que colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Joares
Ponticelli, relatou as seguintes matérias: o Projeto de Lei nº
0364.4/08, exarando parecer favorável, que colocado em discussão,
foi cedido para vista em gabinete do Deputado Marcos Vieira; o Projeto
de Lei nº 0363.3/08, exarando parecer favorável, que colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº
0359.7/08, exarou parecer pela diligência externa, que colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei
Complementar nº 0390.6/08, exarando parecer favorável, que colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e o Projeto de
Lei nº 0297.0/08, exarando parecer favorável, que colocado em
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Pedro
Uczai, relatou as seguintes matérias: o Projeto de Lei Complementar nº
0026.6/08, exarando voto de vista pela diligência externa, que
colocado em discussão, foi redistribuído ao Deputado Marcos Vieira; o
Projeto de Lei nº 0239.0/08, exarando voto de vista favorável, que
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e o
Projeto de Resolução nº 0006.7/08, exarando parecer pela diligência
interna, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Romildo Titon, relatou as seguintes matérias:
os Projetos de Lei nº 0214.2/08, 0149.0/08, 0268.5/08, 0381.5/08,
0380.4/08, 0384.8/08, 0369.9/08, 0371.3/08, 0379.0/08 e
0382.6/08, exarando pareceres favoráveis, que colocados em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade; o Projeto de
Lei Complementar nº 0024.4/08, exarando parecer favorável, que
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o
Projeto de Lei nº 0369.9/08, exarando parecer contrário, que colocado
em discussão, foi cedido para vista em gabinete ao Deputado Marcos
Vieira; o Projeto de Lei Complementar nº 0035.7/08, exarando parecer
favorável, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade e o Projeto de Lei nº 0369.9/08, exarando parecer
contrário, que colocado em discussão, foi cedido para vista em
gabinete ao Deputado Marcos Vieira. O Presidente suspendeu a reunião
às doze horas e cinco minutos. Os trabalhos foram reabertos às
quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de
dezembro do ano de dois mil e oito. Os Deputados passaram à relatar
as matérias. O Deputado Herneus de Nadal relatou o Projeto de Lei nº
0254.0/08, exarando parecer favorável acatando emendas do
Deputado Pedro Uczai, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Jean Kuhlmann, relatou as
seguintes matérias: o Projeto de Lei nº 0329.1/08, exarando parecer
favorável, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; o Projeto de Lei nº 0103.7/08, exarou parecer favorável,
que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e
o Projeto de Lei nº 0236.8/08, exarou parecer favorável, que colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Marcos Vieira relatou o Projeto de Lei Complementar nº 0026.6/08,
exarando parecer favorável, que colocado em discussão, foi cedido para
vista em gabinete ao Deputado Pedro Uczai. O Deputado Gelson Merísio
relatou os Projetos de Lei nºs 0369.1 e 0397.2/08, exarando parecer
favorável, que colocadosem discussão e votação, foram aprovados por
unanimidade. O Deputado Joares Ponticelli relatou o Projeto de Lei nº
0173.0/08, exarando parecer favorável com emendas, que colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Romildo Titon, relatou as seguintes matérias: os Projetos de Lei nº
0386.0/08, 0391.7/08, 0392.8/08, 0387.0/08 e 0389.2/08,
exarando pareceres favoráveis, que colocados em discussão e votação,
foram aprovados por unanimidade e o Projeto de Lei nº 0173.0/08,
exarando parecer favorável na forma da emenda substitutiva global, que
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e encerrou a presente reunião, da qual, eu,
Robério de Souza, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo Presidente
e, posteriormente, publicada no Diário desta Assembléia Legislativa.
Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2008
Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão
*** X X X ***
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ATA DA QUARTA REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, E
AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
16ª LEGISLATURA
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro do ano
de dois mil e oito, sob a Presidência dos Deputados Romildo Titon,
Gelson Merísio e Moacir Sopelsa, reuniram-se as Comissões de
Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Agricultura e
Política Rural, para apreciação do Projeto de Lei nº 0347.3/08, com
a presença dos demais senhores Deputados: Herneus de Nadal,
Narcizo Parisotto, Pedro Uczai, Pedro Baldissera, Marcos Vieira,
Gelson Merísio, Joares Ponticelli, Jean Kuhlmann, Décio Góes,
Jandir Bellini, Manoel Mota, Odete de Jesus, Renato Hinning, Silvio
Dreveck, Reno Caramori, Sargento Amauri Soares e Dirceu Dresch.
Iniciados os trabalhos, foi aprovado, por maioria, com emendas o
Projeto de Lei nº 0347.3/08, no âmbito das três Comissões. O
Deputado Pedro Uczai, exarou voto de vista favorável com emenda
aditiva ao Projeto de Lei nº 0328.0/08, que colocado em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça. Nada mais havendo a tratar, os Presidentes
agradeceram a presença dos Senhores Deputados e encerrou a
presente reunião, da qual, eu, Robério de Souza, Chefe de
Secretaria, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada por
todos os membros, será assinada pelo Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário desta Assembléia Legislativa.
Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2008
Deputado Romildo Titon
Presidente da CCJ
Deputado Gelson Merísio
Vice-Presidente da CFT
Deputado Moacir Sopelsa
Presidente da CAPR
*** X X X ***
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO
DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 16ª LEGISLATURA
Às dez horas do vinte e nove de dezembro do ano de dois mil e
oito, sob a Presidência dos Deputados Romildo Titon, reuniu-se a
Comissões de Constituição e Justiça, com a presença dos demais
senhores Deputados: Herneus de Nadal, Narcizo Parisotto,
Deputado Pedro Uczai, Pedro Baldissera, Marcos Vieira, Gelson
Merísio, Joares Ponticelli Jean Kuhlmann. Iniciado os trabalhos,
foi firmado acordo concedendo vista coletiva das Medidas
Provisórias do Primeiro Período de Convocação Extraordinária desta
Comissão a todos os senhores deputados. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados
e encerrou a presente reunião, da qual, eu, Robério de Souza,
Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
por todos os membros, será assinada pelo Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário desta Assembléia Legislativa.
Sala das Comissões, em 29 de dezembro de 2008
Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão CCJ
*** X X X ***
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO,
REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO DE CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª
LEGISLATURA
Às nove horas e cinqüenta minutos do dia trinta de dezembro do
ano de dois mil e oito, sob a Presidência dos Deputados Romildo
Titon e Jorginho Mello, reuniram-se as Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças e Tributação, com a presença dos demais
senhores Deputados: Herneus de Nadal, Narcizo Parisotto,
Deputado Pedro Uczai, Pedro Baldissera, Marcos Vieira, Gelson
Merísio, Joares Ponticelli Jean Kuhlmann, Décio Góes, Jandir Bellini,
Manoel Mota, Odete de Jesus, Renato Hinnig e Silvio Dreveck.
Iniciado os trabalhos, foram colocadas em discussão as Atas da
Quarta Reuniões Conjuntas das Comissões de Constituição e
Justiça, Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural, da
Vigésima Oitava Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e
Justiça e da Primeira Reunião Extraordinária da Comissão de
Constituição e Justiça do Primeiro Período de Convocação
Extraordinária, que foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
dos trabalhos o Deputado Jean Kuhlmann relatou o Projeto de Lei
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Complementar nº 0046.0/08, exarando parecer favorável, que
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Herneus de Nadal, relatou as seguinte matérias: a
Medida Provisória nº 0148/08, exarando parecer favorável com
emendas, que colocado em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade e as Medidas Provisórias nºs. 0146/08 e 0147/08,
exarando pareceres favoráveis com emendas, que colocados em
discussão e votação, foram aprovados por maioria. Nada mais
havendo a tratar, os Presidentes agradeceram a presença dos
Senhores Deputados e encerraram a presente reunião, da qual, eu,
Robério de Souza, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário desta Assembléia
Legislativa.
Sala das Comissões, em 30 de dezembro de 2008
Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão CCJ
Deputado Jorginho Mello
Presidente da CFT
*** X X X ***

ATA DA PROCURADORIA
Fábio de Magalhães Furlan - Procurador- Presidente
Raquel Bittencourt Tiscoski - Secretária
ATA DA 1674ª SESSÃO ORDINÁRIA
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito,
às quatorze horas, sob a presidência do procurador-geral, Fábio de
Magalhães Furlan, reuniu-se o colegiado da Procuradoria Jurídica
da Assembléia Legislativa para deliberar sobre os assuntos
constantes da pauta da 1674ª sessão ordinária. Presentes:
Doutores Anselmo Inácio Klein, Maria Margarida Bittencourt
Ramos, Luiz Alberto Seccon, Paulo Henrique Rocha Faria Junior,
José Buzzi, Nazarildo Tancredo Knabben, Fausto Brasil Gonçalves e
José Carlos da Silveira. Aprovada a ata da sessão anterior. Ao
iniciar os trabalhos o Senhor Presidente deu ciência ao Colegiado
das mensagens natalinas e de ano novo endereçadas à
Procuradoria e agradeceu a colaboração recebida dos colegas de
trabalho durante o ano de 2008, o que lhe permitiu exercer com
serenidade, as atribuições da Procuradoria-Geral da ALESC. 1)
Processo Sobrestado nº 2179/08, de Adriana Back Koerich, relator
Dr. Paulo Henrique Rocha Faria Junior, após cumprida a diligência,
foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. 2) Relatoria do
Dr. Anselmo Inácio Klein, aprovado parecer por unanimidade ao
Processo nº 2180/08, de Liane Fengler. 3) Relatoria da Dra. Maria
Margarida Bittencourt Ramos, aprovados pareceres por maioria
pelo indeferimento aos processos: Processo nº 1662/08, de
Sérgio Cassimiro de Oliveira e Processo nº 1975/08, de Eduardo
Goulart Nunes, continuando, aprovado o parecer exarado no Ofício
nº 2246/2008-DTCC/PR/SC de 29/09/08, Interessado: André
Stefani Bertuol - Procurador da República “patrimônio público pagamento de Royalties PETROBRÁS - limite SC-PR”. 4) Relatoria da
Dr. Luiz Alberto Seccon, aprovado parecer por unanimidade pelo
indeferimento o Processo nº 2135/08, de Márcio Luiz Pavan, e
aprovado parecer por unanimidade ao MEMO nº 0392/08 de
03/12/08, Interessado: Chefe de Gabinete da Presidência da
ALESC “Convênio CL nº 004/2008-00, firmado entre ALESC e o
Bloco Brasileiro da União de Parlamentares do Mercosul”. 5)
Relatoria do Dr. Nazarildo Tancredo Knabben. Inicialmente o relator
citou o relacionamento harmônico entre os colegas desta
Procuradoria, agradecendo o trabalho realizado pela Secretaria.
Continuando, aprovado o parecer por unanimidade a Consulta - Of.
CL nº 809/08 de 10/12/08, Interessada: Coordenadoria de
Licitações “Minuta do Convênio - celebrado com o Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina”. 6) Relatoria do Dr. Fausto
Brasil Gonçalves, aprovado parecer por unanimidade ao Processo
nº 2262/08, de Mauro Rainerio Goedert. 7) Tendo em vista a
ausência do Dr. Sérgio Augusto Machado, que encontrava-se
viajando, o Procurador Presidente, solicitou ao Dr. Paulo Henrique
Rocha Faria Junior, que desse conhecimento do Ofício DIR nº
641/08 de 08/12/08, Interessada: Diretora de Comunicação
Social da ALESC “Projeto de Caderno Especial, patrocinado pela
ALESC”, teve aprovado o voto contrário lançado pelo Dr. Paulo
Henrique Rocha Faria Junior. Esgotada a pauta e nada mais havendo a
tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão. Eu, Raquel
Bittencourt Tiscoski, Secretária, lavrei a presente ata, que, depois de
lida e aprovada vai assinada pelo procurador-geral e pelos demais
membros do colegiado presentes. Sala das Sessões, em 16 de
dezembro de 2008.
*** X X X ***
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AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
A Pregoeira da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designada pela Portaria n.º 2288/2008, comunica que, atendidas
as especificações constantes do edital próprio, a licitação
modalidade Pregão nº 002/2009, referente à contratação de
empresa especializada para prestar serviços de higienização e
manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 126
bebedouros elétricos, obteve o seguinte resultado:
Lote Único Vencedora: GOTA D'ÁGUA COMÉRCIO
Valor do Último Lance: R$ 16.077,60
Florianópolis, 04 de fevereiro de 2009.
BERNADETE ALBANI LEIRIA
PREGOEIRA
*** X X X ***

OFÍCIOS
OFÍCIO Nº 001/09
Lar da Menina
Relatório anual
2008
Lido no Expediente
Sessão de 05/02/09
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 002/09
Organização Educacional
Irmãs Sacramentinas
Relatório anual - 2008
Lido no Expediente
Sessão de 05/02/09
*** X X X ***

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 001/09
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete da Presidência
Ofício nº 110/2009 - GP
Florianópolis, 30 de janeiro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Júlio Cesar Garcia
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
Nesta
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de
encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa augusta
Assembléia Legislativa, Projeto de Lei Complementar que "dá nova
redação ao § 2º do art. 10 da Lei Complementar nº 156, de 15 de
maio de 1997, que dispõe sobre o Regimento de Custas e
Emolumentos e adota outras providencias", aprovado pelo Tribunal
Pleno desta Corte na sessão do dia 28 de janeiro.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada
estima e distinta consideração
Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 05/02/09
LEI COMPLEMENTAR Nº PLC/0001/09
Dá nova redação ao § 2º do art. 10 da
Lei Complementar n. 156, de 15 de maio
de 1997, que dispõe sobre o Regimento
de Custas e Emolumentos e adota outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º O § 2º do art. 10 da Lei Complementar n. 156, de 15
de maio de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 [...]
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“§ 1º [...]
“§ 2º Ficam isentos os atos relativos ao financiamento da
primeira aquisição da casa própria pelo Sistema Financeiro da
Habitação - SFH, ao financiamento agrícola, cujo tomador seja
pessoa física ou cooperativa, ao financiamento em que seja
tomador microempresa, ao protesto de título quando o devedor for
microempresário ou empresa de pequeno porte, bem como aqueles
em que diretamente interessados as entidades religiosas e
beneficentes, a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas autarquias”.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Florianópolis,
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado
JUSTIFICATIVA
A alteração proposta decorre do art. 73, I, da Lei
Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, que
isentou os microempresários devedores da cobrança de valores
relativos a fundos criados pelo tribunais estaduais, como o Fundo de
Reaparelhamento da Justiça, no caso de protesto de títulos.
Em face desse dispositivo, o Conselho da Magistratura,
no Pedido de Providências n. 2008.900044-1, decidiu “deferir o
Pedido de Providências para alterar a Resolução 04/2004-CM,
incorporando o disposto no art. 73, I, da Lei Complementar Federal
n. 123, de 14/12/2006; sugerir a remessa de projeto de lei à
augusta Assembléia Legislativa do Estado, propondo a alteração do
art. 10 do Regimento de Custas e Emolumentos (Lei Complementar
Estadual 156/97), após aprovação pelo egrégio Tribunal Pleno e,
por fim, oficiar à Vice-Corregedoria-Geral da Justiça para sugerir
que os valores instituídos pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos
(SBP) devam ser de responsabilidade do devedor e não do
tabelião” (sem grifo no original).
A decisão transitou em julgado em 12 de janeiro do corrente
ano.
*** X X X ***

PORTARIAS
PORTARIA Nº 138, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor MATSON LUIS CE, matrícula nº
5372, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-50, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 05 de fevereiro de 2009 (Deputado Renato Hinnig).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 139, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,
inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
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,
NOMEAR MARCOS DA SILVA, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 05 de fevereiro de 2009 (Deputado Renato Hinnig).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 140, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor DORIVAL MACHADO, matrícula
nº 5668, do cargo de Assessor de Deputado da Mesa, código
PL/GAM-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de fevereiro de 2009 (3ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 141, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR DORIVAL MACHADO, matrícula nº 5668, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado da
Mesa, código PL/GAM-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
a contar de 1º de fevereiro de 2009 (2ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 142, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor JONATHAN CUNHA DE SOUZA,
matrícula nº 5293, do cargo de Assessor de Deputado da Mesa, código
PL/GAM-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de fevereiro de 2009 (3ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 143, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR JONATHAN CUNHA DE SOUZA, matrícula nº
5293, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de
Deputado da Mesa, código PL/GAM-23, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (2ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 144, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor JOSIAS OSORIO BELLO DE
MELO, matrícula nº 4812, do cargo de Assessor de Deputado da Mesa,
código PL/GAM-23, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de fevereiro de 2009 (3ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 145, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR JOSIAS OSORIO BELLO DE MELO, matrícula nº
4812, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de
Deputado da Mesa, código PL/GAM-23, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (2ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 146, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor EUCLIDES MANGONI, matrícula
nº 5482, do cargo de Assessor de Deputado da Mesa, código
PL/GAM-37, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de fevereiro de 2009 (2ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 147, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR EUCLIDES MANGONI, matrícula nº 5482, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado da
Mesa, código PL/GAM-37, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
a contar de 1º de fevereiro de 2009 (3ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 148, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor GUILHERME D’AVILA HEIDENRECH
VALENTE, matrícula nº 4823, do cargo de Assessor de Deputado da Mesa,
código PL/GAM-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de fevereiro de 2009 (2ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 149, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR GUILHERME D’AVILA HEIDENRECH VALENTE,
matrícula nº 4823, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor
de Deputado da Mesa, código PL/GAM-02, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (3ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 150, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora MARIA ALBERTINA PAGANI NAVA,
matrícula nº 5384, do cargo de Assessor de Deputado da Mesa, código
PL/GAM-20, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º
de fevereiro de 2009 (2ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 151, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR MARIA ALBERTINA PAGANI NAVA, matrícula nº
5384, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de
Deputado da Mesa, código PL/GAM-20, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (3ª Secretaria).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 152, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº
001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE:
com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor IDELVINO LUIZ FURLANETTO, matrícula nº
2551, do cargo de Assessor de Liderança, código PL/GAL-43, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (Lideranca do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 153, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora GIANINA FACCIO, matrícula nº
5814, do cargo de Assessor de Liderança, código PL/GAL-43, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (Lideranca do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 154, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor RAMON JOAQUIM MATTOS, matrícula nº 5563, do cargo de Assessor de Liderança, código PL/GAL-56,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
fevereiro de 2009 (Lideranca do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 155, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº
001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE:
com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora VERA LUCIA DO NASCIMENTO
CANDIDO, matrícula nº 5855, do cargo de Assessor de Liderança, código
PL/GAL-43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
fevereiro de 2009 (Lideranca do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 156, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006,
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR ALDO TOMAZ KARVAT, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Assessor de Liderança, código PL/GAL-43, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009
(Liderança do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 157, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR AUGUSTO EUGENIO WILDT, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Assessor de Liderança, código
PL/GAL-43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 1º de fevereiro de 2009 (Liderança do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 158, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR CRISTIANO HEYSE TAVARES, matrícula nº 4889,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Liderança,
código PL/GAL-63, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de fevereiro de 2009 (Liderança do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 159, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006,
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR USSIEL CUNDINHO FERNANDES DIAS, matrícula nº
5500, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de
Liderança, código PL/GAL-25, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1º de fevereiro de 2009 (Liderança do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 160, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº
001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE:
com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor CLAYTON DA SILVEIRA, matrícula nº
5681, do cargo de Assessor de Liderança, código PL/GAL-43, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2009 (Lideranca
do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 161, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE:

com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nº 001 e
002/2006, e suas alterações,
NOMEAR CLAYTON DA SILVEIRA, matrícula nº 5681, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Liderança, código
PL/GAL-44, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1º de
fevereiro de 2009 (Liderança do PMDB).
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***
PORTARIA Nº 162, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006,
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 004/2009:
Matr Nome do Servidor
FUNÇÃO
0947 Valter Euclides Damasco
Pregoeiro
1332 Helio Estefano Becker Filho
Pregoeiro substituto
0775 Adriana Lauth Gualberto
2543 Jucara Helena Rebelato
Equipe de apoio
2169 Sinara Lucia Valar Dal Grande
1998 Bernadete Albani Leiria

Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 163, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
RESOLVE:
LOTAR o servidor BERTILO BORBA, matrícula nº 1741,
ocupante do cargo de Consultor Legislativo I, código PL/ASI-57, no
Gabinete do Deputado Adherbal Deba Cabral.
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 164, de 05/02/2009
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006, e tendo em vista o que consta do Processo nº 053/09,
RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da servidora
LUCIANE FADEL DA COSTA, matrícula nº 1994, fazendo constar como sendo
LUCIANE FADEL, alteração definida nos termos da certidão exarada pelo Cartório
Maria Alice 4º Subdistrito.
Paulo Ricardo Gwoszdz
Diretor Geral
*** X X X ***

