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P L E N Á R I O

ATA DA 080ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ana Paula Lima - Antônio
Aguiar - Cesar Valduga - Dalmo Claro - Darci
de Matos - Dirceu Dresch - Dr. Vicente
Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro
- Gean Loureiro - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - José Milton Scheffer
- José Nei Ascari - Kennedy Nunes - Leonel
Pavan - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Maurício Eskudlark - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck.

comunidades terapêuticas e comenta o
debate no Supremo Tribunal Federal sobre a
criminalização ou não do usuário portador de
drogas. Frisa a importância da realização de
pesquisa em relação às drogas e salienta a
necessidade de construir esse debate em
Santa Catarina, juntamente com a secretaria
de Assistência Social. Destaca, ainda, o
posicionamento do Conselho Federal de
Medicina sobre a legalização e o porte da
maconha, ressaltando a importância do
combate ao pequeno traficante, e afirma a
necessidade de uma estratégia que
desestimule o uso da droga.

objetivo de debater sobre documentos a
respeito das ferrovias de Santa Catarina,
destacando a falta de planejamento e as
dificuldades para a execução das obras.
Frisa que a burocracia é o maior entrave
para a implementação desse importante
projeto, que vai interligar portos, região
carbonífera e baratear o transporte.

Deputado Natalino Lázare
(Aparteante) - Concorda e enfatiza que
somos reféns da burocracia da legislação
vigente.

Deputado Dirceu Dresch
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela
batalha em relação às ferrovias, e concorda
que a burocracia não permite avanço.

PRESIDÊNCIA - Deputados: Deputado Dr. Vicente Caropreso
(Aparteante) - Reconhece o valor da
pesquisa médica sobre as drogas. Ratifica a
preocupação do deputado sobre a liberação
da maconha e o parabeniza pelo tema
abordado.

Leonel Pavan
Padre Pedro Baldissera Deputado Serafim Venzon

(Aparteante) - Cumprimenta-o pela
abordagem do assunto e pelo trabalho
realizado.

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

Deputado Natalino Lázare
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pelo
tema abordado e enfatiza que o problema se
inicia na família.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH
(Orador) - Menciona o Encontro Estadual das
Micro e Pequenas Empresas na região de
Jaraguá do Sul, e ressalta que as empresas
estão-se organizando, crescendo e gerando
emprego e renda.

*********
Breves Comunicações DEPUTADO DR. VICENTE

CAROPRESO (Orador) - Registra a realização
de uma audiência pública, por proposição da
Frente Parlamentar Pró-Ferrovias, com o

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Deseja boas-vindas ao deputado
Cesar Valduga, enfatiza a sua atuação nas

Comunica que hoje haverá
mobilização dos trabalhadores da Celesc,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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que reivindicam valorização e
reconhecimento profissional.

crescimento do PIB de 5% no início do go-
verno Lula e argumenta que o governo
federal deve reverter essa situação sem o
repasse de um novo aumento da carga
tributária à sociedade.

0370/2015, 0404/2015, 0464/2015,
0486/2015, 0530/2015 e 0565/2015.

Finalizando, demonstra
preocupação com o futuro do nosso país em
relação às políticas públicas sociais, a
exemplo da redistribuição de renda.

Também comunica o recebimento
do Ofício n. 0161/2015, de origem
governamental, apresentando alteração na
nominata de composição da Diretoria da
Agência de Regulamentação de Serviços
Públicos de Santa Catarina (Aresc).

Partido: PMDB
DEPUTADO SERAFIM VENZON

(Orador) - Afirma que o atual governo está
sofrendo desgaste por não ter feito ajustes
necessários no primeiro mandato e não
concorda que atribuam essa culpa ao go-
verno do partido anterior, inclusive salienta
que alguns membros do PT buscaram o
ombro do líder Fernando Henrique Cardoso
para tentar minimizar os efeitos de uma
grande desaprovação popular. Cita melhorias
nas rodovias de Santa Catarina e enfatiza
que elas acontecem graças ao pedágio
criado por Fernando Henrique Cardoso,
mesmo recebendo muitas críticas. Faz
considerações sobre a situação preocupante
da Saúde no país e questiona os ajustes
feitos pelo governo federal no combate à
crise.

DEPUTADO LUIZ FERNANDO
VAMPIRO (Orador) - Ressalta o crescimento
da violência no sul do estado e solicita
apoio dos pares para o envio de moção às
autoridades competentes visando à conti-
nuidade da Operação Criciúma Segura e
alocando alguns profissionais da área de
segurança.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0057/2015.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Enaltece o crescimento da

empresa Eliane Revestimentos Cerâmicos no
cenário nacional, nos últimos dois meses.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0238/2014.
Parabeniza o advogado Gastão da

Rosa Filho pela sua atuação profissional,
com destaque no estado e até no Brasil.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Cumprimenta também a secretária
Ada De Luca e o secretário-adjunto Leandro
Antonio Soares Lima, pela 1ª Mostra Laboral
do Sistema Prisional Brasileiro, que está
ocorrendo aqui em Florianópolis e já é
referência em todo o país.

Aprovada.
Moção n. 0124/2015, de autoria

do deputado Luiz Fernando Vampiro e
outros, a ser enviada ao governador do
estado, solicitando apoio para deflagrar uma
operação que visa combater a violência epi-
dêmica instalada no município de Criciúma,
com o envio de novos Agentes de Segurança
e realização de nova força-tarefa.

**********
Partidos Políticos

Partido: PCdoB DEPUTADO GEAN LOUREIRO
(Orador) - Faz referência ao fim do ciclo das
Festas do Divino Espírito Santo, que vai de
maio a setembro na Grande Florianópolis, e
parabeniza os organizadores pelo sucesso
do evento.

DEPUTADO CESAR VALDUGA
(Orador) - Relata que a reunião da comissão
de Turismo e Meio Ambiente discutiu o Plano
de Logística Sustentável, que aborda a
questão da responsabilidade ambiental,
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, e menciona o
Programa Verde Vida, trabalho desenvolvido
na cidade de Chapecó, que trata da
destinação dos resíduos sólidos sem
esquecer a questão socioeducativa.
Evidencia que apresentou alguns projetos de
lei visando à melhoria do meio ambiente.

Em discussão.
(Pausa)

Partido: PSD Não havendo quem a queira
discutir, encerramos sua discussão.DEPUTADO KENNEDY NUNES

(Orador) - Comenta a realidade nas
penitenciárias e ratifica a importância do
trabalho feito no Presídio Industrial de
Joinvile na recuperação dos apenados que
trabalham para a redução de pena.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Deputado Luiz Fernando Vampiro -

Pela ordem, sr. presidente.Deputado Darci de Matos
(Aparteante) - Destaca a relevância do
pronunciamento e frisa que o Presídio
Industrial de Joinville é dirigido com muita
sensibilidade e brilhantismo pelo Richard
Harrison Chagas dos Santos.

Registra o início da greve dos
Correios do estado de Santa Catarina e
pondera que se deve buscar uma
resolutividade para que a população e os
servidores não sejam prejudicados.

DEPUTADO LEONEL PAVAN
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Luiz Fernando Vampiro.

DEPUTADO LUIZ FERNANDO
VAMPIRO - Sr. presidente, gostaria de pedir
a aprovação dessa moção a ser enviada ao
governador e agradecer aos deputados que a
subscreveram, mais de 22 deputados. Peço
sensibilidade ao governo do estado.

Deputado Natalino Lazare
(Aparteante) - Deseja boas-vindas aos
estudantes universitários que visitam o
Parlamento e os parabeniza pela
representação política na Assembleia
Legislativa, a exemplo do deputado Cesar
Valduga.

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA

(Orador) - Solidariza-se com o povo chileno
em função do terremoto ocorrido naquele
país. Demonstra sua preocupação com os
municípios do oeste de Santa Catarina uma
vez que a Cidasc proibiu o recolhimento de
animais mortos nas propriedades,
comunicando que apresentou uma indicação
solicitando a continuação temporária desse
serviço. Ressalta que ocorrerá amanhã, em
Concórdia, o 1º Seminário Estadual
Setembro Verde, trazendo questões como o
consumo consciente e o desenvolvimento
sustentável.

Eu sempre venho dizendo que
existem cinco agentes de polícia que estão
para se formar numa turma de outubro. Nós
estamos com índice muito acima do limite
tolerável de homicídios na região de Criciúma.
Enquanto a Organização das Nações Unidas
preconiza dez homicídios para cada 100 mil
habitantes, estamos com 25 homicídios para
cada 100 mil habitantes, alcançando um dos
maiores índices, não somente de Santa
Catarinense, mas do país. Por isso, esses nú-
meros impõem uma intervenção governamental
a toda sociedade, não há dúvida nenhuma,
presidente. Precisamos de uma ação
emergencial. Sabemos que todo o estado
catarinense está clamando também por mais
ações na área da Segurança Pública, mas
nesse ponto específico, no atual momento, na
atual conjuntura administrativa e política, no
quesito Segurança Pública, é a cidade de
Criciúma que merece mais atenção.

Partido: PP
DEPUTADO SILVIO DREVECK

(Orador) - Concorda com o pronunciamento
do deputado Cesar Valduga e menciona as
greves ocorridas no Brasil enfatizando os
prejuízos à população brasileira, que paga
os impostos e não tem retorno na prestação
dos serviços públicos. Reivindica a
regulamentação do direito de greve do
serviço público conforme a Constituição
Federal prevê para o setor privado. Comenta
sobre a grave crise no governo federal e
chama a atenção para o aumento de
impostos e não prestação de serviço mínimo
à nação. Detalha, em números, o déficit da
Previdência Social e aprova a decisão do go-
vernador do Rio Grande do Sul quanto à
aposentadoria complementar para o servidor
público. Desaprova a cobrança da CPMF,
critica o governo por não aproveitar o

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

DEPUTADO LEONEL PAVAN
(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia,
relatada na íntegra.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Segurança Pública apresentou
parecer favorável aos Ofícios n.s:
0373/2015, 0415/2015 e 0646/2015.

Comunica, também, que a
comissão de Saúde apresentou parecer
favorável aos Ofícios n.s: 0336/2015,

Por isso, gostaria, mais uma vez,
de pedir a aprovação dessa moção, pela

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.903 14/10/2015

Casa, e também agradecer a sensibilidade
do deputado Cesar Valduga, que é do oeste
e defendeu a tese de uma intervenção no
sul de Santa Catarina, também do deputado
Leonel Pavan, que é da região do Balneário
Camboriú, que também defendeu essa tese;
da deputada Ana Paula Lima, de Blumenau,
que também assinou a moção. Enfim,
agradeço todos os deputados que estão
sensíveis a essa questão e digo que essa
causa não é mais do deputado Vampiro ou
dos deputados da base do sul catarinense,
também não é uma moção de um partido
político, trata-se de uma iniciativa para levar
Segurança Pública a todo o estado.

presidente da República e ao ministro do
Planejamento, apelando pela realização de
concurso público para o provimento de
cargos de Auditor Fiscal do Trabalho.

Richard Harrison Chagas dos Santos, sar-
gento da Polícia Militar e diretor da
Penitenciária de Joinville.

Está suspensa a sessão.
Em discussão. DEPUTADO LEONEL PAVAN

(Presidente) - Reabre os trabalhos e dá início
à Explicação Pessoal.

(Pausa)
Não havendo quem a queira

discutir, encerramos sua discussão. **********
Em votação. Explicação Pessoal
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADA ANA PAULA LIMA

(Oradora) - Divulga a campanha Setembro
Amarelo, promovida pela Associação
Brasileira de Psiquiatria, com o apoio da
Sociedade Catarinense de Psiquiatria, que
aborda o tema suicídio, salientando que a
Organização Mundial de Saúde aponta que
90% dos casos de suicídio poderiam ser
evitados e que há uma alta incidência da
doença entre os jovens, enaltecendo a
importância do trabalho do Centro de
Valorização à Vida, que está salvando
muitas vidas, através do telefone e da
cartilha.

Aprovada.
A Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s:
0895/2015, de autoria do deputado Dr.
Vicente Caropreso; 0896/2015, de autoria
do deputado Manoel Mota; 0897/2015, de
autoria do deputado Marcos Vieira;
0898/2015, de autoria do deputado José
Nei Ascari; e 0899/2015, de autoria do de-
putado Dirceu Dresch.

Muito obrigado!
DEPUTADO LEONEL PAVAN

(Presidente) - Deputado Luiz Fernando
Vampiro, a sua reivindicação é justa e os
deputados têm feito todos os dias
pronunciamentos pedindo segurança, por
isso assinamos essa moção convictos de
que se trata de uma causa justa.

Esta Presidência comunica que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno,
as Indicações n.s: 0719/2015 e
0720/2015, de autoria do deputado Valdir
Cobalchini; 0721/2015 e 0722/2015, de
autoria da deputada Ana Paula Lima.

Continua em discussão. DEPUTADO LEONEL PAVAN
(Presidente) - Não havendo oradores que
queiram usar a palavra, a Presidência
encerra a sessão e convoca outra, especial,
para hoje, às 19h, em homenagem à Guarda
Municipal de Florianópolis, pela passagem
dos dez anos do concurso de Desenho e
Redação.

(Pausa)
Não havendo quem a queira

discutir, encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
Srs. deputados, conforme

solicitação aprovada pelos srs. líderes, a
Presidência suspende a sessão por até dez
minutos para que possa usar a tribuna o sr.

Aprovada.
Moção n. 0125/2015, de autoria

de deputado Jean Kuhlmann, a ser enviada à

ATA DA 028ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM HOMENAGEM À
GUARDA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS PELA PASSAGEM DOS DEZ

ANOS DO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

(Palmas) Senhor advogado do Sindicato dos
Guardas Municipais do Estado de Santa
Catarina, Maicon Rodrigo Moreira Zambarda;

Senhoras e senhores, a presente
sessão em comemoração aos dez anos do
Concurso de Desenho e Redação da Guarda
Municipal de Florianópolis foi convocada por
solicitação da Mesa e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares.

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

Senhor guarda municipal Douglas
Marcelino Claudino, representado a Guarda
Municipal de Laguna;

Senhor Valci Brasil, comandante da
Guarda Municipal de Florianópolis;

Senhor guarda municipal Andrei
Hermes, representando a Guarda Municipal
de Chapecó;

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo Coral Vozes do
Arvoredo, formado por crianças da comunidade Vila
do Arvoredo, do norte de Florianópolis.

(Palmas)
Senhor Faruk El-Khatib, neste ato

representando a empresa Fama Educativa;
Senhor presidente da Viaciclo -

Associação dos Ciclousuários da Grande
Florianópolis -, Daniel de Araújo Costa;(Palmas) (Procede-se à interpretação do hino.)

Senhor Alexsandro Coelho,
presidente do Sindicato das Guardas
Municipais de Santa Catarina.

Queremos dizer que estamos muito
honrados com a presença, nesta sessão,
dos guardas municipais não apenas de
Florianópolis, mas de outros municípios.

Senhora gerente de Vigilância de
Agravos da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (Dive), do estado de Santa
Catarina, Gladis Helena da Silva;(Palmas)

Senhora vice-presidente do Conselho
Municipal de Políticas para as Mulheres de
Florianópolis, Roseli Maria da Silva Pereira;

Agradeço e registro também a
presença das seguintes autoridades:

Senhora gerente de Vigilância
Epidemiológica de Florianópolis, Ana Cristina Vidor.

Senhor comandante da Guarda
Municipal de São José - GMSJ -, Willian
César Leal da Silva;

Inicialmente, quero agradecer aos
homenageados que estão prestigiando esta
sessão de grande importância para a
Assembleia Legislativa, que tem a honra de
fazer um reconhecimento ao trabalho
realizado pela Guarda Municipal de
Florianópolis e de todas as Guardas
Municipais de Santa Catarina e do país.

(Palmas)
Senhora diretora do Serviço Social do

Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte - Sest/Senat, Patrícia Costa
Ferreira;

Senhor guarda municipal Douglas
Jesus Ferraz Rocha, representando a
diretora da Guarda Municipal de Balneário
Camboriú, Taís Baruffi;(Palmas)

Senhor Paulo Ricardo Botelho,
representando a empresa Trânsito Dinâmico,
uma das homenageadas desta noite.

Senhor diretor de Vigilância em
Saúde da secretaria municipal de Saúde de
Florianópolis, Leandro Pereira Garcia;

De maneira especial, vamos relatar
um pouco do Concurso de Desenho e
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Redação da Guarda Municipal de
Florianópolis, oportunidade em que
destacamos um dos trabalhos de educação
para o trânsito, realizado pela instituição,
dentre muitos outros que são realizados. Eu
vivenciei muitos desses concursos e sei
que, através desse trabalho, dissemina-se
com muita maestria em toda a família a
questão da educação no trânsito.

dedicam à questão da educação no trânsito,
que têm envolvimento na questão da
mobilidade urbana em nossa cidade. Essa é
uma grande oportunidade de discutir a
Semana de Segurança no Trânsito,
chamando todos esses atores que buscam
um trânsito mais seguro e melhor neste
estado.

Físicos, Instituto de Certificação e Estudos
de Trânsito e Transportes, Instituto
Comunitário da Grande Florianópolis,
MobFloripa, Ordem dos Advogados do Brasil,
Ordem dos Advogados do Brasil Cidadã,
Sociedade Brasileira de Traumatologia e
Ortopedia, Serviço Social do Comércio,
Serviço Social do Transporte e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte,
Sindicato das Auto e Moto Escolas e Centro
de Formação de Condutores Classes, União
dos Ciclistas do Brasil, Associação dos
Ciclousuários da Grande Florianópolis,
Ritmos da Cidade, Mobilize Brasil, Faculdade
Anhanguera e Moto Repórter Guina.

Mais uma vez, muito obrigado pela
presença de todos nesta sessão especial da
Assembleia Legislativa.

Essa homenagem coincidiu com a
abertura da Semana do Trânsito em Santa
Catarina, e por isso é uma honra sediarmos
todo esse trabalho, mostrando o
envolvimento das mais diversas entidades
que aqui participam.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Neste momento, convido a mestre-

de-cerimônias, Soraia Boabaid, para
proceder à nominata dos homenageados
desta noite.

É óbvio que temos, hoje, também a
questão da mobilidade urbana, que entra em
foco não apenas com a Semana Nacional do
Trânsito, mas com o lançamento do livro A
Bicicleta no Brasil 2015, numa parceria
entre a Aliança Bike, a Bicicleta para Todos,
a Bike Anjo e União de Ciclistas do Brasil
(UCB). E temos a honra de ter aqui conosco
o autor do livro, Fabiano Faga Pacheco.
Obviamente, temos o Desafio Intermodal que
está sendo realizado nesse momento. E com
a sua conclusão, ele poderá trazer aqui os
dados e demonstrar toda a discussão que
existe sobre mobilidade urbana no município
de Florianópolis e os novos desafios que
teremos daqui para frente.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

A SRA. PROFESSORA (Leila Usanir
Flor) - Senhoras e senhores, boa-noite!

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. diretor Faruk El-Khatib,
neste ato representando a Empresa Fama
Educativa, parceira no fornecimento do
material didático para os pais, alunos e
professores no Concurso de Desenho e
Redação de 2016.

Sr. deputado, antes da nominata
dos homenageados, vamos, neste momento,
ser brindados com o Coral Vozes do
Arvoredo, que apresentará as músicas:
Rancho de Amor à Ilha e Vamos Construir.

(Procede-se à apresentação do
coral.) (Procede-se à entrega da

homenagem.)(Palmas)
A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS

(Soraia Boabaid) - Neste momento, o Poder
Legislativo catarinense, em sessão especial,
aplaude e reconhece a Guarda Municipal de
Florianópolis pela iniciativa do Concurso de
Desenho e Redação, ação que faz parte de
um trabalho educativo que há dez anos
busca a conscientização do trânsito nas
escolas, promovendo a paz através da
informação de uma nova geração, visando a
um futuro melhor e mais harmonioso para a
comunidade florianopolitana.

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. Patrícia Costa Ferreira,
diretora da Unidade Florianópolis do
Sest/Senat, Serviço Social do Transporte e
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte.

Foi lançada pela Organização das
Nações Unidas a campanha Década de Ação
pela Segurança no Trânsito 2011-2020, que
será realizada em todo o planeta. E a
Guarda Municipal de Florianópolis, através
do seu setor de educação, já prioriza ações
educativas desde a sua criação, em 2004.
Tive a honra de, como vereador de
Florianópolis, votar pela criação da Guarda
Municipal, que atendeu, nos últimos dez
anos, a mais de 90 mil crianças.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. diretora Isolete da Silva
Santos, neste ato representando a Escola
Básica Municipal Antônio Paschoal Apóstolo,
primeiro lugar nas premiações no Concurso
de Desenho e Redação no período de 2005
a 2015.

Convido o sr. deputado Gean
Loureiro para fazer a entrega das
homenagens.

Mas a atuação da Guarda está
além da ação educativa, pois realiza outras
ações, como a fiscalização e a segurança no
trânsito, auxiliando, na medida do possível,
na ordem do trânsito de Florianópolis. Eu
digo na medida do possível porque a ordem
e a segurança no trânsito dependem muito
mais do comportamento e a educação das
pessoas do que da fiscalização
propriamente dita.

Convido para receber a
homenagem o sr. comandante Valci Brasil
Júnior, neste ato representando a Guarda
Municipal de Florianópolis.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. diretora Márcia Rocha
Baltar, neste ato representando a Escola
Básica Municipal Vitor Miguel de Souza,
segundo lugar nas premiações no Concurso
de Desenho e Redação no período de 2005
a 2015.

(Palmas)
Dando continuidade à solenidade,

o Poder Legislativo catarinense presta uma
homenagem às entidades que muito
contribuíram para o sucesso do setor de
educação, através do Concurso de Desenho
e Redação da Guarda Municipal de
Florianópolis, ao longo desses dez anos.

Além disso, a Guarda realiza
diversos outros serviços na nossa cidade
relacionados à segurança, à manutenção da
ordem pública, ao apoio a toda estrutura
administrativa, especialmente à secretaria
Executiva de Serviços Públicos, à Floram, à
secretaria de Educação.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido para receber a
homenagem o sr. diretor da Vigilância em
Saúde da secretaria municipal de
Florianópolis, sr. Leandro Pereira Garcia,
neste ato representando o projeto Rede Vida
no Trânsito, parceiro do homenageado nas
ações de segurança e educação no trânsito,
composto pelas seguintes organizações e
empresas:

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. diretor licenciado, Ivo
Rech, neste ato representando a Escola
Desdobrada Retiro da Lagoa, terceiro lugar
nas premiações no Concurso de Desenho e
Redação no período de 2005 a 2015.

A demanda da Guarda Municipal
vem crescendo mais a cada dia, e hoje está
organizada em oito setores: o Setor
Operacional; o Canil, que auxilia muito as
Polícias Civil e Federal na busca e apreen-
são de entorpecentes; a Ronda Ostensiva
Municipal, o antigo Grupo de Ações Táticas
(GAT); a Central de Comunicação 153; a
Guarnição de Trânsito, a Ronda Escolar, a
Ronda Bike, e toda a estrutura administra-
tiva.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Prefeitura Municipal de
Florianópolis, secretaria municipal de Saúde,
Guarda Municipal de Florianópolis, Instituto
de Planejamento Urbano de Florianópolis,
Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual
de Infraestrutura, Departamento Estadual de
Trânsito de Santa Catarina, Diretoria de
Vigilância Epidemiológica, Instituto Médico
Legal, Ministério Público Estadual/Centro de
Apoio Operacional Criminal, Polícia Militar de
Santa Catarina, Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência de Santa Catarina - Samu
-, Polícia Rodoviária Federal, Associação de
Munícipes Organizados de Florianópolis,
Associação dos Moradores do Carianos,
Associação Florianopolitana de Deficientes

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o sr. diretor Willian Marques
Pauli, neste ato representando a Escola
Municipal Herondina Medeiros Zeferino,
parceira no projeto social e educativo Coral
Vozes do Arvoredo.

Foi lançado o Concurso de
Desenho e Redação de 2016, que terá como
tema Se essa Rua Fosse Minha. Quero
agradecer à Fama Educativa, que é a
patrocinadora e estimuladora; à Funenseg,
que tiveram um grande envolvimento e
participaram dessa ampla campanha
educativa.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a

homenagem a sra. Simone Maiello, da
Escola Nacional de Seguros - Funenseg.

Vamos conhecer, através do
Cerimonial, um pouco mais dos
homenageados na noite, aqueles que se

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
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A seguir, o Parlamento catarinense
presta homenagens com a entrega de certificados
a personalidades e entidades parceiras da Guarda
Municipal de Florianópolis que também se
destacam em ações de segurança e respeito no
trânsito em nossa sociedade.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

Mas, como foi falado, o Desafio
Intermodal não se refere apenas ao tempo
de chegada. Por exemplo, o pedestre que
caminha ou corre não tem essa facilidade de
atravessar um túnel aqui nesta cidade.
Numa obra em que foram gastos R$ 20
milhões para se cortar o morro, foram
gastos R$ 8 mil em placas proibindo o
trânsito de ciclistas e pedestres. Esta é
mais uma das desvantagens que
enfrentamos no trânsito desta cidade.

(Palmas)
Seriam também homenageados

nesta noite: Quantum Engenharia,
Sinalização e a Conservação de Rodovias -
Sinasc, Serta Papelaria, Bike Dream, a
Perkons - Peças e Equipamentos, Lojas
França, Le Postiche, Koerich Imóveis, Lojas
Koerich, sra. diretora Márcia Rocha Baltar,
representando a Escola Básica Municipal
Vitor Miguel de Souza, e Trânsito 24 Horas,
produto multimídia dos veículos do Grupo
RBS, que traz informações em tempo real do
tráfego da região.

Convido para receber o certificado
a sra. Waleska Regina Becker Coelho de
Franceschi, professora de Artes Visuais da
rede pública municipal de Florianópolis.

(Procede-se à entrega do
certificado.) O Desafio Intermodal leva em conta

também a poluição, o custo energético, o
custo econômico direto envolvido e
subjetividades, como o conforto, o estresse
e a praticidade do meio do transporte.

(Palmas)
Convido para receber o certificado

a sra. Maria Letícia Naime Muza, professora
de Língua Portuguesa da rede pública
municipal de Florianópolis.

Estará acontecendo durante esta
sessão o Desafio Intermodal e, ao final,
serão apresentados os dados atualizados
sobre a mobilidade urbana em Florianópolis
neste desafio.

Quando comparamos uma série
histórica, os dados não apenas de
Florianópolis, mas das diversas cidades do
país, observamos um cluster em que os
meios de transporte mais eficientes, os que
têm o maior IPS - Índice de Potencial de
Sustentabilidade - são aqueles que são
dados aos meios de deslocamento ativos, e
isto quer dizer a pessoa que caminha, a
pessoa que corre, as pessoas que estão
pedalando nesse trânsito. Ou seja, mesmo
com todas as adversidades que essas
pessoas encontram no dia a dia, ainda
assim o potencial de sustentabilidade delas,
mesmo em desvantagem em quesitos
subjetivos, em quesitos de velocidade e de
tempo, ainda assim acabam sendo
superiores.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convido para receber o certificado

o sr. Paulo Ricardo Botelho, representando o
Trânsito Dinâmico, empresa especializada
em segurança no trânsito.

O Desafio Intermodal propõe
comparar a eficiência - em termos de tempo
de deslocamento, custo financeiro, consumo
energético e emissão de poluentes - das
diferentes modalidades de mobilidade (ou
modos de transporte) na hora do rush dos
centros urbanos, hoje quase totalmente
tomados por congestionamentos, acidentes
e muita poluição.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convido para receber o certificado

o sr. Deniz José da Silva, guarda municipal
de Florianópolis idealizador e coordenador
do projeto Boxe na Escola.

No Desafio também são relatadas as
impressões dos usuários de cada modalidade a
respeito de questões como segurança, pra-
ticidade e problemas enfrentados.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas) Na data de hoje, inicia a Semana
Nacional do Trânsito, com o lançamento do
livro A Bicicleta no Brasil 2015, uma
parceria entre Aliança Bike, Bicicleta para
Todos, Bike Anjo e União de Ciclistas do
Brasil - UCB.

Senhor Alexsandro Coelho, guarda
municipal de Balneário Camboriú, presidente do
Sindguardas/SC, neste ato representando os
guardas municipais do estado de Santa Catarina.

Então, essa é a atualidade do
Desafio Intermodal que tenho para falar para
vocês.

Eu vejo que, por exemplo, amanhã
serão premiados os vencedores do Concurso
de Desenho e Redação da Guarda Municipal.
A nossa sugestão é que também abordem
esses temas. O trânsito não é feito apenas
por quem se desloca de automóvel, de
motocicleta ou de ônibus, mas é feito por
todos nós, que devemos fazer alguma
viagem de nossas casas até algum outro
lugar.

(Procede-se à entrega do
certificado.) Convido para fazer uso da palavra o

autor do livro A Bicicleta no Brasil 2015,
Fabiano Faga Pacheco.

(Palmas)
Convido para receber o certificado

o sr. Bruno da Rocha Nass, representando o
Shopping Beira Mar.

O SR. FABIANO FAGA PACHECO -
Boa-noite a todos!

(Procede-se à entrega do
certificado.)

Aqui acontece não apenas a
abertura da Semana Nacional do Trânsito,
mas também da Semana Municipal da
Bicicleta, do município de Florianópolis.
Assim, desde hoje até o dia 27 haverá
várias atividades ciclísticas acontecendo em
diferentes locais da cidade.

(Palmas)
Convido para receber o certificado

a sra. Luciane Rodrigues Pinheiro Pedro,
representando a Tractebel Energia.

Portanto, fica aqui a minha
sugestão: assim como já foi feito em
escolas na Lagoa, na Caieira da Barra do
Sul, no Campeche e no Rio Tavares, que se
realize no concurso do município para que o
desenho vencedor, que vai para o carnê do
IPTU, seja escolhido com a temática de
mobilidade ativa. E nos últimos anos, pelo
que recebo em minha residência, ainda não
vi isso daí. Quando se pega esses dese-
nhos, vê-se o desejo mais interiorizado das
crianças, porque elas são o futuro do
desenvolvimento da nossa cidade. Elas
querem uma cidade que seja mais verde,
que tenha mais opções de lazer e meios
transportes que não fiquem presos em
congestionamentos e façam com que elas
possam se deslocar com facilidade.

(Procede-se à entrega do
certificado.) Eu estou aqui com esta roupa, mas

não é por nenhum motivo especial. Assim
como existe a farda da Guarda Municipal, a
nossa protetora patrimonial, o objetivo deste
colete é chamar atenção. E por que o
ciclista precisa chamar atenção no trânsito?
Porque, infelizmente, apesar de diversas
campanhas que são feitas na mídia, nas
ruas, inclusive em gabinetes, simplesmente
convivemos com isso no dia a dia.

(Palmas)
Convido para receber o certificado

o sr. Ricardo campos, representando a
Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convido para receber o certificado

a sra. Natália Abreu, representando a Oi -
Telecomunicações. A primeira coisa falada aqui foi o

Desafio Intermodal. Eu venho direto dele. É
a quinta edição do Desafio Intermodal de
Florianópolis que eu organizo. A roupa que
eu usaria aqui seria um pouquinho mais
chique, um pouquinho mais normal da que
estou usando agora. Infelizmente, ela
acabou ficando num carro e até o momento
em que cheguei aqui simplesmente ainda
não havia terminado o desafio, e nós dois
fizemos a mesma rota pela Beira-Mar Norte.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convido para receber o certificado

a sra. Rosinete Maria Silva Werle,
representando as Livrarias Catarinenses.

O livro A Bicicleta no Brasil 2015
surgiu de uma parceria entre diversas
entidades cicloativistas: em especial o Bike
Anjo, que tem absolutamente tudo a ver com
os projetos que foram retratados nesta
Casa; a União de Ciclistas do Brasil, da qual
faço parte; o programa Bicicleta para Todos
com a Aliança Bike, que é a associação de
empresas que comercializam bicicletas e
derivados.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

(Palmas)
Convido para receber o certificado

o sr. Alexandre Pires, representando a
empresa especializada em tecnologia da
informação - Selbett.

Os primeiros resultados do desafio
já saíram. Motocicleta, bicicleta e bicicleta
elétrica foram os meios de transportes mais
rápidos, mas isso não quer dizer os mais
eficientes. Os nossos corredores, por
exemplo, já chegaram, e uma das motos
também já chegou. Em compensação,
automóveis e transporte coletivo
infelizmente ainda estão devendo.

(Procede-se à entrega do
certificado.)

A proposta deste livro foi fazer um
compêndio em dez cidades brasileiras onde
havia associações fortes de ciclistas, e que
pudesse mostrar o histórico do cicloativismo
nessas cidades e contextualizar a realização
e as propostas das políticas públicas que

(Palmas)
Convido para receber o certificado

a sra. Elisângela Maria Rosa, representando
o Shopping Iguatemi.
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têm sido implementadas nos últimos anos
nessas cidades.

Brasil é o quinto país com o maior número
de acidentes de trânsito. Nós matamos 219
pessoas por dia. Ou seja, hoje, enquanto
estamos conversando, foram enterradas 219
pessoas, e amanhã mais 219 mortes irão
acontecer. Isto é um absurdo, uma
epidemia! São 50 mil pessoas por ano. Não
há guerra que consiga matar tanta gente
quanto o trânsito.

Por isso, os nossos parabéns à
Guarda Municipal por esse trabalho
fantástico. E com relação aos desenhos, o
projeto do próximo ano, que será Se essa
Rua Fosse Minha, é exatamente um trabalho
do 1º ao 5º ano, com o livro do aluno, o livro
do professor e o livro dos pais. É feita uma
capacitação dos professores para fazer a
aplicação do material junto com os alunos, e
também o envolvimento da família para que
possa realmente acompanhar o que a
criança está fazendo. E a partir daí
ensinamos todos os sentidos da criança,
desde ser pedestre, ciclista, motorista,
enfim, fazer com que a criança raciocine em
todos os seus formatos necessários.

Florianópolis é uma das fundadoras
da União de Ciclistas do Brasil, através da
Via Ciclo, que foi fundada em 2001 e desde
então vem realizando diversas atividades,
incluindo a formação acadêmica de dezenas
de pessoas ao longo desse período.

Fazemos parte da Rede Vida no
Trânsito e como poucos podemos afirmar e
fazer o diagnóstico de como é a realidade do
ciclista nesta cidade.

Outro dado alarmante é que
desses, 40% são pessoas entre 20 e 39
anos de idade. Ou seja, em plena
capacidade produtividade de nosso país,
além de ser o maior índice de morte de
crianças até 14 anos. Isto é um número
extremamente terrível para o nosso país.
Nós matamos 23 pessoas a cada 100 mil
habitantes, muito mais que homicídios. Quer
dizer, no trânsito nós ganhamos de
homicídios no Brasil, enquanto nos Estados
Unidos são 11 a cada 100 mil habitantes, e
na Suécia são três a cada 100 mil
habitantes.

Para quem conhece as escritas, o
livro é algo resumido daquilo que acontece.
Muitas coisas boas estão sendo
desenvolvidas em Florianópolis: o Bicicleta
na Escola, um programa municipal que será
representado no final desta semana em São
Paulo, na Brasil Cycle Fair, a maior feira de
bicicleta da América Latina; o próprio Bike
Anjo, que ensina pessoas de todas as
idades como se portar no trânsito e pedalar;
a Via Ciclo, que auxiliou a elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da
Grande Florianópolis, com o seu conjunto ex-
tenso de diagnósticos ao longo desses
anos.

Quero agradecer à Fundação
Escola Nacional de Seguros - Funenseg -,
que graças a ela temos uma parceria
durante cinco anos. E ela vem investindo
pesadamente com relação a isso. Já
passamos de 400 mil alunos, em diversos
municípios do Brasil, financiados por essa
fundação. Isso é um trabalho da iniciativa
privada, e não ficando apenas na iniciativa
pública, pois, infelizmente, ela não dá
continuidade ao trabalho que tem que ser
feito.

Quando cai um avião, todo mundo
fica o ano inteiro falando das vítimas. E nós
matamos exatamente um avião por dia, mas
como é pulverizado, fica uma coisa normal,
nós achamos que é extremamente normal
esse número de pessoas vitimadas pelo
trânsito.

Então, basicamente, esta é a
mensagem que quero deixar para vocês. Então, quero agradecer a todos.

Muito obrigado, deputado Gean Loureiro!
Temos uma sugestão para dar a v.exa.
Conforme disposto no art. 76, do Código de
Trânsito Brasileiro, a educação de trânsito
nas escolas é uma obrigação, e isso não é
utilizado no Brasil. A educação de trânsito,
hoje, é reconhecida pelo MEC e não é
obrigatória, mas, sim, opcional.

Muito obrigado!
(Palmas) Além desses 50 mil, temos 380

mil pessoas que ficam com algum tipo de
sequela, das quais 60% delas ficam com
sequelas permanentes.

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

Loureiro) - Quero agradecer ao Fabiano Faga
Pacheco. Ele, através da sua manifestação,
explicou-nos um pouco mais sobre o Desafio
Intermodal que está acontecendo neste
momento, já com alguns dados que ele pôde
relatar.

Nas UTIs de todos os hospitais do
Brasil, 70% dos leitos são utilizados por
acidentados de trânsito. Ou seja, aquelas
pessoas que efetivamente precisariam de
um atendimento maior não o tem porque a
grande maioria dos leitos é ocupada por
acidentados de trânsito. E 55% dos leitos
dos hospitais são ocupados por acidentados
de trânsito.

Então, há muito problema, mesmo
sendo gratuito, para que as escolas aceitem
que seja colocada a educação de trânsito.
Assim, sugiro que o deputado seja autor de
uma lei no estado que torne obrigatória a
educação de trânsito nas escolas, que seria
uma posição muito interessante.

Gostaria de parabenizá-lo pelo
lançamento do livro e dizer àqueles que
desejarem adquiri-lo e receber o autógrafo
do Fabiano que ele estará à disposição para
que todos possam conhecer mais detalhes
daquilo que, efetivamente, ele nos relatou.

Além de outro absurdo: o Brasil
gasta mais de R$ 40 bilhões por ano com
acidentados de trânsito. E ontem fiquei
sabendo que no ano passado foi para R$ 52
bilhões. O contrassenso é que se gasta no
ensino fundamental no país R$ 216 bilhões.

Muito obrigado!
O SR. FABIANO PACHECO - Assim

como a minha roupa também ficou nesse
veículo, os livros estão presos no
congestionamento neste momento. Então,
quando chegarem, estarão disponíveis no
hall para a comercialização.

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

Loureiro) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome da Guarda Municipal de
Florianópolis, o comandante da Guarda
Municipal, sr. Valci Brasil.

O que nós precisamos fazer?
Educação! Aliás, tudo na vida passa por
educação. Um país não tem como crescer,
se não der educação para o seu povo. Esta
é uma realidade e, infelizmente, no Brasil a
educação somente é falada no momento das
eleições e depois se corta a verba e não se
faz absolutamente nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gean
Loureiro) - Na verdade, tem que ser feito um
compartimento na bicicleta para trazer os
livros e garantir que cheguem a tempo.
Então, está demonstrado que a bicicleta é
muito mais eficiente que o veículo na nossa
cidade, em muitas oportunidades. Mas
temos certeza de que daqui a pouco os
livros estarão aqui e que você irá brindar-nos
com o lançamento.

O SR. VALCI BRASIL - Senhoras e
senhores, boa-noite!

Deputado Gean Loureiro, em seu
nome, gostaria de cumprimentar todas as
autoridades já nominadas; os meus amigos
guardas municipais de: Florianópolis, São
José, Laguna, Chapecó e Balneário
Camboriú; e nosso presidente do Sindicato
da Guarda Municipal. É muito importante a
sua presença aqui conosco.

A vida não tem preço e, além
desses valores que se gasta, não estamos
nem falando com relação à parte afetiva,
emocional desse processo.

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, em nome de todos os
nossos homenageados, o sr. diretor Faruk
El-Khatib, neste ato representando a
empresa Fama Educativa.

O Brasil é signatário da década
mundial de redução de acidentes de
trânsito, que começou em 2011. Este ano a
segunda conferência será realizada em
Brasília, em novembro, e o Brasil não tem
absolutamente nada a falar com relação a
esses cinco anos, porque abandonou pura e
simplesmente a coisa mais importante, que
é a educação.

Hoje é um dia muito importante
para todos, pois se inicia a Semana
Nacional de Trânsito. Receber uma
homenagem dessa magnitude é um presente
muito grande para a nossa Corporação. Ela,
juntamente com as demais dez guardas
municipais que temos em nosso estado, é
merecedora de reconhecimento. Acordar de
manhã cedo e colocar o uniforme sem saber
se voltaremos para o seio de nossa família,
se conseguiremos ver os nossos filhos,
realmente é muito difícil. E as Guardas
Municipais não apenas em nosso estado,
mas também em todo o Brasil, são um bebê
ainda, se comparadas a outros organismos
e outras instituições de segurança e de
trânsito.

O SR. FARUK EL-KHATIB - Boa-noite
a todos e a todas! É uma honra muito
grande representar os homenageados.

Eu quero agradecer ao deputado
Gean Loureiro e em nome dele parabenizar
todos os membros da mesa.

Quando se fala em trânsito, os
especialistas dizem que temos um tripé que é:
educação, fiscalização e engenharia de
trânsito. A engenharia de trânsito e problemas
que se tem no carro ocorrem em torno de 10%,
e 90% dos acidentes são provocados pelo ser
humano, ou seja, negligência.

Gostaria de dizer que,
evidentemente, é muito importante esse
trabalho feito durante esses dez anos do
Concurso de Desenho e Redação com
relação às crianças e, a partir delas, para
termos um trânsito mais seguro e eficiente. Portanto, mudança de

comportamento apenas se faz com
educação. Este é o caminho que se deve
trilhar!

Eu gostaria de apresentar alguns
números que, provavelmente, todos vocês
saibam, mas é sempre bom lembrar. O

Então, em nome das Guardas
Municipais, gostaríamos de dizer que
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estamos aqui para somar e não para dividir.
Enquanto toda a bandidagem se une em
torno da criminalização, nós, guardas
municipais e as outras instituições de
segurança e trânsito, não podemos nos
deixar levar por questões referentes à
vaidade e esse tipo de coisa. Temos que
nos unir e aproveitar o que cada instituição
tem de melhor, e uma aproveitar a outra em
prol da nossa sociedade.

Municipal vem tentando dar uma condição
de inserção dessas crianças em algo mais.

séries, na parte da redação. Estão todos
convidados e será um prazer muito grande
tê-los lá conosco.A Semana do Trânsito começa hoje

e tem como tema Seja você a Mudança no
Trânsito. Nós estamos tentando fazer essa
mudança por meio das crianças e tenho
certeza de que estamos no caminho certo.

Em nome da Guarda Municipal de
Florianópolis, gostaria de fazer um
agradecimento muito especial ao deputado
Gean Loureiro, um político que sempre
apoiou a Guarda Municipal, desde o início da
sua criação. Eu sempre vi o deputado como
um grande apoiador nosso. Hoje estamos
aqui 10, 11 anos depois da fundação da
Guarda Municipal, e ele vem acompanhando
toda essa trajetória.

Além disso, temos o nosso Teatro
de Fantoches, que é uma forma lúdica de
levar às crianças todo o conhecimento de
trânsito, uma vida social, como uma criança
ser bem educada em sua casa. Esse foi um
texto desenvolvido pelos guardas
municipais: a GM Schmidt, o Jaime Leandro,
a Thais e a Leila. Peço também uma salva
de palmas para eles, pois é muito bacana o
serviço deles.

Falando um pouco de Florianópolis,
quero dizer que a nossa Guarda Municipal
foi criada no ano de 2004. É uma instituição
civil, uniformizada, armada, que tem como
uma de suas funções a proteção preventiva
de seus bens, serviços, logradouros e
instalações municipais, ordem e segurança
pública.

Neste momento, gostaria de fazer
um pedido ao deputado Gean Loureiro.
Tenho certeza de que se o Alexsandro
Coelho, presidente do Sindicato das Guardas
Estaduais, procurar o deputado Gean
Loureiro será muito bem recebido para que o
deputado dê atenção ao nosso sindicato
estadual. E todo aquele carinho, aquele
olhar técnico criterioso e aquela mão amiga
que ele sempre teve com a Guarda Municipal
de Florianópolis, que tenha também com as
demais guardas.

(Palmas)
A segurança pública agora faz parte

também da Guarda Municipal, sim,
amparada pela Lei n. 13.022, que foi
sancionada pela Presidência da República
no ano passado, deputado Gean Loureiro.

O nosso Boxe Social é outra forma
de inserir a criança num projeto social, pois
através do boxe ela aprende várias questões
sociais, como se comportar e ser uma boa
criança. E o mais importante de tudo é que
todos esses projetos elaborados pela
Guarda Municipal possibilitam-nos
acompanhar os pais, que nos mostram que
o filho melhorou na escola, acorda cedo,
arruma a sua cama, toma o seu café, coloca
o seu prato na pia, lava a louça, tornando-se
uma criança mais participativa na sua casa
e inserida na sociedade, e isso é muito im-
portante.

Infelizmente, as Guardas
Municipais, hoje, são reconhecidas como
instituições que vieram apenas para tratar
da questão do trânsito, mas não é isso.
Estamos capacitados, somos treinados e
estamos buscando o nosso espaço para
ajudar e defender vocês nas ruas. O
problema de vocês é o nosso problema.

Nós temos guardas municipais,
hoje, no estado que não estão armadas. Não
querendo desmerecer nenhuma profissão,
mas por que um vigilante pode ter uma arma
e um guarda municipal não pode ter? Por
que temos que estar condicionados a usar
apenas um armamento de um determinado
calibre, uma arma curta? Por que não po-
demos ter um treinamento mais aprimorado,
já que estamos colocando o nosso peito
para defender a sociedade?

Então, gostaríamos que daqui para
frente todo esse grande organismo que
cuida da questão do trânsito visse as
Guardas Municipais também como grandes
protetoras da Segurança Pública Municipal.

Então, o GM Denis atende, hoje, a
Escola Básica Municipal Almirante Carvalhal,
em Coqueiros; a Escola Básica Municipal
Adotiva Liberato Bittencourt, na Costeira do
Pirajubaé; a Escola Básica Municipal Padre
João Alfredo Rohr; e a Escola Básica Beatriz
Souza Brito.

Sabemos também que, além de
toda a missão de fiscalizar, controlar,
ordenar o nosso trânsito, ajudar nas
questões da segurança e da ordem pública
municipal, temos o dever de fazer algo a
mais, que é educar as nossas crianças,
ajudando a tirá-las do ócio e transformando-
as em agentes multiplicadoras das boas
condutas que devemos ter no trânsito e em
nossas vidas sociais, para que no futuro
elas se tornem condutoras muito mais
conscientes das temos hoje em dia em
nossas cidades.

Então, com certeza, Coelho,
procure o deputado Gean Loureiro, porque
tenho certeza de que será muito bem
recebido. E o deputado vai começar a dar
um apoio muito grande às nossas Guardas
Municipais no estado.

Assim, o dia-a-dia do Denis, na
Guarda Municipal, é assim: ir até o colégio
dirigindo a Van da Guarda Municipal, pegar
as crianças e levá-las para a base onde ele
dá aula. Depois leva as crianças para as
suas casas, e sempre com muito afinco.
Parabéns, Denis, pelo seu trabalho!

Quero agradecer ao prefeito Cesar
Souza Júnior, que, na pessoa do secretário
Raffael de Bona Dutra, dá-nos toda a
liberdade para criar e o suporte para realizar
os nossos projetos; ao secretario de
Educação, Rodolfo Pinto da Luz, por permitir
criar essa sinergia positiva entre a
secretaria de Educação, a Guarda Municipal
e os outros organismos que cuidam da
questão do trânsito; à GM Maryanne, que
em 2005 ajudou a criar o setor de Educação
e também o projeto do Concurso de Desenho
e Redação. Não sei se naquela época, há
dez anos, ela tinha noção da sua dimensão.
Parabéns, Maryanne!

(Palmas)
Além disso, a Guarda Municipal é

muito solicitada pelo setor da Educação.
Desenvolvemos palestras em várias
empresas, principalmente na Semana do
Trânsito, sobre segurança viária.

Para a Guarda Municipal de
Florianópolis, as crianças não são o futuro,
e sim o presente. Tenho certeza de que
todas as crianças que já passaram por um
projeto da Guarda Municipal terão um olhar
diferenciado quando estiverem na
adolescência, quando forem conduzir algum
veículo - hoje conduzem bicicletas. Elas
fazem parte do trânsito como pedestres
também e são a parte mais sensível que há.

Desenvolvemos pintura facial, a
Transitolândia. Temos um sonho também de
criar, no ano que vem, a Escola Pública de
Trânsito. Existe muito recurso disponível
para a questão da educação no trânsito, e
hoje ainda não temos. No local onde hoje
está instalado o Cope há uma pista de
trânsito e lá está escrito: Escolinha de
Trânsito, que foi fundada em 1980.
Queremos pegar novamente aquele espaço,
formar uma escola pública de trânsito e
levar as nossas crianças das 36 escolas
municipais. Queremos adquirir um micro-
ônibus que possa transportar essas crianças
até lá e depois levá-las de volta. E lá vamos
poder explicar às crianças tudo que envolve
o sistema de trânsito. Tenho certeza de que
vai ser um sucesso e muito bom para esta
cidade no futuro. Quando eu tinha oito anos
de idade fui lá e nunca me esqueço disso.

(Palmas)
Gostaria de agradecer também à

GM Marques, coordenadora do Gtran - Grupo
de Trânsito -, especializado em questões de
trânsito da Guarda Municipal de
Florianópolis que realmente veio com outra
proposta técnica e deu um diferencial na
nossa Guarda Municipal. Parabéns, GM
Marques!

Então, educar a criança, hoje, é ter
um trânsito muito mais consciente no futuro.

O nosso setor de educação é
composto, hoje, por apenas quatro guardas
municipais, que são responsáveis por
grandes projetos na nossa cidade.

O Concurso de Desenho e
Redação, nesses dez anos, conseguiu
atender a mais de 90 mil crianças.

(Palmas)
Os nossos agradecimentos ao

subcomandante Alex, grande parceiro para
toda hora e em todos os projetos na Guarda
Municipal. Parabéns, Alex!

O coral Vozes do Arvoredo é regido
pelo nosso guarda municipal maestro Ramon
Pereira da Silva, ao qual peço uma salva de
palmas pelo trabalho realizado hoje e por
todas as apresentações que o coral vem
desenvolvendo em nossa cidade, o que
muito nos orgulha.

(Palmas)
Então, hoje se inicia a Semana

Nacional do Trânsito e, pegando carona
nesse tema, quero dizer que amanhã, às
15h, na sede da Guarda Municipal de
Florianópolis, haverá a solenidade de
premiação do 10º Concurso de Desenho e
Redação. As crianças da 1ª, 2ª e 3ª séries
da rede municipal de ensino concorrerão na
parte de desenho e as crianças da 4ª e 5ª

Agradeço ao guarda municipal
Fernandes. Faz um mês que a Romu - Ronda
Ostensiva Municipal - está na rua, uma
tendência nacional criada também pelas
Guardas Municipais. Trata-se de um grupa-
mento para atender aquilo que não acontece
no nosso cotidiano, mas que um dia vai
acontecer, e estão sempre acontecendo
essas manifestações. É um grupamento

(Palmas)
O coral é formado por crianças da

Escola Básica Municipal Professora
Herontina Medeiros Zeferino, do norte da
Ilha. São crianças que buscam um espaço e,
de uma forma ou de outra, a Guarda
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especializado que veio para fazer diferença
na nossa Guarda Municipal e tenho certeza
de que irá somar nas outras guardas
municipais também. Parabéns, Fernandes!

suficiente, dentro da necessidade de
Florianópolis. E hoje ainda estamos na
expectativa de poder ampliar, porque
sabemos que o número de profissionais é
insuficiente para a competência que se vem
ampliando e a necessidade que se vem
realizando.

Urbana da Grande Florianópolis, que envolve
todo esse trabalho. E trago aqui um abraço
dos 40 deputados estaduais, que se
manifestaram favoráveis à realização dessa
homenagem no dia de hoje. Tenho certeza
de que estamos mais unidos e todo esse
debate permite uma reflexão muito maior do
poder público, do papel de participar e de ter
uma nova visão da cidade. E essa nova
visão tem que ser com preparo,
conhecimento, dados estatísticos e doutrina
estabelecida, mas de maneira muito clara,
com a boa vontade dos gestores públicos de
poderem melhorar a vida das pessoas, que
deve ser feito também através da
mobilidade, da segurança no trânsito e, prin-
cipalmente, da garantia da vida das
pessoas.

(Palmas)
Quero agradecer aos demais

guardas municipais da Guarda Municipal de
Florianópolis aqui presentes: Jaime Frank,
que faz parte do comando, e todos os outros
e as outras guardas municipais aqui
presentes. Nós estamos criando um corpo
forte no entorno do nosso sindicato. Tenho
certeza de que daqui para frente as
autoridades irão começar a olhar diferente
para as Guardas Municipais.

Quero deixar clara a minha parceria
contínua nesse trabalho. Independente de
onde eu estiver trabalhando, o meu papel é
estar ao lado da Guarda Municipal em todos
os momentos. Sei que para qualquer
prefeito ter a Guarda Municipal ao lado é a
condição de segurança da cidade de
Florianópolis, do patrimônio público, da
coordenação do trânsito. Ela é braço aliado
mais forte dele em qualquer administração.

Meus agradecimentos ao GM
David, presidente da Associação da Guarda
Municipal de Florianópolis aqui presente e
que representa todos os guardas municipais
desta cidade.

Por tudo isso, queremos
parabenizar todos os guardas. E fica aqui o
sentimento que temos de poder ter todo o
sindicato reunido e ver essa formação cada
vez mais intensa.

Eu tive a vivência de sofrer um
acidente de trânsito há mais de dois anos e
a minha vida mudou completamente. Passei
mais de 30 dias em um hospital, em grande
parte na UTI; não tive certeza se estava
entre a vida ou a morte; fiquei em casa,
numa cama hospitalar, por mais alguns
meses e em cadeiras de rodas por mais um
período; utilizei andador por mais alguns
meses e muletas por um ano; passei por 21
cirurgias e mais de mil sessões de
fisioterapia. Eu fui uma vítima da negligência
no trânsito. Mas, quando temos fé e
vontade, persistimos, resistimos e
conseguimos vencer tudo. Acredito que, se
buscarmos conscientizar cada vez mais, ter
uma estrutura viária mais condizente, uma
sinalização cada vez melhor, uma estrutura
de educação e fiscalização cada vez mais
aprimoradas, talvez possamos evitar novos
acidentes.

(Palmas)
Agradeço a todos os

patrocinadores desse projeto, porque
sabemos que, neste momento de crime, é
difícil contribuir financeiramente ou de
alguma forma para que possamos
presentear uma criança que fez um
concurso.

Florianópolis avançou muito em
algum momento, outras cidades cresceram
depois, muitas querem seguir esse exemplo
de crescimento em estrutura e condição de
trabalho. E obviamente que temos que ter
essa reflexão, sim, na Semana Nacional do
Trânsito, porque a Guarda Municipal faz
parte dessa estrutura, como muitas
instituições principais nesse processo.

Então, se não fosse a ajuda dos
patrocinadores, não conseguiríamos chegar
até aqui. Muito obrigado!

(Palmas) Então, que bom que podemos
premiar a Guarda Municipal pelos dez anos
do Concurso de Desenho e Redação, com
todos os seus patrocinadores e
incentivadores. Muito mais que isso, hoje
temos a oportunidade de abrir a Semana
Nacional do Trânsito na nossa cidade,
reunindo aqui todos os segmentos que, de
certa forma, têm alguma atividade e relação
com essa estrutura; temos a oportunidade
de ter o Fabiano Faga Pacheco, que é um
grande conhecedor da mobilidade e da
evolução da bicicleta em outros países, da
questão das rotas cicloviárias e,
obviamente, de uma política pública. A
cidade teve a oportunidade de ter o Fabiano
como estagiário do Ipuf. Creio que poderiam
ter aproveitado muito mais essa experiência
que ele tem. Tenho certeza de que ele ainda
vai bem representar todo esse segmento,
tendo a oportunidade de defender bandeiras
que são de toda a sociedade que se envolve
com esse trabalho.

Também agradeço aos
professores, aos pais dessas crianças e,
principalmente, as nove mil crianças que
neste ano participaram desse concurso. Não
é pouca gente e, se pegarmos dez anos,
serão 90 mil crianças. É muita gente, sendo
que algumas viraram adolescentes e
certamente estão com um olhar diferente
para a nossa tão complicada questão do
trânsito.

Se esta sessão já vale para
aqueles que nos assistem pela TVAL, que
nos ouvem pela Rádio Alesc Digital e que
estão aqui presentes, no sentido de
poderem disseminar um pouco mais a
questão da educação no trânsito, nós já
estamos salvando vidas e tudo isso valeu a
pena.

Então, em nome da Guarda
Municipal de Florianópolis, agradeço muito
ao deputado Gean Loureiro por ter concedido
este momento tão especial para a Guarda
Municipal, que acabou unindo todos os
organismos e as instituições, ligados à Rede
Vida no Trânsito, em torno de um assunto
que é para todos.

Que bom poder exercer um
mandato com a legitimidade do voto,
especialmente na nossa região, e poder
propiciar este momento que esta Casa dá a
toda cidade de Florianópolis e a todo estado
de Santa Catarina com essa ampla
divulgação da Semana Nacional do Trânsito,
do trabalho da Guarda Municipal, do trabalho
que o Fabiano fez com todo o estudo e do
Desafio Intermodal.

Agradeço o apoio, deputado!
Continue contando sempre com a Guarda
Municipal de Florianópolis.

Muito obrigado!
(Palmas) Parabéns aos organizadores do

Desafio Intermodal, pois é muito bom ter
dados estatísticos exatos que possam
avaliar a evolução ano a ano do que vem
ocorrendo. E o que estamos percebendo é
que a evolução mostra os números cada vez
piores dos sistemas que são mais utilizados
pela população.

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

Loureiro) - Acredito que o comandante da
Guarda Municipal de Florianópolis conseguiu
sintetizar muito o trabalho realizado,
especialmente na educação para o trânsito.
Mas muito mais que isso, na busca
incessante de valorizar cada vez mais e ter
uma estrutura condizente com a
necessidade da cidade de Florianópolis de
ter uma Guarda Municipal mais qualificada,
bem remunerada e, evidentemente,
organizada e com competências bem defini-
da.

Nós vamos ter, na semana que
vem, a oportunidade de tentar vivenciar um
dia sem carro, e será uma experiência para
todos. Eu tenho certeza de que todos os
homenageados, muito mais do que uma
placa ou um diploma, estão recebendo uma
responsabilidade a mais de poder continuar
esse trabalho. Que Deus possa abençoar
todos vocês e que possamos ter muito
força. Contem sempre com o meu apoio. Eu
me sinto como um padrinho de todos os
momentos da Guarda Municipal, e vou
realizando esse trabalho.

Cabe aqui um desafio de evolução
da cultura, da sociedade e de políticas
públicas da prefeitura, do governo do estado
e da União para realmente modificar esse
quadro, priorizando, sim, as nossas ci-
clovias, dando condições aos pedestres de
poderem utilizar passeios adequados e de
poder trafegar em toda a nossa cidade.
Obviamente que não queremos impedir a
participação do veículo individual, que faz
parte de toda estrutura, mas dar condições
diferenciadas ao transporte coletivo, no
sentido de ser atraente, com preço justo,
com uma velocidade comercial que possa
viabilizar e com um conforto necessário.

Como falei, tive a honra de
participar da votação da lei que criou a
Guarda Municipal de Florianópolis. Na
época, ainda se tinha muita dúvida e
preconceito. Lembro-me do primeiro
concurso que foi realizado e o quanto
lutamos para que o segundo pudesse ser
realizado, tendo um novo chamamento de
guardas aprovados no concurso. Foi bem em
cima do prazo que iria extinguir-se, e
aqueles 100 iniciais, que já estavam em
menos de 80, puderam suprir um número

Muito obrigado ao David, que
preside a associação e tem o trabalho de
representá-la. Agradeço a todos aqueles que
comandaram, inclusive ao Ivan. Trabalhamos
juntos na prefeitura e ele comandou a
Guarda Municipal. E quero também
agradecer a Maryanne, que foi a nossa
subcomandante da Guarda e que hoje tem a
oportunidade de nos auxiliar na Assembleia
Legislativa. Eu tenho, com muita honra, uma
guarda municipal trabalhando na assessoria

Nesse sentido, temos a honra de
reunir todos os segmentos que trabalham
com mobilidade. Eu tenho a honra de
presidir a Frente Parlamentar de Mobilidade

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



10 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.903 14/10/201 5

e, obviamente, permitindo trazer todos os
ensinamentos e a sua experiência. Ela
coordenou a educação no trânsito e tem
muitas missões pela frente para poder
ajudar a Guarda e a defender a cidadania em
Florianópolis.

Florianópolis ter uma unidade do Sest/Senat
atuando aqui, qualificando e preparando
cada vez mais. Então, transmitam um abraço
a todos os colaboradores e dirigentes.

Agradeço à Mesa Diretora, que
aprovou a realização desta sessão; aos
servidores da Assembleia Legislativa,
especialmente à equipe do Cerimonial e do
Legislativo, que com muito profissionalismo
sempre nos dão amparo para a realização da
sessão; e à equipe da TVAL e da Rádio
Alesc Digital. E pela internet também é
divulgado todo trabalho da Assembleia
Legislativa.

Agradeço ao Paulo Ricardo Botelho,
um entusiasta da questão da segurança do
trânsito, de políticas públicas, um amigo que
sempre me aconselha em todos os
trabalhos. Obrigado pelo trabalho do trânsito
dinâmico. E agradeço também ao Fabiano
Faga Pacheco, que nos dá a honra do seu
comparecimento nesta homenagem.

Quero, mais uma vez, agradecer a
presença do comandante da Guarda
Municipal, Valci Brasil; do sr. Faruk El-
Khatib, representando a Forma Educativa; do
presidente do Sindicato das Guardas
Municipais de Santa Catarina, Alexsandro
Coelho; da vice-presidente do Conselho
Municipal de Políticas para Mulheres de
Florianópolis, Roseli Pereira, que foi
vereadora junto comigo em Florianópolis, é
uma grande liderança comunitária do sul da
Ilha, dos movimentos de mulheres e da
cultura açoriana em nossa cidade; da
Patrícia Costa Ferreira, e ressalto aqui o
trabalho do Sest/Senat e de toda sua
equipe. Às vezes, não damos o valor de

Queremos convidar todos para
participarem de um coquetel que será
servido no hall deste Poder.Obrigado a todos os

homenageados, aos participantes desta
sessão, ao coral e ao maestro guarda
Ramon Pereira da Silva pelo trabalho
realizado. É muito lindo ver crianças que,
muitas vezes, não tinham nenhuma atividade
no contraturno extracurricular, e agora estão
aqui trabalhando cultura, desenvolvimento,
disciplina e brindando-nos com essa
belíssima apresentação.

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

(Procede-se à execução do hino.)
Encerramos a presente sessão,

convocando 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 presente sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução

nº 002, de 11 de janeiro de 2006, alterada
pela Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

ATO DA MESA Nº 634, de 14 de outubro de 2015
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3930/2015,

ATRIBUIR ao servidor LUIZ ALBERTO ORSI, matrícula
nº 1027, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de Especialização, no
valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido no Anexo X, da
Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos a contar de 08
de setembro de 2015.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º e parágrafo

único, da Emenda Constitucional nº. 47, de

05 de julho de 2005 c/c o art. 7º da

Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de-

zembro de 2003,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribui-
ção, à servidora MARIA MENDES DO NASCIMENTO, matrícula nº 2087,
no cargo de Agente Legislativo, habilitação Nível Fundamental/Agente
Legislativo, código PL/AGL-30, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da lei, a
contar de 1º de novembro de 2015.

ATO DA MESA Nº 636, de 14 de outubro de 2015
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,Deputado GELSON MERISIO - Presidente

EXONERAR o servidor RENO LUIZ CARAMORI, matrí-
cula nº 2556, do cargo de Secretário Parlamentar da Presidência,
código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Outubro de 2015 (CGP - Chefia de Gabinete da
Presidência).

Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 635, de 14 de outubro de 2015
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3759/2015,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

que substituirá o Deputado Patrício Destro nos próximos dois
meses. Em seguida o Presidente passou a palavra aos Deputados
para relatarem as matérias em pauta: o Deputado Kennedy Nunes
relatou o PL/0227.7/2015, que aprova o Plano Estadual de
Educação (PEE) para o decênio 2015-2024 e estabelece outras
providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Kennedy Nunes relatou o PL./0197.7/2015, que proíbe a inserção
em placas informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons, em
estacionamentos públicos e privados, da expressão "não nos
responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo" e
adota outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto,
posto em discussão o Deputado Jose Milton Scheffer através do
seu voto vista, manifestou-se favoravelmente ao parecer do relator,
que em votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Kennedy Nunes relatou o PLC/0023.3/2015, que transforma e

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia sete de outubro de dois mil e quinze, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Antônio Aguiar,
Darci de Matos, Dirceu Dresch, José Milton Scheffer, Júlio Cesar
Ronconi, Gean Loureiro, Kennedy Nunes e Rodrigo Minotto. Aberto
os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da
19ª reunião ordinária, que em votação, foi aprovada por
unanimidade, deu boas vindas ao Deputado Júlio Cesar Ronconi,
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extingue cargos de Agente Legislativo e de Técnico Legislativo, dos
Grupos de Atividades de Nível Fundamental e Médio, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa instituído pela Resolução nº
002, de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
2015, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão foi
cedido vista coletiva em gabinete. O Deputado Kennedy Nunes
relatou PL./0300.0/2015, que altera o art. 59 da Lei nº 6.320, de
1983, que dispõe sobre normas gerais de saúde, estabelece
penalidades e dá outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão foi cedido vista em gabinete ao
Deputado José Milton Scheffer. O Deputado Julio Cesar Ronconi
apresentou o relatório do Deputado Patrício Destro ao
PL./0256.1/2015, que autoriza a doação de imóvel no Município
de Dona Emma, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Antônio Aguiar apresentou seu voto vista ao PL./0587.6/2013,
que disciplina a realização de eventos esportivos em Santa
Catarina e adota outras providências, seu voto foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por maioria. Os
Deputados Antônio Aguiar, José Milton Scheffer e Darci de Matos
devolveram sem manifestação seus votos vistas ao
PL./0041.0/2013, portanto concordando com o parecer do relator
que em votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Antônio Aguiar relatou o PL./0372.4/2015, que autoriza a doação
de imóvel no Município de Iomerê, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Darci de Matos relatou o
PL./0390.6/2015, que altera a Lei nº 10.297, de 1996, que
dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e adota
outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão o Deputado Dirceu Dresch através do seu voto vista
manifestou-se favoravelmente ao parecer do relator, que em
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Darci de Matos
relatou o PL./0260.8/2015, que dispõe sobre a transformação
das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional em
Agências de Desenvolvimento Regional, extingue cargos e
estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão foi cedido vista em gabinete a todos
os membros da Comissão. O Deputado Marcos Vieira relatou a
MPV/00204/2015, que autoriza o repasse de recursos financeiros
pelo Poder Executivo à Agência de Fomento do Estado de Santa
Catarina S.A. (BADESC), para atendimento emergencial de
atividades empresariais em Municípios catarinenses atingidos
pelas catástrofes climáticas ocorridas em julho de 2015, e
estabelece outras providências, seu parecer foi favorável à medida
provisória, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Os Deputados Gean Loureiro e Dirceu Dresch,
devolveram sem manifestação seus votos vistas ao
PLC/0024.4/2015, que autoriza o Chefe do Poder Legislativo a
dispor sobre a retribuição financeira dos inativos referidos na Lei
Complementar nº 380, de 2007, que dispõe sobre o Corpo
Temporário de Inativos da Segurança Pública no Estado, enquanto
que o Deputado José Milton Scheffer, apresentou seu voto vista
pelo Diligenciamento a Mesa Diretora, que em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. O Deputado José Milton Scheffer
relatou o PL./0373.5/2015, que autoriza a doação de imóvel no
Município de Irati, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Dirceu Dresch devolveu sem manifestação seu voto vista ao
PLC/0003.0/2015, portanto, concordando com o parecer do
relator que em votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Kennedy Nunes devolveu sem manifestação seu voto vista ao
PL./0320.3/2011, concordando, portanto com o parecer do
relator. O Deputado Gean Loureiro relatou o PL./0232.4/2015,
que institui a Semana Estadual do Rim, do Combate a Insuficiência
Renal Crônica e do Paciente Transplantado e adota outras
providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Gean Loureiro devolveu sem manifestação seu voto vista ao
PL./0294.7/2013, concordando, portanto, com o relator, posto em
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Marcos Vieira
apresentou Requerimento do Deputado Mario Marcondes, o qual
solicita realização de Audiência Pública para discutir o Ajuste Fiscal
proposto pelo Governo Federal, retorno da CPMF, aumento de

tributos federais e o corte do repasse de recursos para Santa
Catarina para as obras de infraestrutura, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para
constar eu, Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a
presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos os Membros
da Comissão, será assinada pelo Presidente e posteriormente
publicada no Diário desta Assembleia.
Sala das Comissões, sete de outubro de dois mil e quinze.

Deputado Marcos Vieira
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

*** X X X ***
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, REFERENTE À 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Às onze horas do dia seis de outubro do ano de dois mil e quinze,
reuniram-se os membros dessa Comissão, na Sala das Comissões
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a
Presidência do Deputado Serafim Venzon com amparo no parágrafo
1º do artigo 123 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos
da décima quinta Reunião Ordinária da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, referente à 1ª Sessão Legislativa
da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos Deputados:
Rodrigo Minotto, Fernando Coruja, Dirceu Dresch, Jean Kuhlmann.
O Deputado Natalino Lázare enviou o Ofício nº 0405/2015
informando que encontra-se em Brasília/DF como representante da
Comissão de Agricultura e o Deputado Manoel Mota enviou o Ofício
nº 155/2015-GAB.MM., informando que encontra-se na região sul
com a comitiva do Governador Raimundo Colombo. No início da
reunião, o Presidente submeteu à apreciação da Comissão a Ata
da décima quarta reunião ordinária que foi aprovada por
unanimidade. Passou a palavra para o Deputado Fernando Coruja
que informou que não tinha matérias para relatar. O Deputado
Dirceu Dresch relatou o Projeto de Lei nº 0257.2/2015 exarando
parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0192.2/2015 exarando
parecer favorável com a Emenda Aditiva da folha 5 que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de
Lei nº 0288.9/2015 exarando parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de
Lei nº 0283.4/2015 exarando parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Ofício nº
0603.7/2015 exarando parecer favorável que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade; o Ofício nº 0634.3/2015
exarando parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; o Ofício nº 0582.8/2015 exarando
parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Rodrigo Minotto relatou o Projeto de
Lei nº 0073.7/2015 exarando parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Projeto de
Lei nº 0370.2/2015 exarando parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Ofício nº
0522.7/2015 apresentando requerimento de diligência que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; o Ofício nº
0684.2/2015 apresentando requerimento de diligência que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Jean Kuhlmann relatou o Ofício nº 0679.5/2015
exarando parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº 0078.1/2015
exarando parecer favorável que, posto em discussão, foi solicitado
vistas em gabinete pelo Deputado Serafim Venzon. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos senhores
deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião da qual
eu, Meibel Parmeggiani, Chefe de Secretaria, digitei a presente
Ata, que após ser lida e aprovada por todos os membros, será
assinada pelo senhor Presidente e posteriormente publicada no
Diário da Assembleia Legislativa.

Sala de Reunião das Comissões, 6 de outubro de 2015.
Deputado Serafim Venzon

Presidente
*** X X X ***

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E
MEIO AMBIENTE DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA
Às onze horas do dia 30 de setembro de dois mil e quinze,
reuniram-se sob a presidência do Senhor Deputado Gean Loureiro,
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na sala 01das Comissões desta Casa Legislativa, os Senhores
Deputados João Amim, Neodi Saretta, Ricardo Guidi, Cesar
Valduga, Gabriel Ribeiro e Jean Kuhlmann. O Presidente justificou
verbalmente a ausência do Deputado Maurício Skudlark e
agradeceu a presença do Deputado Jean Kulmam que ora o
substituiu. Agradeceu também a presença da Deputada Ana Paula
Lima e do Deputado Natalino Lázare por prestigiarem a reunião.
Colocou em votação a Ata da 9ª reunião ordinária, sendo aprovada
por unanimidade. Dando continuidade, agradeceu a presença do
Senhor Ricardo Stodieck, Presidente do Conselho Estadual do
Turismo que representa a Região Turística do Vale Europeu e a
todos os integrantes. Registrou a presença de várias pessoas de
Blumenau para acompanhar a votação do PL/117.2/2011, de
autoria da Deputada Ana Paula Lima. Ato contínuo deu por abertos
os trabalhos e conforme deliberação na última reunião da
Comissão informou que foi elaborado e encaminhado ao Presidente
da Casa, Senhor Deputado Gelson Merísio, um documento que
trata da solicitação e criação de um protocolo de colaboração com
o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com o objetivo
de implantação da agenda ambiental na administração pública -
A3P. Ao Senhor Deputado Gelson Merísio foi também encaminhado
documento que relata o trabalho do estagiário Jakson Pereira, que
é deficiente visual e coordena os trabalhos do Projeto Consciência
Limpa na ALESC. Foi solicitado, assim sua permanência na
estrutura da Assembléia, para dar continuidade ao trabalho que
vem sendo realizado. Ato contínuo o presidente informou que foi
enviado ofício e requerimento assinado pelos membros da
Comissão ao Presidente da Casa, solicitando a autorização para a
realização da sessão de abertura do festival internacional de
Cinema Sócio Ambiental Planeta. DOC, evento a ser realizado nos
dias 28 de outubro e 4 e 5 de novembro do corrente ano, no
Auditório Antonieta de Barros, aprovado por unanimidade. O senhor
Deputado Gean Loureiro cientificou sobre oficio do Deputado Mario
Marcondes, dirigido a esse Presidente e ao Presidente da
Comissão de Transporte Senhor Deputado João Amin, que é
integrante da Comissão de Turismo, solicitando Audiência Pública
conjunta destas Comissões que trata do tema de política para a
gestão de resíduos na construção civil da grande Florianópolis.
Segundo o Presidente da Comissão a data seria agendada após
deliberação pelas referidas Comissões. Colocou o requerimento em
votação, aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente
falou sobre Moção do Senhor Deputado Valmir Comin, deliberada e
aprovada em Plenário no dia 20 do mês, manifestando apoio à
Guarda do Embaú, para que a praia do Município de Palhoça seja
inserida e credenciada a receber a certificação de reserva mundial
do Surf. O Presidente da Comissão Senhor Deputado Gean Loureiro
convidou o representante do Surf naquela região, o Senhor Marcos
Kito para receber o documento, que informou sobre algumas
etapas que precisam ser vencidas em outubro no Estado da
Califórnia - EUA e da importância desse título para o Surf em Santa
Catarina. Agradeceu ao Senhor Deputado Natalino Lázare por seu
empenho, ao Presidente da Comissão Senhor Deputado Gean
Loureiro, ao Presidente da Casa e a todos os Deputados. Em
seguida o Presidente passou a palavra ao Deputado João Amin que
cumprimentou o Senhor Marcos Kito por seu esforço
parabenizando-o pelo trabalho que tem feito naquela região. Dando
continuidade o Presidente da Comissão, justificou a ausência do
Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, senhor Felipe
Freitas Mello e do Presidente da SANTUR, senhor Valdir Rubens
Walendowsky. Ato contínuo, agradeceu a presença do Senhor Joel
Euzébio de Campos, Secretário Executivo do Conselho Estadual de
Turismo, por seu trabalho junto a assessoria da Comissão, para a
realização da presente reunião. O presidente disse sentir-se muito
honrado com a presença de todos os integrantes do Conselho,
salientando que a Comissão gostaria de atuar de maneira
conjunta, através de força política na ALESC. Ressaltou ainda a
importância de parceria nas análises dos projetos que tramitam
sobre o setor turístico para que se possa haver pro atividade na
ajuda ao Governo do Estado e nas iniciativas voltadas ao Turismo
Catarinense. Ato contínuo, o Presidente da Comissão passou a
palavra ao Senhor Ricardo Stodieck, Presidente do Conselho
Estadual de Turismo que destacou o empenho do Deputado Gean
em prestigiar as ações do Conselho, sua presença na posse e em
reuniões do Conselho, onde sintetizou-se algumas ações que
seriam importantes para o turismo em Santa Catarina. Através do
Ofício 004/2015, foi encaminhado a esta Comissão os principais

projetos e ações que foram considerados mais urgentes e
pertinentes para apoio por parte da Comissão. Informou ainda que
o Conselho é representado pelas nove regiões turísticas e por todo
o segmento da atividade econômica. Destacou que existe falta de
recursos em todas as áreas de e salientou que o tripé para um
bom desenvolvimento do Turismo seguramente é o planejamento
turístico, a promoção do turismo e a infra-estrutura. Ressaltou
ainda a importância de se ter uma política de promoção e
divulgação, vontade política e comprometimento com o segmento.
O Presidente da Comissão agradeceu as palavras e entregou o Of.
004/2015 do Conselho de Turismo aos demais Deputados da
Comissão. Dando continuidade, o Senhor Presidente Deputado
Gean passou a palavra ao Senhor Rogério Ciqueira, Diretor
Presidente do Beto Carreiro, que agradeceu a oportunidade e
informou que Santa Catarina se equivale a muitas rotas da Europa,
Estados Unidos e praias do Caribe. Fez observações em relação a
economia e o PIB de Santa Catarina e salientou que o turismo
representa 12,5% do PIB, que atualmente equivale a 20 bilhões de
reais, em uma estrutura de negócio onde existe a participação de
todos. Destacou que o Governo do Estado precisa de pessoas alta-
mente capacitadas, qualificadas e técnicas para desenvolver
projetos e de mais profissionalismo para organizar e realizar
conjuntas apartidárias que representem efetivamente o Turismo de
Negócio em Santa Catarina. Frisou que a Organização Mundial do
Turismo prevê um crescimento na ordem de 4% nos próximos 25
anos e que é preciso unir forças, para que tenhamos uma situação
de continuidade, que não é de um Governo ou partido e sim do
Estado. Continuou afirmando que o diferencial competitivo de
Santa Catarina, não está no partido político ou no Governo mas
sim, em suas belezas naturais e na competência de se cuidar com
assunto de Turismo. Em seguida o Presidente passou a palavra ao
Senhor Nilton Silva Pacheco, da Associação das Empresas de
Transportes Turísticos e Fretamentos de Santa Catarina que pediu
que o Turismo seja visto como uma atividade que possa auxiliar
muito a economia no Estado. É necessário profissionalizar todos
os órgãos ligados ao Turismo. Frisou também que somos o único
Estado da Federação que cobra uma taxa adicional para fazer
turismo dentro do Estado. Precisamos mudar esse conceito à cerca
da atividade do Turismo em Santa Catarina. Dando continuidade o
Presidente passou a palavra ao Deputado João Amin que falou da
importância do Turismo em Santa Catarina frisando que quando se
fala em 12,5% do PIB, nesta atividade, os números falam por si.
Destacou ainda que é preciso aproveitar a oportunidade em relação
ao aumento da receita e que conhece as dificuldades nessa área.
Ressaltou que Florianópolis tem o Turismo como responsável pela
arrecadação da cidade e que se coloca a disposição da Comissão
para ajudar no que for necessário para diminuir as dificuldades que
passa o segmento. Ressaltou ainda que precisamos estar fortes e
juntos para que possamos passar por essas dificuldades e cada
vez mais, explorar as belezas naturais com sustentabilidade. Em
seguida o Senhor Presidente passou a palavra ao Deputado Gabriel
Ribeiro, destacando que Turismo é um compromisso de toda a
Comissão e que precisamos de ações para desburocratizar o mais
rápido possível e darmos respostas. Destacou ainda que o Turismo
não pode ser uma ação de Governo e sim de Estado e que
devemos nos unir para que o segmento possa crescer cada vez
mais em Santa Catarina. O presidente passou a palavra ao
Deputado Cesar Valduga, que falou da economia e das belezas
naturais do nosso Estado, destacando que existem sérios
problemas de logística e que precisamos buscar soluções junto ao
Governo do Estado, e de forma efetiva nos irmanarmos para que
possamos enfrentar esses desafios. O Presidente concedeu um
aparte a Deputada Ana Paula Lima que agradeceu a presença
todos e ressaltou as belezas do nosso Estado. Com a palavra o
Deputado Jean Kuhlmann, afirmou que o Turismo não se faz
apenas com boa vontade da iniciativa privada, ou com recursos
públicos, mas sim com conjugação de esforços. Frisou, que o
importante não é trazer o turista para Santa Catarina, mas sim que
ele volte e assim, mostrarmos competência. O segmento gera
renda de forma sustentável e trará retorno para a sociedade
catarinense. O Presidente da Comissão Senhor Deputado Gean
Loureiro destacou que precisamos ser apoiadores do Conselho
para que esses objetivos possam se concretizar. Informou que o
assunto iria repercutir na Tribuna da ALESC e que todo esse
trabalho realizado pelo Conselho é necessário e que o mesmo não
seja apenas um aconselhador, mas sim um definidor de políticas a
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serem executadas. Falou que a nossa assessoria trabalhará em
conjunto com a Secretaria Executiva para que possamos
destrinchar os mecanismos legislativos e propormos inicialmente
uma manifestação deste Parlamento. Frisou que pode ser um
documento encaminhado ao Governador, um requerimento, pedido
de informação ou até a realização de uma Audiência Pública.
Destacou que precisamos de proximidade com o Conselho e que o
mesmo precisa estar presente em nossas reuniões. E que existem
desafios, que a infra-estrutura e a organização do turismo são
precarias, e que o incentivo ao turismo é muito limitado. Destacou
o Presidente da Comissão que quando recebemos a visita do
Ministro do Turismo nesta Casa, o Excelentíssimo Senhor Henrique
Eduardo Alves destacou que gostaria que os ministros da Fazenda,
estivessem presentes, onde pudessem perceber que o
investimento em turismo não é despesa e sim algo que traz retorno
muito maior para o Tesouro do Estado. Destacou também que esse
momento de crise do qual todos os Deputados falaram é a melhor
forma de o Governo perceber que esse setor da economia é o que
mais precisa de incentivo para se concretizar. Lembrou da sazona-
lidade das regiões do nosso Estado e que é importante discutir
uma política própria de carga tributária e destacou que devemos
pensar de maneira conjunta. Ressaltou que existem muitos pontos
positivos e que queremos reforçar essa parceria para que esse
trabalho possa ser feito e discutidos com todos os Deputados. O
Presidente da Comissão passou a palavra ao senhor Ricardo
Stodieck, Presidente do Conselho que frisou que devemos
trabalhar em conjunto e aproveitar esses três anos de mandato do
Executivo e do Legislativo. Destacou que o Conselho esta
comprometido com a causa . Dando continuidade o Senhor
Presidente passou a palavra ao Deputado Neodi Saretta, que re-
latou vistas ao PL/117.2/2011, de autoria da Deputada Ana Paula
Lima, sendo relator Deputado Ricardo Guidi, aprovado por
unanimidade com emendas. O OF/0365.1/2015, relatado pelo
Deputado João Amin, foi também posto em votação e aprovado por
unanimidade. O PL/0163.8/2015, de autoria do Deputado Padre
Pedro Baldissera e de relator o Deputado Gabriel Ribeiro, foi
aprovado por unanimidade. Os OF/0539.5/2015 e
OF/0497.1/2015, do Deputado Maurício Skudlark, foram provados
por unanimidade. O PL/0291.4/2015, de autoria do Deputado
Patrício Destro de relatoria do Deputado Jean Leutprecht, lido em
reunião pelo Deputado Cesar Valduga, foi aprovado por unanimi-
dade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente reunião. A ata será
assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no diário
desta assembléia.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte documen-
tal e as propostas comerciais deverão ser entregues na Coordenadoria
de Licitações até as 09:00 h do dia 28 de outubro de 2015. O Edital
poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos Materiais, no 6º
andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz, 301, esquina com
a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 09 de outubro de 2015.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pela Portaria nº 2418/2015, comunica que, atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 027/2015, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS
EM ALUMÍNIO E PERSIANAS EM MADEIRA SINTÉTICA, COM
CADARÇOS.
LOTE ÚNICO
Vencedora: DELDUQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Valor do Último Lance: R$ 258.200,00
Florianópolis, 13 de outubro de 2015
HÉLIO ESTEFANO BECKER FILHO
PREGOEIRO

*** X X X ***
AVISO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1100 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE
ANTIVÍRUS
DATA: 29/10/2015 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte documen-
tal e as propostas comerciais deverão ser entregues na Coordenadoria
de Licitações até as 09:00 h do dia 29 de outubro de 2015. O Edital
poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos Materiais, no 6º
andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz, 301, esquina com
a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 13 de outubro de 2015.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

Deputado Gean Loureiro *** X X X ***

EXTRATOS
Presidente

*** X X X ***

AVISOS DE LICITAÇÃO
EXTRATO 177/2015

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 006/2015
oriunda do Pregão Presencial CL nº 016/2015.AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha.A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de
outubro de 2015).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
demais normas contidas na referida Lei com suas alterações
posteriores, na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, nos Atos da Mesa nº
214 de 05/11/2007, nº 94 de 09/02/2015 e nº 128 de
27/02/2015; e, subsidiariamente, nos Decretos Federais nº 7.892 de
23/01/13 e nº 8.250 de 23/5/14, além das demais disposições
legais aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 16 de
16/09/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - REPUBLICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR PROJETO DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
DATA: 28/10/2015 - HORA: 09:00 horas

LOTE 2 Valor (R$)
Item Qtde. Unid. Produtos Marca Unitário Subtotal
79 50 un Acendedor de fogão a gás lume 14,29 714,50
80 50 un Escova para Limpeza de Garrafa Térmica com diâmetro de 70 mm,

cabo com aproximadamente 30 cm, cerdas de Nylon na dureza certa
para garantir limpeza de qualidade

limpete
c

35,71 1.785,50

81 300 un Filtro de papel para café tamanho nº 103 caixa com 30 unidades. brigita 2,64 792,00
82 500 un Adoçante dietético líquido, de sacarina, não contendo glúten, frasco

com 100 ml
adocyl 5,71 2.855,00

83 3000 caixa Chás diversos, caixa de 30 g contendo 10 saquinhos embalados
individualmente, com marca, procedência e validade impressas.

prenda 3,57 10.710,00

84 100 rolo Pano multiuso rolo com 25 panos picotado med. 21 x 29 cm cada,
100% fibra biodegradável

nobre 12,86 1.286,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2 18.143,00
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1ª REGISTRADA: Alexandra dos Passos Epp; OFÍCIO Nº 708/15
Ofício nº 01/2015 São Bento do Sul, 15 de junho de 2015.Endereço: Avenida Salvador Di Bernardi, nº 220, Campinas, SC, CEP:

88101-260 Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Sociedade Varsóvia, de São Bento do
Sul, referente ao exercício de 2014.Fone/fax (48) 3034-7111

e-mail: licitacao3@mepas.com.br Edvino Machowsky
CNPJ/MF nº 12.260.623/0001-82 Presidente

Lido no ExpedienteFlorianópolis, 13 de outubro de 2015
Sessão de 13/10/15Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

*** X X X ***Ronaldo Brito Freire- Diretor- Administrativo OFÍCIO Nº 709/15
Alexandra dos Passos- Adminsitradora Araquari, 15 de julho de 2015

*** X X X *** Encaminha relatório de Atividades da Associação de Micro e Pequenas
Empresas de Araquari (AMPE), referente ao exercício de 2014.EXTRATO Nº 178/2015

Jean Jaime MarangoniREFERENTE: Inexigibilidade de Licitação nº 041/2015, celebrado em
06/10/2015. Presidente

Lido no Expediente
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Sessão de 13/10/15
CONTRATADA: Associação de Amigos do Centro Cultural Teuto
Brasileiro.

*** X X X ***

PORTARIASOBJETO: Aquisição de cota de participação e de espaço físico, incluindo
estande, no evento denominado de "FESTAS DAS ORIGENS 2015",
que será realizada na cidade de Forquilhinha/SC, no período de 08 a
12 de outubro de 2015, oportunidade que será realizada concomitante
a Feira Comercial e Industrial do Município. Por conta da referida cota
de participação será concedido: 1) Estande montado com tablado e
carpet com 18 m²; 2) TS para fechamento; 3) mesas de demolição;4)
bancos rústicos; 5) mesa de centro rústica; 6) material de decoração;
7) material de escritório; 8) personalização do estande; 9) serviços de
limpeza.

PORTARIA Nº 2567, de 13 de outubro de 2015
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

VALOR: R$ 25.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93, Autorização
Administrativa para Processo Licitatório nº 093/2015 e Atos da Mesa
nºs. 094 e 128/2015, de 09/02 e 27/02/2015, respectivamente. NOMEAR MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO,

matrícula nº 3971, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-56, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Liderança do PMDB).

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1144 (Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais) e Item Orçamentário 3.3.90.39.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Subelemento: 3.3.90. 39.55
(patrocínio), todos do Orçamento da ALESC. Carlos Alberto de Lima Souza
Florianópolis, 13 de outubro de 2015. Diretor-Geral
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor Geral *** X X X ***
Ronaldo Brito Freire- Diretor Administrativo PORTARIA Nº 2568, de 13 de outubro de 2015
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

*** X X X ***
EXTRATO Nº 179/2015

REFERENTE: Contrato nº 061/2015 celebrado em 06/10/2015.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

CONTRATADA: Associação de Amigos do Centro Cultural Teuto
Brasileiro.
OBJETO: O presente contrato tem por finalidade:
1) Adquirir cota de participação e de espaço físico para instalação de
estande nas FESTAS DAS ORIGENS 2015 (HEIMATFEST), que
acontecerá na cidade de Forquilhinha/SC no período de 08 a 12 de
outubro de 201.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 13 de outubro de 2015.
Gab Dep Leonel PavanVALOR: R$ 25.000,00

Matrícula Nome do ServidorFUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; Processo
Licitatório nº 093/2015-LIC; Inexigibilidade de Licitação nº 041/2015;
Atos da Mesa 094 e 128, de 09/02 e 27/02/2015, respectivamente
e; Autorização Administrativa.

7329 GILBERTO ANTÔNIO GADOTTI

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

Florianópolis/SC, 13 de outubro de 2015
*** X X X ***Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral PORTARIA Nº 2569, de 13 de outubro de 2015

Ronaldo Brito Freire- Diretor Administrativo 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Thalita Campanhoni Colonetti- Presidente
*** X X X ***

OFÍCIOS
RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

OFÍCIO Nº 707/15

Governador Celso Ramos, 08 de outubro de 2015

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Senhora de Lourdes, de
Governador Celso Ramos, referente ao exercício de 2014.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 13 de outubro de 2015.
MD - 4ª SecretariaLisandra Pereira Alves

Matrícula Nome do ServidorPresidente

Lido no Expediente 6722 DICESAR RIBEIRO VIANNA FILHO
Sessão de 13/10/15 Carlos Alberto de Lima Souza

*** X X X *** Diretor-Geral
*** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



14/10/2015 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.903 1 5

PORTARIA Nº 2570, de 13 de outubro de 2015 PORTARIA Nº 2574, de 13 de outubro de 2015
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,

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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 2528, de 6 de outubro de 2015,

que concedeu licença para tratamento de saúde, nos seguintes termos: CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:O N D E  S E  L Ê : “... Eduardo Delvalhas dos Santos,

início em 15/9/2015 ...”
Matr Nome do Servidor Qde

dias
Início em Proc. nºLEIA -SE: “...Eduardo Delvalhas dos Santos, início em

31/8/2015 ...”
1330 MARCIA HELENA PEREIRA 11 29/9/2015 4072/2015Carlos Alberto de Lima Souza
2794 MARIA IVONETE LESSA 1 31/7/2015 4065/2015Diretor-Geral

*** X X X *** 6308 MAURI SILVEIRA DA SILVA 30 18/9/2015 4071/2015
PORTARIA Nº 2571, de 13 de outubro de 2015 1374 PAULO CESAR RODRIGUES 90 23/9/2015 4070/2015
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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 4084/2015,

1872 ROSANA PIO SILVEIRA 60 21/9/2015 4068/2015

1999 ROSELIA FLORENCIO 30 28/9/2015 4067/2015

5041 VANIO FRANCISCO SALM 15 18/9/2015 4069/2015

Carlos Alberto de Lima Souza
RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,

caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de

dezembro de 1985,

Diretor-Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 2575, de 13 de outubro de 2015
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,

CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família ao servidor RICARDO VALERIO ORIANO, matrícula nº 1228,
por 14 (quatorze)dias, a contar de 28 de setembro de 2015.
Carlos Alberto de Lima Souza

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Diretor-Geral
*** X X X *** PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos

servidores abaixo relacionados:PORTARIA Nº 2572, de 13 de outubro de 2015
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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 4085/2015,

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

1006 IVAN DE ALMEIDA VIANNA 120 3/10/2015 4083/2015

1964 JANETE MARIA BARTHOLOMEU
MONTEIRO

90 27/9/2015 4080/2015
RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,

caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de

dezembro de 1985,
2162 LUIZ CARLOS PAIVA JUNIOR 60 28/9/2015 4081/2015

2103 MARIA LUCIA FEDELI GONCALVES 60 22/9/2015 4082/2015
CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa

da família à servidora MARIA DE FATIMA NIEHUES BARRETO,
matrícula nº 1402, por 10 (dez) dias, a contar de 14 de setembro de
2015.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 2576, de 13 de outubro de 2015

Carlos Alberto de Lima Souza 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, e pela Resolução nº
100, de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 4044/2015,

Diretor-Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 2573, de 13 de outubro de 2015
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: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c art.
5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
36, de 18 de abril de 1991,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,

caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro

de 1985,
INCLUIR na folha de pagamento da servidora ODICELIA

HENRIQUE NASCIMENTO MOURA, matrícula nº 2107, quota(s) de
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, incidentes sobre os respectivos
vencimentos, no percentual de 3% (três por cento), totalizando 30%
(trinta por cento), a contar de 2 de outubro de 2015.

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

1359 ANTONIO CARLOS MORRO 40 5/10/2015 4066/2015 *** X X X ***
PORTARIA Nº 2577, de 14 de outubro de 20151377 DULCINEA REGIS 90 25/9/2015 4078/2015
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,

711 ELIANE REGINA CORREA DE
MATTOS

30 14/9/2015 4076/2015

4346 ELIANA BARCELOS 13 22/9/2015 4077/2015
RESOLVE:

1150 FABIO FIGUEIREDO RIBEIRO 18 23/9/2015 4075/2015 LOTAR na CGP - Escola do Legislativo "Licio Mauro da
Silveira" LEO JEAN SILVA, Analista Técnico em Gestão e Promoção de
Saúde, nível 11/C, matrícula nº 0393037-8-01, servidor do Poder
Executivo - Secretaria de Estado da Saúde, colocado à disposição na
Assembleia Legislativa pelo Ato nº 2322, de 2/10/2015, sob a égide
do Decreto nº 1073/2012, a contar de 13 de outubro de 2015.

6691 KATIA SARLET REZENDE 15 24/9/2015 4074/2015

2134 MADALENA SCHMIDT PIONER 45 29/9/2015 4073/2015

7755 MARCELO PINHEIRO 15 25/9/2015 4079/2015

Carlos Alberto de Lima Souza Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral Diretor-Geral

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 2578, de 14 de outubro de 2015 Assim, há a necessidade de impedir que os pais ou respon-
sáveis pelos estudantes com deficiência tenham de pagar taxas
adicionais, uma vez que os custos dos serviços educacionais assumi-
dos e prestados pelas instituições privadas de ensino regular não
podem ser repassados de forma diferenciada aos alunos.

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: Dessa forma, a apresentação deste projeto tem por objetivo
garantir a igualdade social do estudante com deficiência, zelando pela
sua inclusão no âmbito escolar e punindo a prática de eventual
discriminação, a fim de cumprir o previsto na Lei federal nº 7853, de
24 de outubro de 1989.

LOTAR no Gab Dep José Milton Scheffer EDSON
CARLOS DE QUADRA, matrícula nº 04710-4, servidor do Poder
Executivo - EPAGRI, colocado à disposição na Assembleia Legislativa
pelo Ato nº 2318, de 2/10/2015, sob a égide do Decreto nº
1073/2012, a contar de 13 de outubro de 2015.

Ante o exposto, conto com o apoio de todos os Senhores
Parlamentares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

Deputado José Nei Alberton Ascari*** X X X ***
*** X X X ***PORTARIA Nº 2579, de 14 de outubro de 2015

PROJETO DE LEI Nº 0447.6/2015O 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,

Declara de utilidade pública o Instituto Inter
de Lages, com sede no Município de
Lages.

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,

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública o Instituto Inter de
Lages, com sede no Município de Lages.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 031/2015.

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

Matr Nome do Servidor Função

947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

7211 JOAO GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANN Pregoeiro substituto II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos do in-
ciso III do art. 2º desta lei,1039 VICTOR INACIO KIST

III - Certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e

775 ADRIANA LAUTH GUALBERTO Equipe de apoio

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA
IV - balancete contábil.

1998 BERNADETE ALBANI LEIRIA Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Sala das Sessões, em

Deputado Gabriel RibeiroCarlos Alberto de Lima Souza
Lido no ExpedienteDiretor-Geral
Sessão de 13/10/15*** X X X ***

JUSTIFICATIVA
PROJETOS DE LEI O presente Projeto de Lei tem por objetivo declarar de utili-

dade pública estadual o Instituto Inter de Lages.
A entidade vem empreendendo no município de Lages, não

possui fins lucrativos, e tem duração indeterminada. Sua finalidade,
dentre outras, é a de prestar assistência social de forma ampla em
caráter social, cultural, educacional, recreativo, esportivo e de proteção
ambiental a todos os cidadãos, sem discriminação de raça, cor, sexo
ou religião.

PROJETO DE LEI 0446.5/2015
Proíbe a cobrança de valores adicionais na
matrícula ou mensalidade de estudantes com
deficiência nas instituições privadas de ensino
regular, no Estado de Santa Catarina.

Art. 1º Fica proibida, nas instituições de ensino regular da
rede privada do Estado de Santa Catarina, a cobrança de taxa de
reserva, sobretaxa ou de quaisquer valores adicionais na matrícula,
renovação de matrícula ou mensalidade de estudantes com deficiência,
com vistas a garantir o ingresso ou a permanência do estudante nas re-
feridas escolas.

Em vista disso, o título de Declaração de Utilidade Pública
Estadual, permitirá que o Instituto usufrua dos benefícios concedidos
pelo poder Público Estadual, ampliando sobremaneira a sua capacidade
de promover aquilo que objetiva.

A Lei nº 15.125, de 2010, dispõe sobre o reconhecimento de
Utilidade Pública Estadual, requisitando aos interessados alguns
documentos comprobatórios de sua capacidade, o que foi realizado no
presente Projeto de Lei.

Art. 2º O descumprimento desta Lei sujeitará a instituição in-
fratora ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por
infração, dobrada a cada reincidência, reajustada, anualmente, com
base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM/FGV), ou
por índice que vier a substituí-lo.

Assim, atendido os requisitos da legislação vigente e a rele-
vância dos serviços prestados pelo Instituto Inter de Lages à sociedade
catarinense, solicitamos aos nobres Pares deste Parlamento a
aprovação desta proposição, concedendo à entidade mencionada o
título de Utilidade Pública Estadual.

Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das
multas serão recolhidos em favor do Fundo Estadual de Educação
(Feduc), vinculado à Secretaria de Estado da Educação (SED).

Deputado Gabriel RibeiroArt. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
*** X X X ***Sala das Sessões,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTARDeputado José Nei Alberton Ascari
Lido no Expediente

Sessão de 13/10/15
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2015JUSTIFICATIVA

PODER JUDICIÁRIOSão recorrentes as reclamações dos familiares de estudantes
com deficiência aos quais as instituições de ensino regular da rede
privada impõem a cobrança de taxa extra no momento da efetivação da
matrícula de seus filhos, o que contraria, expressamente, o dispositivo
constitucional que garante o tratamento igualitário a todos os indiví-
duos, ao afirmar que ninguém pode ser tratado de forma diferenciada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício n. 2.358/2015 - GP Florianópolis, 8 de outubro de 2015
A Sua Excelência o Senhor
Deputado GELSON MERISIO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaA convivência desses alunos na sociedade, por intermédio

das instituições de ensino, ajuda-os a desenvolver habilidades sociais,
acadêmicas e comunicativas, bem como a autoaceitação e autovalori-
zação.

Nesta
Assunto: Encaminhamento de projeto de lei

Senhor Presidente,
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Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa au-
gusta Assembleia Legislativa, projeto de lei que “Altera a redação do
caput do art. 2º da Lei Complementar n. 188, de 30 de dezembro de
1999, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Justiça - FRJ e
adota outras providências”, acompanhado da respectiva justificativa e
dos documentos necessários a sua integral análise.

Todavia, a par da alteração em relação à nomenclatura, faz-se
indispensável, ademais, a alteração do mesmo caput do artigo 2º da Lei
Complementar Estadual n. 188, de 30 de dezembro de 1999, mas para que
se faça constar no referido dispositivo a vinculação dos recursos públicos
arrecadados pelo FRJ para o Fundo Especial da Defensoria Pública à
aplicação específica, qual seja, a remuneração dos advogados credenciados
para a prestação de assistência judiciária gratuita, para a prática de atos
processuais específicos e para atuação nas causas de juridicamente
necessitados, nos casos de impossibilidade de atuação da Defensoria
Pública e mediante nomeação da autoridade judiciária, nos termos do artigo
71 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de
consideração e apreço.

Cordialmente,
Nelson Schaefer Martins

PRESIDENTE
Lido no Expediente Saliente-se, por fim, que a modificação proposta amplia a

destinação dos recursos, que passarão a custear, também, o apare-
lhamento e o suporte operacional necessários ao atendimento suple-
mentar aos juridicamente necessitados, que será prestado por meio
dos convênios e credenciamento de advogados.

Sessão de 13/10/1500

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. XXX, DE XX DE XX DE 2015.
Altera a redação do caput do art. 2º da Lei
Complementar n. 188, de 30 de dezembro
de 1999, que dispõe sobre o Fundo de
Reaparelhamento da Justiça - FRJ e adota
outras providências.

*** X X X ***

REDAÇÕES FINAIS
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 035/2015
Dispõe sobre o compartilhamento de ima-
gens e sistemas de imagens pelos órgãos
da Administração Pública Direta e Indireta e
Fundacional do Estado de Santa Catarina, e
adota outras providências.

Art. 1º O caput do art. 2º da Lei Complementar n. 188, de 30
de dezembro de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Um terço da receita do Fundo de Reaparelhamento da
Justiça - FRJ, originária dos atos e serviços notariais e regis-
trais, será destinada à construção, recuperação e manuten-
ção das unidades prisionais, através do Fundo Penitenciário
do Estado de Santa Catarina - FUPESC, e à construção, recu-
peração e manutenção dos estabelecimentos de proteção
aos direitos da criança e do adolescente, de responsabilidade
do Estado de Santa Catarina; um terço da receita do Fundo
de Reaparelhamento da Justiça - FRJ, originária dos atos e
serviços notariais e registrais, será destinada ao Fundo
Especial da Defensoria Pública para a remuneração dos ad-
vogados credenciados para a prestação de assistência judici-
ária gratuita, para a prática de atos processuais específicos e
para atuação nas causas de juridicamente necessitados, nos
casos de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública e
mediante nomeação da autoridade judiciária, ficando assegu-
rado, ainda, ao Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Ministério Público, o repasse mensal de
20% (vinte por cento) dos recursos apurados em decorrência
das seguintes receitas:

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Considera-se de interesse da segurança pública todo e

qualquer sistema de videomonitoramento e de dados existentes em
órgãos públicos estaduais, custeados direta ou indiretamente por
recursos públicos, bem como os vinculados a concessões públicas e
parcerias público-privadas.

Art. 2º Os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta e
Fundacional do Estado de Santa Catarina, que possuam dados e/ou
sistemas de dados, imagens e/ou sistemas de videomonitoramento
próprios ou terceirizados, compartilharão com a Secretaria de Estado da
Segurança Pública, mediante instrumento jurídico específico, o acesso
em tempo real e às gravações destes sistemas, com o objetivo de
auxiliar as Polícias Militar, Civil e Instituto Geral de Perícias na
prevenção e repressão criminal.

§ 1º As pessoas jurídicas terceirizadas responsáveis pela
prestação dos serviços de vigilância e segurança e pela captação das
imagens nos diferentes órgãos públicos estaduais deverão colaborar
para permitir a cessão destas, quando solicitado.

. ................................................................................. ”(NR) § 2º Os contratos de videomonitoramento celebrados pelo
Poder Público estadual após a publicação desta Lei deverão dispor
expressamente sobre a possibilidade de compartilhamento de imagens
e sistemas, nos termos previstos neste diploma legal.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Florianópolis, de de 2015.
RAIMUNDO COLOMBO Art. 3º A implantação e o gerenciamento da captação e inte-

gração das imagens e dados de que trata o art. 1º desta Lei, serão de
responsabilidade de um Comitê Gestor, formado por:

Governador do Estado de Santa Catarina
JUSTIFICATIVA

Por meio da Lei Complementar n. 575, de 2 de agosto de
2012 foi criada a Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina.

I - a Secretaria de Estado da Segurança Pública;
II - a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina;

Diante disso, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Santa Catarina encaminhou requerimento ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina expondo a necessidade de alteração da Lei Complementar Estadual
n. 188, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o Fundo de
Reaparelhamento da Justiça (FRJ), e da Lei Complementar Estadual n. 391,
de 18 de outubro de 2007, que instituiu o Fundo Especial da Defensoria
Dativa, para que seja atribuída à Defensoria Pública a gestão dos recursos
da reserva de capital e que seja modificada a sua denominação.

III - a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina;
IV - o Instituto Geral de Perícias;
V - a Procuradoria-Geral do Estado;
VI - o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa

Catarina S.A. (CIASC).
Parágrafo único. O CIASC disponibilizará o apoio técnico ne-

cessário para a definição da infraestrutura necessária no tocante a
compartilhamento das imagens entre os órgãos envolvidos.

Art. 4º Fica autorizada a celebração de convênios pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública com Municípios do Estado
de Santa Catarina e entidades privadas para o compartilhamento de
imagens e sistemas de imagens, dados e sistemas de dados de
interesse da segurança pública.

No requerimento, o Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado enfatizou que será mantida a destinação de parte da receita
para remuneração de advogados que representarem os hipossuficien-
tes em substituição aos defensores públicos, quando estes não
puderem atuar. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Com efeito, diante da apresentação da nova estrutura admi-
nistrativa do Poder Executivo Estadual, a Lei Complementar n. 188, de
30 de dezembro de 1999, que “Dispõe sobre o Fundo de
Reaparelhamento da Justiça - FRJ e adota outras providências” merece
ser alterada no tocante à denominação do Fundo destinatário dos
recursos oriundos do FRJ, que deve passar de Fundo da Defensoria
Dativa para Fundo da Defensoria Pública, o que enseja a modificação
do caput do artigo 2º da referida lei.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 8 de outubro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 040/2015
O Projeto de Lei nº 0040.9/2015 passa a ter seguinte

redação:
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"PROJETO DE LEI Nº 0040.9/2015 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Declara de utilidade pública a Rede
Feminina de Combate ao Câncer de
Gravatal.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 13 de outubro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de

Combate ao Câncer de Gravatal, com sede no Município de Gravatal.
*** X X X ***

EMENDA MODIFICATIVA
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-

gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
Modifica o artigo 1º do PL.0163.8/2015, passando a ter a

seguinte redação:
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Art. 1º O Artigo 18 da Lei nº 15.736. de janeiro de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.18. A Atividade de psicultura em sistema de tanques-
rede em águas interiores, baías e estuários de domínio do Estado de
Santa Catarina, será permitida desde que obedeça as exigências
estabelecidas pelos [ógãos competentes do Estado."

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

gislação vigente; Sala das Sessões, em
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Modificativa dar maior ênfase a essência do
projeto que é abreiar o processo, envoltos em normas burocráticas
estabelecidas pela portaria interministerial nº 06, de 31 de maio de 2004.

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Sala da Comissão, Dep. Luciane Carminatti

Deputado Ricardo Guidi APROVADO EM 1º TURNO
Relator Em Sessão de 06/10/15

APROVADO EM TURNO ÚNICO APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 06/10/15 Em Sessão de 07/10/15
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 040/2015 REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 163/2015

Declara de utilidade pública a Rede
Feminina de Combate ao Câncer de
Gravatal.

Altera dispositivo da Lei nº 15.736, de
2012, que dispõe, define e disciplina a
piscicultura de águas continentais no
Estado de Santa Catarina.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de

Combate ao Câncer de Gravatal, com sede no Município de Gravatal.
DECRETA:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 15.736, de 11 de janeiro de 2012,

passa a vigorar com a seguinte redação:Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. “Art. 18. A atividade de piscicultura em sistema de tanques-

rede em águas interiores, baías e estuários de domínio do Estado de
Santa Catarina, será permitida desde que obedeça às exigências
estabelecidas pelos órgãos competentes do Estado.” (NR)

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos: Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior; SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 8 de outubro de 2015.
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-

gislação vigente;
Deputado MAURO DE NADAL

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

*** X X X ***
IV - balancete contábil. EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0166.0/2015
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. O Projeto de Lei nº 0166.0/2015 passa a ter a seguinte

redação:SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de outubro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL "PROJETO DE LEI Nº 0166.0/2015

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Altera a Lei nº 14.123, de 2007, que de-
nomina Almir José Kalbusch a SC-422, que
liga Rio Negrinho ao Distrito de Volta
Grande, no Município de Rio Negrinho.

*** X X X ***
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0159.1/2015

Altera a redação da Ementa e do Art. 1º do
PL nº 0159.1/2015, que passa a ter a
seguinte redação:

Art. 1º A Lei nº 14.123, de 1º de outubro de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

EMENTA: "Denomina Almir José Kalbusch a SC-112
que liga Rio Negrinho ao Distrito de Volta
Grande, no Município de Rio Negrinho.

Denomina Governador Luiz Henrique da
Silveira o Centro de Eventos localizado em
Canasvieiras, no Município de Florianópolis. Art. 1º Fica denominado Almir José Kalbusch o trecho da

Rodovia SC-112, entre o Km 11,6 e o Km 34,3, que liga Rio Negrinho
ao Distrito de Volta Grande, no Município de Rio Negrinho." (NR)

ART. 1º
Art. 1º Fica denominado “Centro de Eventos Governador Luiz

Henrique da Silveira” o Centro de Eventos de Canasvieiras, no
Município de Florianópolis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Sala da Comissão,

Sala das Sessões, Deputada Luciane Carminatti
Deputado Gean Loureiro Relatora

APROVADO EM 1º TURNO APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 07/10/15 Em Sessão de 30/09/2015
APROVADO EM 2º TURNO APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 08/10/15 Em Sessão de 06/10/2015
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 159/2015 REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 166/2015

Denomina Governador Luiz Henrique da
Silveira o Centro de Eventos localizado em
Canasvieiras, no Município de Florianópolis.

Altera a Lei nº 14.123, de 2007, que de-
nomina Almir José Kalbusch a SC-422, que
liga Rio Negrinho ao Distrito de Volta
Grande, no Município de Rio Negrinho.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Art. 1º Fica denominado “Centro de Eventos Governador Luiz

Henrique da Silveira” o Centro de Eventos de Canasvieiras, no
Município de Florianópolis.

DECRETA:
Art. 1º A Lei nº 14.123, de 1º de outubro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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"Denomina Almir José Kalbusch a SC-112
que liga Rio Negrinho ao Distrito de Volta
Grande, no Município de Rio Negrinho.

deficiência física, o Poder Executivo promoverá estudos a fim de
cadatsrar as pessoas com Síndrome de Recklinghausen e acompanhar
sua situação clínica, social e de trabalho.

Art. 1º Fica denominado Almir José Kalbusch o trecho da
Rodovia SC-112, entre o Km 11,6 e o Km 34,3, que liga Rio Negrinho
ao Distrito de Volta Grande, no Município de Rio Negrinho." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Sala das Sessões,

Deputado Narcizo Parisotto
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. APROVADO EM 1º TURNO

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de outubro de 2015. Em Sessão de 30/09/2015
Deputado MAURO DE NADAL APROVADO EM 2º TURNO

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Em Sessão de 06/10/15
*** X X X *** SUBEMENDA MODIFICATIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO

PROJETO DE LEI Nº 0283.4/2014EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0196.6/2015
O Projeto de Lei nº 0196.6/2015 passa a ter a seguinte

redação:
A Ementa e o art. 1º, caput e parágrafo único d eProjeto de

Lei nº 0283.4/2014 passam a ter a seguinte redação:
"PROJETO DE LEI Nº 0196.6/2015 Dispõe sobre a inclusão das pessoas com

Síndrome de Von Recklinghausen
(neurofibromatose) no rol das pessoas com
deficiência física.

Declara de utilidade pública a Associação
Hospitalar Witmarsum (AHWI), de
Witmarsum.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Hospitalar Witmarsum (AHWI), com sede no Município de
Witmarsum.

Art. 1º Passam a ser consideradas pessoas com deficiência
física, no Estado de Santa Catarina, aquelas acometidas pela Síndrome
de von Recklinghausen (neurofibromatose).

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Parágrafo único. Para possibilitar a fruião e o gozo dos
benefícios estabelecidos em Lei e destinados as pessoas com
deficiência física, o Poder Executivo promoverá estudos a fim de
cadastrar a spessoas com Síndrome de Von Recklinghausen
(neurofibromatose) e acompanhar sua situação clínica, social e de
trabalho.

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

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

gislação vigente;
Deputado Antônio Aguiar

APROVADO EM 1º TURNO
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
Em Sessão de 30/09/2015
APROVADO EM 2º TURNO

IV - balancete contábil. Em Sessão de 06/10/15
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 283/2014
Sala da Comissão, Dispõe sobre a inclusão das pessoas com

Síndrome de Von Recklinghausen
(neurofibromatose) no rol das pessoas com
deficiência física.

Deputado João Amin
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 06/10/15
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 196/2015 A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

Declara de utilidade pública a Associação
Hospitalar Witmarsum (AHWI), de
Witmarsum.

DECRETA:
Art. 1º Passam a ser consideradas pessoas com deficiência

física, no Estado de Santa Catarina, aquelas acometidas pela Síndrome
de Von Recklinghausen (neurofibromatose).A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA: Parágrafo único. Para possibilitar a fruição e o gozo dos bene-
fícios estabelecidos em lei e destinados às pessoas com deficiência fí-
sica, o Poder Executivo promoverá estudos a fim de cadastrar as pes-
soas com Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) e
acompanhar sua situação clínica, social e de trabalho.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Hospitalar Witmarsum (AHWI), com sede no Município de Witmarsum.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de outubro de 2015.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

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

gislação vigente;
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0312.3/2015

O Projeto de Lei nº 0312.3/2015 passa a ter a seguinte
redação:III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e "PROJETO DE LEI Nº 0312.3/2015
IV - balancete contábil. Declara de utilidade pública o Grupo de

Mães “Uma Outra Estação” (GRUMUOES),
de Imbituba.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de outubro de 2015.

Deputado MAURO DE NADAL Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Mães
“Uma Outra Estação” (GRUMUOES), com sede no Município de
Imbituba.

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

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0283.4/2014 Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.O Projeto de Lei nº 0283.4/2014 passa a ter a seguinte

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

"PROJETO DE LEI Nº 0283.4/2014"
Dispõe sobre a inclusão das pessoas com
Síndrome de Recklinghausen
(neurofibromatose) no rol das pessoas com
deficiência física.

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

gislação vigente;Art. 1º Passam a ser consideradas pessoas com deficiência
física, no Estado de Santa Catarina, aquelas acometidas pela Síndrome
de Recklinghausen (neurofibromatose).

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e

Parágrafo único. Para possibilitar a fruição e o gozo dos
benefícios estabelecidos em Lei e destinados as pessoas com

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
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Sala da Comissão, das Unidades, que, no prazo de 5 (cinco) dias, poderão opor-se ao
pedido mediante recusa motivada.Deputado José Nei Alberton Ascari

Art. 6º O concurso de remoção será iniciado a partir da publi-
cação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, que especificará:

Relator
APROVADO EM TURNO ÚNICO

I - a vaga a ser preenchida;Em Sessão de 06/10/15
II - o prazo de 5 (cinco) dias úteis para inscrição, contado da

data da publicação do edital;
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 312/2015

Declara de utilidade pública o Grupo de
Mães “Uma Outra Estação” (GRUMUOES),
de Imbituba.

III - as condições para a inscrição; e
IV - os critérios de seleção.
Parágrafo único. Formalizada a inscrição, o candidato poderá

desistir, desde que o faça até o dia útil seguinte à data do encerra-
mento do prazo para as inscrições.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Mães

“Uma Outra Estação” (GRUMUOES), com sede no Município de
Imbituba.

Art. 7º Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos ter-
mos do art. 2º desta Lei Complementar, terá preferência no concurso
de remoção o servidor, nesta ordem:

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam asse-
gurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

I - com padrão de vencimento mais elevado;
II - com maior tempo de serviço no cargo;

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

III - com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado
de Santa Catarina;

IV - com maior tempo de serviço público no Estado de Santa
Catarina;

V - com maior tempo de serviço; eI - relatório anual de atividades do exercício anterior;
VI - o de idade mais elevada.II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da le-

gislação vigente; § 1º É vedada a inscrição de servidor:
I - integrante de categoria funcional diversa daquela definida

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

Registro de Pessoas Jurídicas; e
II - que esteja em estágio probatório;IV - balancete contábil.
III - que nos últimos 3 (três) anos, contados a partir da data

da publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido
pena disciplinar;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de outubro de 2015.

Deputado MAURO DE NADAL IV - que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data
da publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido
removido;

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

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
0013.1/2014

V - afastado da função por licença para tratar de assuntos
particulares; e

Fica suprimido o § 2º do art. 4º do Projeto de Lei
Complementar nº 0013.7/2014.

VI - a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário
de Santa Catarina.

Sala da Comissão, Art. 8º O servidor removido deve assumir o exercício na nova
lotação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da
publicação do ato de remoção no Diário da Justiça Eletrônico.

Deputado José Nei Alberton Ascari
Relator

§ 1º Se houver motivo justo, o prazo previsto neste artigo po-
derá ser prorrogado:

APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 29/09/2015

I - por até 15 (quinze) dias, mediante solicitação escrita do in-
teressado, acompanhada de comprovação do motivo alegado;

APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 06/10/15

II - nos casos previstos em lei; eREDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0013/2014
III - no interesse do serviço judiciário.Dispõe sobre a movimentação funcional por

remoção de servidores no Poder Judiciário
do Estado de Santa Catarina.

§ 2º No período previsto neste artigo, o servidor poderá, que-
rendo, permanecer em trânsito.

§ 3º Em caso de desistência da remoção a pedido, após o
prazo fixado no parágrafo único do art. 6º desta Lei Complementar, ou
se o servidor não assumir a nova lotação no prazo estabelecido, tornar-
se-á, sem efeito o ato, obstando o processamento de nova remoção
pelo período de 3 (três) anos, contados da publicação do ato.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º A movimentação do servidor no Poder Judiciário do

Estado de Santa Catarina poderá ocorrer por meio de remoção.
Art. 2º Remoção é o deslocamento do servidor por interesse

do serviço judiciário, por permuta ou a pedido, para o preenchimento de
cargo vago.

§ 4º Os dias que ultrapassarem o prazo legal para assunção
do exercício na lotação de destino serão considerados faltas injustifica-
das.

Art. 3º A remoção por interesse do serviço judiciário deverá
ser motivada e ficará condicionada à concordância do servidor.

Art. 9º No quadro de pessoal do Poder Judiciário do
Estado de Santa Catarina, as vagas serão preenchidas por
remoção e, permanecendo o claro, por candidato habilitado em
concurso público.

Art. 4º A remoção por permuta dar-se-á a requerimento de
servidores do mesmo cargo, exceto quando verificado objetivo de
frustrar a remoção a pedido, e observará a conveniência e oportunidade
da Administração.

§ 1º Se houver candidatos aprovados em concurso público
dentro do quantitativo de vagas oferecidas no edital, estes terão
preferência durante o prazo de validade do certame, em relação à
remoção de servidores.

§ 1º Sobre o pedido serão ouvidos os respectivos Diretores
do Foro e, na Secretaria do Tribunal de Justiça, os gestores das
Unidades, que, no prazo de 5 (cinco) dias, poderão opor-se ao pedido
mediante recusa motivada.

§ 2º As vagas que surgirem além das previstas no edital de
concurso público observarão o disposto no caput deste artigo.

Art. 10. As disposições desta Lei Complementar não
prejudicarão os candidatos aprovados em concurso público aberto
até a data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa
Catarina.

§ 2º É vedada a remoção por permuta do servidor que nos úl-
timos 2 (dois) anos, contados a partir da data do protocolo do pedido,
tenha sido removido.

Art. 5º A remoção a pedido observará a conveniência e opor-
tunidade da Administração, e ocorrerá:

Art. 11. Ficam revogados os arts. 10 a 17 da Lei
Complementar nº 366, de 7 de dezembro de 2006, e o art. 1º da Lei
Complementar nº 415, de 7 de julho de 2008.I - em virtude de processo seletivo - concurso de remoção;

II - por motivo de saúde do servidor, seu cônjuge, companhei-
ro ou dependente registrado no assentamento funcional, condicionada
à comprovação do alegado por junta médica oficial; e

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de outubro de 2015.

III - para acompanhar cônjuge ou companheiro nos termos do
§ 5º do art. 22 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Parágrafo único. Sobre o pedido serão ouvidos os respectivos
Diretores do Foro, e, na Secretaria do Tribunal de Justiça, os gestores

*** X X X ***
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