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P L E N Á R I O

ATA DA 003ª SESSÃO ESPECIAL
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO AOS
64 ANOS DE FUNDAÇÃO DA IGREJA DO EVANGELHO

QUADRANGULAR
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

Estado de Santa Catarina, missionária e amiga
Noely Ruas Parisotto;

Gostaria de registrar a presença das
seguintes autoridades:

(Palmas) Excelentíssimo senhor deputado
Gean Loureiro;Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor prefeito
municipal de Chapecó, Luciano Buligon, repre-
sentando todos os prefeitos municipais
presentes;

Excelentíssimo senhor prefeito de
Joinville, Udo Döhler;

Excelentíssimo deputado estadual
Narcizo Parisotto, autor do requerimento que
ensejou a presente sessão;

Excelentíssimo senhor prefeito de
Urussanga, Johnny Felippe;(Palmas)

Reverenda pastora, esposa do pastor
Mario, Bianca de Oliveira, coordenadora
nacional do Grupo Missionário de Mulheres.

Excelentíssimo senhor prefeito de
São Bento do Sul, Fernando Tureck;(Palmas)

Reverendo pastor presidente nacional
da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil,
Mario de Oliveira, a quem temos o prazer de
receber em nossa Casa;

Excelentíssimo senhor prefeito de
Indaial, Sérgio Almir dos Santos;(Palmas)

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão em
comemoração aos 64 anos de fundação da
Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil foi
convocada por proposição do sr. deputado
Narcizo Parisotto e aprovada por unanimidade
pelos demais parlamentares desta Casa.

Excelentíssimo senhor prefeito de
Planalto Alegre, Plínio Dallacorte;

(Palmas) Excelentíssimo senhor prefeito de
Biguaçu, Ramon Wollinger;Reverendo pastor secretário-geral das

Coordenadorias e Coordenador Nacional de
Células, Antônio Carlos de Morais;

Senhora vice-prefeita de Itajaí, Dalva
Maria Rhenius;

(Palmas) Senhor presidente da Câmara de
Vereadores de Joinville, Rodrigo Fachini;Reverenda pastora segunda-

secretária do Conselho Nacional de Diretores,
Dionízia José Gomes Luvizotto;

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional e, na sequência,
do hino da Igreja do Evangelho Quadrangular do
Brasil.

Senhor vice-presidente da Câmara
de Vereadores de Blumenau, Marcos da
Rosa;(Palmas)

Reverenda pastora secretária de Ação
Social do Conselho Estadual de Diretores do

(Procede-se à interpretação dos
hinos.)

Senhor vereador de Lindóia do Sul,
Flávio Luiz Benini;
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Senhor vereador de Joaçaba, Luiz
Vastres;

No nosso estado, nas setecentas e
poucas Igrejas, temos mais de 3.500 pastores,
e posso garantir aos senhores - e falo isso com
orgulho, prazer e satisfação - que destes 3.500
pastores que temos no estado, pastor Mario de
Oliveira - e o senhor conhece muito mais do
que eu este Brasil afora, pois é um dos
pioneiros mais valentes da nossa Igreja no
país, sendo que começou quando era um jovem
adolescente e está aí fazendo o trabalho de
Deus, sendo eleito e reeleito por várias vezes
como presidente nacional da Igreja -, no
mínimo, José Claudio Caramori, ex-prefeito de
Chapecó, mil deles eram, sim, drogados,
viciados, sem rumo, sem direção nenhuma,
perdidos no escuro, tateando como alguém que
procura algo no escuro. Mas a luz de Deus
brilhou, um novo horizonte surgiu na vida
dessas pessoas e hoje estão firmes não
somente buscando o bem-estar próprio, mas
também fazendo, sim, o bem, sem olhar a
quem.

vieram de longe para prestigiar o nosso evento!
Eu, na condição de presidente estadual da
Igreja, sinto-me muito feliz e peço a Deus que
nesta noite, ao chegarmos a nossa Casa, ao
sairmos das portas desta Casa de Leis,
possamos, de fato, ser acompanhados por uma
promessa de Deus: “Eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos”.
(Mateus 28:20)

Senhor vereador de Tubarão, Edson
Firmino;

Senhor vereador de Concórdia,
Edilson Massocco;

Senhor vereador de Chapecó, Ildo
Adão Antonini, prezado amigo e membro da
igreja;

Senhor vereador de Itapema, Magnus
Guimarães;

Um grande abraço! Muito obrigado
pela presença de vocês! Espero que os
momentos que passarmos aqui sejam
abençoados para nós e para a as nossas
famílias! Que Deus os abençoe!

Senhor vereador de Florianópolis,
Aldérico Furlan;

Senhor diretor-presidente do Badesc
e ex-prefeito de Chapecó, José Claudio
Caramori;

Muito obrigado!
(Palmas)

Reverenda pastora coordenadora
estadual das mulheres, Débora Furlan;

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

Merisio) - Neste momento, convido a mestre-de-
cerimônias, Nicoli Madeira, para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.

Reverendo pastor coordenador
estadual dos Grupos Missionários de Música e
Artes do Conselho Estadual de Diretores do
Estado de Santa Catarina, Felipe José da
Cunha;

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Nicoli Madeira) - Boa-noite a todos!A missão forte e maravilhosa que

desenvolvemos com carinho, elegância,
coragem e ousadia é pregar o Evangelho de
Cristo, Evangelho Quadrangular completo:
salvação, cura divina, batismo com o Espírito
Santo, e anunciamos, com certeza, a volta do
Senhor Jesus.

Reverendo pastor superintendente da
Região 676 de Imbituba, Vagner Pereira.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta uma
homenagem à Igreja do Evangelho
Quadrangular no Brasil, pela passagem dos
seus 64 anos de fundação e pelos relevantes
serviços prestados na assistência social,
espiritual, na recuperação de dependentes
químicos e restauração de famílias ao longo
desses anos.

A seguir, teremos a apresentação de
um vídeo institucional.

(Procede-se à apresentação do
vídeo.)

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra o proponente desta sessão
especial, deputado Narcizo Parisotto.

Em todos os momentos difíceis do
nosso estado, a Igreja se fez presente, e o
nosso presidente, deputado Gelson Merisio,
sabe disso, uma vez que tem acompanhado
bem de perto a ação da Igreja imediata, logo
após as catástrofes terem começado. O pastor
Mario de Oliveira, por duas vezes, veio a Santa
Catarina para visitar o alto vale, quando
aconteceram as enchentes em 2008.

O SR. DEPUTADO NARCIZO
PARISOTTO - Gostaria de saudar o presidente,
deputado Gelson Merisio; o reverendo pastor
presidente nacional da Igreja do Evangelho
Quadrangular no Brasil, Mario de Oliveira,
desejando boas vindas a Santa Catarina,
juntamente com a sua esposa, a pastora
Bianca de Oliveira; a pastora Dionízia José
Gomes Luvizotto, membro do Conselho
Nacional de Diretores; o sr. Luciano Buligon,
prefeito de Chapecó; a minha esposa,
missionária Noely Ruas Parisotto - e a vida dela
é um milagre de Deus -; o reverendo pastor
secretário-geral das Coordenadorias e Coorde-
nador Nacional de Células, Antônio Carlos de
Morais, o Antoninho, meu amigo, irmão, compa-
nheiro de estrada pelo Brasil afora. Seja bem-
vindo sempre!

Convido o excelentíssimo sr.
presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Gelson Merisio, e o deputado estadual Narcizo
Parisotto para fazerem a entrega das
homenagens.

Convido para receber a homenagem o
presidente nacional da Igreja Quadrangular no
Brasil, reverendo pastor Mario de Oliveira.

Quando ocorreu aquele desastre em
Mariana, a Igreja de Santa Catarina também se
fez presente, ajudando com, aproximadamente,
dez mil litros de água. O Conselho Nacional
nunca se furtou de bater continência e fazer-se
presente.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

secretário-geral das Coordenadorias e Coorde-
nador Nacional de Células, pastor Antônio
Carlos de Morais.

Por isso, pastor Mario de Oliveira, a
nossa gratidão ao senhor e a todo o Conselho
Nacional. E temos tido a alegria, sim, de ver os
frutos. Vou ousar fazer uma pergunta para esta
plateia, e gostaria que todos respondessem
com uma das mãos levantadas quando eu fizer
a pergunta: quantos dos senhores e das
senhoras, das senhoritas e dos jovens que
estão aqui eram de fato pessoas que não
vislumbravam um futuro, eram pessoas
viciadas e hoje estão felizes, libertos. Por favor,
levantem a mão bem alto! Na parte de baixo
há, no mínimo, umas 15 pessoas que hoje são
pastores. E eu garanto para vocês que é um
orgulho para nós, Igreja, ver um homem ou uma
mulher ser resgatado do fundo do poço e hoje
poder dizer que é, sim, pastor. E pastor tem
cheiro de ovelhas, e as ovelhas, biblicamente
falando, somos nós, e o nosso sumo pastor é
Jesus Cristo.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Senhoras e senhores, quero dizer da

satisfação, do prazer e da alegria de estar,
neste momento, falando da homenageada, a
Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem, de
fato, trabalhado de uma forma linda, bonita e
maravilhosa, principalmente na restauração,
recuperação e valorização daquela pessoa que
não tinha rumo, não tinha um norte, não tinha
segurança. Como eles costumam dizer,
estavam no fundo do poço, mas alguém
estendeu a mão, conforme depoimento dessas
duas testemunhas que falaram há pouco
através do vídeo. Imagino que no estado e no
país haja perto de milhões de pessoas
recuperadas, que estavam no chão. Eram
famílias desintegradas, filhos longe dos pais,
pais sem ter notícias de seus filhos, esposas
sem ter notícias de seus esposos e maridos
sem ter notícias de suas esposas. E através do
rádio, da televisão e pessoalmente, nós, Igreja
do Evangelho Quadrangular, encontramos
essas pessoas e as trouxemos para a Igreja. E
milhares e milhares de pessoas estiveram
conosco, permanecem até hoje, e entre esses
milhares estão, quem sabe, cerca de 45 ou 46
mil pastores que temos no país.

Convido a madrinha e secretária de
Ação Social do Conselho Estadual de
Diretores do Estado de Santa Catarina, sra.
missionária Noely Ruas Parisotto, para fazer
a entrega da homenagem à Coordenadora
Nacional de Mulheres, pastora Bianca de
Oliveira.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e superintendente

da Região de Joinville 4 e coordenador estadual
dos Grupos Missionários de Jovens da IEQ/SC,
pastor Sidney de Souza, para fazer a entrega da
homenagem ao coordenador nacional dos
Grupos Missionários de Jovens da Igreja do
Evangelho Quadrangular, pastor Rinaldi Rocco.

(Palmas)
Um grande abraço! Tenho que

agradecer aos 39 deputados que aprovaram,
sim, por unanimidade, o nosso pedido para a
realização desta homenagem. E também
gostaria de agradecer a presença do nosso
presidente, deputado Gelson Merisio, que
sempre gostou de estar conosco em todos os
eventos que realizamos.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e coordenador

estadual de Intercessão da IEQ/SC, pastor
Paulo Ricardo da Rosa, para fazer a entrega da
homenagem à segunda-secretária do Conselho
Nacional de Diretores, reverenda pastora
Dionízia José Gomes Luvizotto.

Muito obrigado aos convidados por
terem vindo participar desta sessão: prefeitos,
vereadores, empresários e agricultores que

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho, sr. Neli da Silva,

para fazer a entrega da homenagem ao pastor
em Videira, José Domingos Ribeiro dos Santos.

(Palmas) (Palmas)
Convido o padrinho e empresário, sr.

Milton Santana, para fazer a entrega da
homenagem ao sr. coordenador nacional dos
Grupos Missionários de Homens e Mulheres de
Negócios da IEQ, pastor Carlos Kang.

Convido o padrinho e vereador de
Lindóia do Sul, Flávio Luiz Benini, para fazer a
entrega da homenagem ao pastor em Lindóia
do Sul, Vilson Alves Borges.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o padrinho e empresário,

José Lauro da Silva, para fazer a entrega da
homenagem ao superintendente da Região de
Curitibanos, pastor Reginaldo da Silva.

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

(Palmas) Convido o padrinho e vereador de
Joaçaba, Luiz Vastres, para fazer a entrega da
homenagem ao superintendente da Região de
Joaçaba, pastor Luis Odenir Hubert.

Convido a madrinha e coordenadora
estadual dos Grupos Missionários de Crianças
e Juniores, Patricia Anziliero, para fazer a
entrega da homenagem à coordenadora
nacional dos Grupos Missionários de Crianças
e Juniores, pastora Soraya Garcia.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o padrinho e vereador de

Itapema, Magnus Guimarães, para fazer a
entrega da homenagem à pastora em Itapema,
Eli Regina Galitzki.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o padrinho e excelentíssimo

sr. prefeito de Planalto Alegre, Plínio Dallacorte,
para fazer a entrega da homenagem ao
superintendente da Região de Águas de
Chapecó, pastor Jeferson Francisco Henrique.

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

Convido a madrinha e contadora do
Conselho Estadual de Diretores da IEQ,
Claudete de Lazzari, para fazer a entrega da
homenagem ao contador do Conselho Nacional
da Igreja do Evangelho Quadrangular, Antônio
Lopes de Lima.

(Palmas)
Convido o padrinho e excelentíssimo

sr. prefeito de Indaial, dr. Sérgio Almir dos
Santos, para fazer a entrega da homenagem ao
superintendente da Região de Indaial, pastor
Zeli Rodrigues da Luz.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e advogado, Luiz

Hermes Brescovici, para fazer a entrega da
homenagem ao superintendente da Região de
Maravilha, pastor Paulo Sérgio Tortato.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido o padrinho e pastor João

Maria Motta, coordenador estadual de
Diaconato, para fazer a entrega da homenagem
ao sr. coordenador nacional de Diaconato,
pastor Marcos Roque.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido o padrinho e superintendente
da Região de Lages, pastor Marcelo Césio
Soares, para fazer a entrega da homenagem ao
vereador de Florianópolis, pastor Aldérico
Furlan.

(Palmas)
Convido o padrinho e excelentíssimo

sr. prefeito de Biguaçu, Ramon Wollinger, para
fazer a entrega da homenagem ao
superintendente municipal de Saúde e pastor
em Biguaçu, Nacet Tomaz de Souza.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido o padrinho e presidente da

Assembleia Legislativa, deputado Gelson
Merisio, para fazer a entrega da homenagem à
coordenadora estadual de Mulheres, pastora
Débora Parisotto Furlan.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convido o padrinho e vereador de
Tubarão, Edson Firmino, para fazer a entrega da
homenagem ao superintendente da Região de
Tubarão, pastor Climar dias de Oliveira.

(Palmas)
Convido a madrinha e vice-prefeita de

Itajaí, Dalva Maria Anastácio Rhenius, para
fazer a entrega da homenagem ao pastor em
Itajaí, Luiz Carlos dos Santos.

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

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

homenagem.)
Convido a madrinha e coordenadora

estadual do Sesc Mesa Brasil/Florianópolis,
Luciana Azevedo do Nascimento, para fazer a
entrega da homenagem ao pastor em Palhoça,
Ademir Laurindo Cadini.

Convido o deputado Narcizo
Parisotto, juntamente com o padrinho e
coordenador estadual dos Grupos
Missionários de Música e Artes do Conselho
Estadual de Diretores do Estado de Santa
Catarina, pastor Felipe José da Cunha, para
fazerem a entrega da homenagem ao
membro fundador da IEQ na Grande
Florianópolis, pastor José Ramos da Cunha.

(Palmas)
Convido o padrinho e vice-presidente

da Câmara de Vereadores de Blumenau,
Marcos da Rosa, para fazer a entrega da
homenagem ao pastor em Blumenau, Vilmar
Floriano.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o padrinho e excelentíssimo

sr. prefeito de Urussanga, Johnny Felippe, para
fazer a entrega da homenagem ao contador e
pastor em Urussanga, Sandro Barro.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e presidente da

Associação Brasileira da Indústria Gráfica
Regional de Santa Catarina, Cidnei Luiz Barozzi,
para fazer a entrega da homenagem ao
secretário estadual de Comunicação da IEQ/SC
e pastor em Chapecó, Wilson Coronel.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o padrinho e segundo-

tesoureiro do Conselho Estadual de Diretores
da IEQ/SC e pastor em Chapecó, Getulio
Gromovski, para fazer a entrega da homenagem
ao vereador de Chapecó, sr. Ildo Adão Antonini.

(Palmas)
Convido o padrinho e presidente da

OAB de Caçador, dr. Araí Stélio Fávero, para
fazer a entrega da homenagem ao superintente
da Região de Caçador, pastor Ivanor Henrique.

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

homenagem.) (Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)(Palmas) Convido para receber a homenagem o

pastor em Imbituba, Miguel Leite, neste ato
representado pelo sr. Vagner Pereira.

Convido o padrinho e médico
cardiologista, dr. Mário Bressan, para fazer a
entrega da homenagem ao pastor evangélico
desde 1970, Loduvico Bonfanti.

(Palmas)
Convido o padrinho e empresário

em Rio do Sul, Edson Luiz Kuster, para fazer
a entrega da homenagem ao
superintendente da Região de Rio do Sul,
pastor Vilson dos Anjos.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e empresário de

Tubarão, Marcos Otávio Fernandes, para fazer a
entrega da homenagem ao pastor em Tubarão,
Edimilson da Silva.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o padrinho, empresário e

vereador de Concórdia, Edilson Massocco, para
fazer a entrega da homenagem ao pastor em
Irani, José Martins.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convido o padrinho e empresário em

Sombrio, Carlos Wagner Amorim, para fazer a
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entrega da homenagem ao pastor em Sombrio,
Roberto Carlos dos Santos Amorim.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

fizeram duas ou três perguntas, sendo que eu
me lembro de uma perfeitamente: qual o
diferencial da Igreja do Evangelho
Quadrangular? Lembro como, há 36 anos, o
pastor Narcizo Parisotto, presidente do
Conselho Estadual, e a pastora Noely chegaram
na igreja. Tinham uma vida desgraçada,
acabada, a Noely estava doente, com uma
enfermidade que, na época, não havia cura.
Resumindo, chegaram na Igreja, aceitaram
Jesus, o pastor orou. E além de terem sido
curados, libertados, também foram lavados,
remidos, resgatados do mundo das trevas, da
lama, do pecado, da maldade, e tiveram os
seus nomes inscritos, registrados, no Livro da
Vida.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho, dr. Marcelo

Brocardo, para fazer a entrega da homenagem
ao pastor em Içara, Dejair Figueredo.

(Palmas)
Convido o padrinho e

superintendente da Região de São José,
pastor Cecílio Motta de Faria Neto, para
fazer a entrega da homenagem ao
superintendente da Região de Caxias do
Sul/RS, pastor Joãozinho Mota de Farias.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e advogado, Bruno

Bergonse, para fazer a entrega da homenagem à
secretária estadual de Educação e Cultura - Seec -,
pastora Graça Regina Silveira.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o padrinho e excelentíssimo

sr. prefeito de São Bento do Sul, Fernando
Tureck, para fazer a entrega da homenagem ao
pastor em São Bento do Sul, Claudemir de
Mello.

(Palmas)
Convido o padrinho, sr. Edson Luis

Cornelsen, para fazer a entrega da homenagem
ao superintendente da Região de Canoinhas,
pastor Joel Ferreira da Silva.

Mas a Igreja do Evangelho
Quadrangular, meus amados, nesses 65
anos de Brasil, 36 anos de Chapecó e mais
de 51 anos... Dizemos isso porque nós
tivemos a grande alegria de conhecer nesta
noite um membro fundador dessa Igreja aqui
em Florianópolis, com 92 anos. Se não me
engano, apresentaram-me ele como avô do
Luisinho.

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

homenagem.)(Palmas)
Convido o padrinho e excelentíssimo

sr. prefeito de Joinville, Udo Döhler, para fazer a
entrega da homenagem à vereadora de
Joinville, pastora Maria Léia Hostim Rocha.

(Palmas)
Convido o padrinho e diretor da

Escola Aktoro, Preparação para Artistas, Gringo
Starr, para fazer a entrega da homenagem ao
coordenador estadual de Células, pastor Daniel
da Silva Miguel.

Essa Igreja, meus amados, há 64
anos começou trazendo para o Brasil um
reavivamento que hoje está em todas as
Igrejas: esses movimentos que vemos, hoje, de
cura e de libertação. Tudo isso foi originado
através da mensagem que a Igreja do
Evangelho Quadrangular, naquele tempo
conhecida como Cruzada Nacional de
Evangelização, trouxe para o Brasil.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o padrinho e presidente da

Câmara de Vereadores de Joinville, Rodrigo
Fachini, para fazer a entrega da homenagem à
pastora em Joinville, Leoni de Moraes
Bachmann.

(Palmas)
Convido o padrinho e coordenador

estadual de Homens da IEQ, João Luiz Motta,
para fazer a entrega da homenagem ao pastor
e psicólogo em Balneário Camboriú, Gilberto da
Silva Pinto.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Eu tenho 54 anos de Igreja do
Evangelho Quadrangular e 51 anos de
ministério - comecei o meu ministério bem
jovem, com 19 anos. E o diferencial da Igreja
do Evangelho Quadrangular é que ela continua
até hoje, nesses 65 anos, pregando e crendo
na mesma coisa, anunciando a todos os cantos
do nosso Brasil e do nosso estado que Jesus
Cristo salva, que Jesus Cristo é o médico que
cura, que Jesus Cristo é aquele que batiza com
o Espírito Santo para encorajar, reforçar e
revestir de poder o crente para vencer as
tribulações deste mundo, que Jesus Cristo é
Aquele que um dia voltará para arrebatar a sua
Igreja e levar os salvos, todos, para morarem e
viverem eternamente na glória.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o padrinho e vereador de São

Francisco do Sul, Clóvis Matias de Souza, para
fazer a entrega da homenagem ao pastor em
São Francisco do Sul, Valselide Machado.

(Palmas)
Convido o padrinho, dr. José Mauro

dos Santos, para fazer a entrega da
homenagem ao pastor Reinaldo Santos e Silva.(Procede-se à entrega da

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

Convido a madrinha e advogada,
Camila Rigatti para, fazer a entrega da
homenagem ao superintendente da IEQ/SC em
Xanxerê, pastor Olci Antonio Leonardo.

(Palmas)
Agradeço aos srs. deputados pela

entrega das homenagens.
Neste momento, teremos uma

apresentação do Grupo de Teatro Jaquetá-
Quefique, da Igreja do Evangelho Quadrangular,
com sede em Florianópolis.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convido para receber a homenagem o

superintende da IEQ/SC de São Lourenço do
Oeste, pastor Jair Carlos dos Santos.

Nesta noite, o grupo traz um
espetáculo em Pantomima, intitulado
Everything, que versa sobre o plano de salvação
de Deus para o ser humano. O espetáculo foi
produzido por Carini Silveira, com direção de
Miguel Silva. No elenco estão: Karol Mello, Léo
Waskievicz, Joh Prazeres, Camila Olegário,
Lucas Araújo, Carini Silveira e Alex Sandro
Silveira.

Se vocês se lembrarem, vão
concordar comigo que nesse tempo todo eu vi
muita Igreja avivada, renovada, mas deixando
de lado os dons espirituais, deixando de lado o
poder do Espírito Santo, deixando de lado a
cura divina, a libertação. Essas Igrejas foram-se
transformando, na verdade, em verdadeiros
clubes sociais. Mas a Igreja do Evangelho
Quadrangular não é uma Igreja que se tornou
um clube social, porque ela continua pregando
e vivendo essa mesma mensagem há 65 anos.
E uma coisa é certa: continuaremos pregando a
mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e será para sempre.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convido o padrinho e pastor de

Joinville, Jaque Greick Borba, para fazer a
entrega da homenagem ao pastor em Joinville,
Altair Luiz de Borba. Muito obrigada a todos e ótima

apresentação!(Procede-se à entrega da
homenagem.) (Procede-se à apresentação do

espetáculo.)(Palmas)
Convido o padrinho e terceiro-vice-

presidente do CED/SC, pastor Jair Augusto
Alexandre, para fazer a entrega da homenagem
ao pastor em Criciúma, Giovani Machado de
Souza.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merisio) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome da instituição homenageada, o
presidente nacional da Igreja do Evangelho
Quadrangular do Brasil, reverendo Mario de
Oliveira.

(Palmas)
Eu quero dizer aos pastores e aos

convidados que todos nós passamos por
tribulações. Muita gente pensa que o pastor
Narcizo Parisotto, um home que é um trator
para trabalhar, um rompedor de barreiras, não
tem problemas, não fica doente, e que a Noely
também não tem problemas. Mas não é assim!
Todos nós estamos sujeitos a todo o tipo de
provação, de dificuldade, de dor, e assim por
diante.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) O SR. REVERENDO MARIO DE
OLIVEIRA - Boa-noite a todos! Que a paz esteja
convosco.

Convido o padrinho e excelentíssimo
sr. prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, para
fazer a entrega da homenagem ao pastor em
Chapecó, Gilmar Antonio de Lazzari.

Logo na chegada, fui entrevistado,
possivelmente pelo pessoal desta Casa, e
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Mas quero dizer que se houver aqui
alguém que nunca foi a uma igreja e, de
repente, ficar doente ou ter um problema,
procure um pastor da Igreja do Evangelho
Quadrangular, porque os nossos pastores
continuam crendo e pregando a mesma coisa,
orando pelos enfermos, batizando no Espírito
Santo e anunciando que Jesus vai voltar.

acima de tudo, pelo povo deste estado. É muito
importante para nós trazer esse testemunho
com a sua presença.

sempre com a prioridade absoluta, porque a
cada evento, seja em Joinville, Itajaí, Chapecó e
Criciúma, a energia positiva que se deixa no
ambiente recarrega-nos para mais uma semana
de trabalho e dá-nos certeza de que temos uma
missão muito maior do que os nossos
mandatos: de que juntos continuaremos
fazendo com que o nosso estado e o nosso
país sejam melhores para as pessoas viverem
com as suas famílias, construindo um horizonte
de paz e alegria.

Prezada reverenda pastora Dionízia
José Gomes Luvizotto; prezada reverenda
pastora missionária, Noely Ruas Parisotto;
prezado prefeito de Chapecó, Luciano Buligon,
que fiz questão de homenagear como forma de
ratificar as origens - e sempre é importante que
sejam cultivadas e mantidas, tanto a minha
quanto a do deputado Narcizo Parisotto;
prezada Bianca de Oliveira, coordenadora
nacional também presente conosco.

(Palmas)
Na minha opinião, este é um dos

diferenciais da Igreja do Evangelho
Quadrangular que, graças a Deus, não se
transformou, como outras, num clube social e
continua sendo a Igreja do Senhor Jesus, uma
Igreja que prega e crê nos quatro Evangelhos, e
assim vai ser até a volta de Jesus.

Por isso, presidente Mario, parabéns!
E deixo aqui o agradecimento, em nome do
governador Raimundo Colombo. Estava
confirmada a sua presença, mas deve ter
ocorrido algum problema de última hora e por
isso não pôde estar presente. Mas tenho
certeza de que, se aqui estivesse, ratificaria o
nosso agradecimento, como órgãos públicos,
pelo que a Igreja faz além da sua obrigação, e
faz como missão de servir as pessoas, as
quais nos associamos.

No seu pronunciamento, o pastor
Parisotto evidenciou ações da Igreja - e que
foram de fato muito importantes em
ocorrências que trouxeram catástrofes
climáticas ao nosso estado e país -, sempre
com muita presteza e solidariedade. Mas a
grande obra que ela faz é nas catástrofes
diárias que temos em todos os municípios do
nosso estado, infelizmente, e em todos os
municípios do nosso país, infelizmente, que é
essa praga das drogas. O trabalho absoluta-
mente evangelizador e exemplar, aproximando
as pessoas mais pobres, mais humildes e mais
distantes de qualquer tipo de poder de palavras
de fé e solidariedade é a maior obra social que
temos - e fruto da incapacidade dos governos -
feita pelas Igrejas Evangélicas e com especial
empenho, e isso eu posso testemunhar por
Santa Catarina, da Igreja do Evangelho
Quadrangular, presidida pelo pastor Parisotto.

Parabéns, pastor Narcizo Parisotto e
Noely! Muito obrigado, presidente da
Assembleia Legislativa, por esta recepção!
Deus abençoe todos vocês! Continuemos
nessa batalha, Jesus Cristo é o Senhor!

Muito obrigado!
(Palmas) Parabéns e muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Esta Presidência agradece a

presença das autoridades e de todos que nos
honraram com o seu comparecimento nesta
noite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merisio) - Prezado amigo e conterrâneo,
deputado Narcizo Parisotto, acompanhado de
sua esposa, a querida amiga Noely; prezado
presidente Mario de Oliveira, com quem tive o
prazer, por breves instantes, de conversar
antes desta sessão, e desde logo admirando a
sua postura e a liderança que exerce não
apenas na Igreja do nosso estado, mas de todo
o país. É um prazer imenso tê-lo conosco e que
o seu ministério possa testemunhar o trabalho
feito em Santa Catarina não pelo deputado,
mas pelo pastor Parisotto, um trabalho
reconhecido pelos os 39 colegas deputados e,

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

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

convocando outra, ordinária, para amanhã, à
hora regimental, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

(Palmas)
Como disse o pastor Parisotto, temos

muito orgulho e alegria de participar dos
eventos, tantos quanto forem possíveis, tendo
em vista a nossa agenda turbulenta, mas

Está encerrada a presente sessão.

ATA DA 009ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Dalmo Claro - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gean Loureiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - José Milton Scheffer - José Nei
Ascari - Kennedy Nunes - Leonel Pavan -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário Marcondes
- Mauro de Nadal - Narcizo Parisotto - Natalino
Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera
- Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini.

********* Deputado Fernando Coruja
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pela
sua recondução à comissão de Prevenção e
Combate às Drogas.

Breves Comunicações
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Agradece aos srs. deputados a
colaboração na aprovação do projeto que obriga
as concessionárias de transporte de
passageiros intermunicipais a exigir
identificação dos usuários, esperando que a lei
seja sancionada em breve pelo governador.

Destaca que é preciso fazer uma
audiência pública para discutir sobre drogas,
álcool, e a relação com os acidentes de
trânsito, citando que os acidentes rodoviários
são diferenciados do transporte aéreo, que
acabam recebendo mais manchetes.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Aproveita para registrar nota de gratidão
por ter sido reconduzido à Presidência da comissão
de Prevenção e Combate às Drogas. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)

- Informa a aprovação, por unanimidade, na
comissão de Finanças e Tributação, da
instalação do Conselho das Mulheres, em nível
de secretaria de Estado de Ação Social, de
origem governamental.

Comunica ter participado de um
encontro, na Vila Campina da Alegria, no
município de Vargem Bonita, na Fábrica de
Papel Irani, sobre a questão da prevenção e
combate às drogas.PRESIDÊNCIA - Deputados:

Gelson Merisio Cita manchetes de jornais e dados da
Polícia Federal dando conta de que o estado
tornou-se o primeiro no ranking em produção de
drogas sintéticas e que a maioria dos acidentes
de trânsito em rodovias de Santa Catarina
ocorre pelo excesso de consumo de drogas.

Relata que houve a prestação de
contas da secretaria de estado da Saúde à
comissão de Saúde da Assembleia Legislativa,
onde foi debatido com os deputados, secretário
da Saúde e com técnicos, soluções para
enfrentar a situação, questionando os valores
gastos com as Organizações Sociais.

Padre Pedro Baldissera
Dirce Heiderscheidt
Leonel Pavan

DEPUTADO GELSON MERISIO
(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.

Agradece ao deputado Fernando
Coruja pela intervenção que referenda a sua
caminhada.

Registra a criação da Frente
Parlamentar de apoio aos projetos de combate
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à Dengue, ao Zika Virus e à Chikungunya.
[Taquígrafa: Rubia]

em alguns aeroportos catarinenses, e também
junto ao ministério dos Transportes, acompa-
nhado de parlamentares e do prefeito da
Grande Florianópolis, cobrando diversas obras
emergenciais nas rodovias catarinenses.
Declara que durante a audiência o acesso a
Florianópolis pela BR-282/SC, a chamada Via
Expressa, recebeu o aval do ministro para ser
licitada, e que o DNIT fará a adequação do
projeto. Aponta várias matérias publicadas na
imprensa que falavam sobre as datas de início
da duplicação da Via Expressa, salientando que
apesar do encaminhamento positivo é preciso
estar atento às datas estipuladas para que
este não seja mais um anúncio entre tantos.

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO
(Orador) - Referindo-se à violência na cidade de
Joinville, cita a atuação de facções criminosas
de tráfico de drogas que invadiram condomínios
do Programa Minha Casa Minha Vida, em
especial o Condomínio Residencial Trentino,
expulsando os moradores das suas casas.
Alerta que a Polícia Militar não pode tomar
providências tendo em vista tratar-se de área
fechada, necessitando, assim, de autorização
oficial.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA
(Orador) - Discorre sobre a prestação de contas
do segundo quadrimestre de 2015 da secre-
taria estadual de Saúde, entendendo que é
uma formalidade e que não há um debate
aprofundado. Cita o comentário do jornalista
Moacir Pereira sobre a má situação do SUS em
Santa Catarina, salientando que não são
investidos os recursos necessários na Saúde,
muitas metas não são atingidas e há falta de
prioridade para a questão social.

Informa que vai comunicar a situação
à Polícia Federal e ao Deap - Departamento
Estadual de Administração Prisional -, da Polícia
Civil de Florianópolis, baseado nos boletins de
ocorrências realizados pelos moradores, para
que providências sejam tomadas. [Taquígrafa:

Ana Maria]

Relata que há uma UPA - Unidade de
Pronto Atendimento - da Grande Florianópolis
que recebe um tratamento diferenciado por
parte do governo do estado e que as outras
UPAs não recebem, destacando que os
prefeitos não querem implantá-las pelo seu alto
custo de manutenção.

Deputada Luciane Carminatti
(Aparteante) - Considera que no início da
audiência o ministro não foi receptivo, mas que
ao final houve êxito e os pleitos foram contem-
plados, entretanto, mais uma vez o oeste
catarinense não foi adequadamente atendido.
Frisa a necessidade de uma obra que integre o
interior com o restante do estado e com o país.

Partido: PDT
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

(Orador) - Parabeniza as mulheres, que
comemoram 84 anos da conquista do voto
feminino, instituído por Getúlio Vargas,
discorrendo sobre a importância de tal
conquista. Lembra que foi uma paulista a
primeira se eleger deputada federal, Carlota
Pereira Queiroz.

Salienta que a crise atual no país é
grave, mencionando que o otimismo do governo
não pode estar descolado da realidade, e
mostra-se preocupado com os setores da
saúde e educação. [Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Gean Loureiro (Aparteante)
- Cumprimenta o deputado pelo tema abordado,
salientando que tal preocupação também já foi
assunto em alguns dos seus pronunciamentos.
Teme que este seja mais um anúncio a não ser
realizado. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
(Orador) - Compartilha as ações
importantíssimas realizadas em Criciúma,
referindo-se à gestão organizada por um grupo
de empresários que se dedicou à causa de
ajudar o próximo no Asilo São Vicente de Paula,
historicamente criado em 1958, que acolhe 72
idosos que vivem de suas pensões e com
recursos da sociedade. Salienta que o grupo
liderado pelo empresário Zalmir Casagrande
modernizou a instituição, envolveu igrejas
católicas e evangélicas, e que por isso trata-se
de um exemplo a ser seguido, salientando que
tal instituição recebe o aporte e a ajuda do
governo do estado também. Durante o seu
relato, apresenta um vídeo explicitando a impor-
tância da referida instituição filantrópica, e diz
que participou de um convênio, quando
secretário do Desenvolvimento Regional, em
2013, na ordem de R$ 100 mil, para a
realização de um Centro de Convivência
climatizado e de outras melhorias estruturais.
Considera o asilo uma das melhores
instituições de geriatria no sul de Santa
Catarina e parabeniza todos os idealizadores
das ações humanitárias à terceira idade.

Enfatiza, com orgulho, que o PDT foi
o partido idealizador da conquista dos direitos
trabalhistas concedidos aos brasileiros.
[Taquígrafa: Rubia]

Partido: PMDB
DEPUTADO GEAN LOUREIRO (Orador)

- Informa ter participado de uma nova reunião
no DNIT com relação ao projeto de ampliação
da Via Expressa na Grande Florianópolis,
salientando que em maio de 2015 foi realizada
uma audiência conjunta com lideranças catari-
nenses e o ministro dos Transportes para
discutir a proposta do projeto a ser realizado na
Via Expressa e lançou-se a ideia de criar uma
terceira pista, sendo determinado pelo diretor-
geral do DNIT, em Brasília, que tal projeto fosse
elaborado. Entende que o estado de Santa
Catarina tem, através do Crema, recursos
suficientes para fazer a terceira via e torce para
que a obra inicie no prazo de até dez dias,
conforme anunciou o prefeito de Florianópolis.
Destaca que a Frente Parlamentar vem
trabalhando há bastante tempo para que tal
obra seja efetivamente concretizada.
[Taquígrafa: Cristiany]

PARTIDO: PT
DEPUTADA ANA PAULA LIMA

(Oradora) - Pronuncia-se a respeito da 4º
Conferência Estadual de Políticas para as
Mulheres, que se realiza na Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, com o objetivo de
buscar o fortalecimento das políticas estadual e
nacional, mais direitos, participação e poder
para as mulheres, e que as políticas púbicas
ocorram efetivadas nas 27 unidades da
Federação e nos 5.570 municípios brasileiros.
Lembra que faz 84 anos que as mulheres
conquistaram o direito ao voto no Brasil.
[Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PCdoB
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)

- Registra a confirmação de uma extensão do
Hospital Santa Terezinha, de Joaçaba,
implementada no Hospital São Francisco, de
Concórdia, para tratamento de pacientes com
câncer. Assim que receber a liberação o
hospital poderá realizar cirurgias oncológicas,
havendo também o indicativo à instalação de
uma unidade de alta complexidade em
oncologia, que irá facilitar o tratamento aos
pacientes do município.

DEPUTADO DALMO CLARO (Orador) -
Destaca que foi autorizado o lançamento de
edital para a construção das terceiras faixas na
BR-282, Via Expressa. Faz menção a todas as
outras obras já licitadas em andamento que
fazem parte da malha viária de Santa Catarina,
a exemplo da BR-470, BR-280 e BR-282, que
não foram concluídas, fazendo com que o
tráfego de cargas seja, talvez, desviado para o
Paraná, assim como as cargas de exportação.

Menciona a presença do deputado
Rodrigo Minotto no ato de inauguração do
Centro de Convivência, destacando que
realizaram em conjunto com o governador e
vice-governador um compromisso de mais de
R$ 200 mil para ajudar o Asilo São Vicente de
Paula. Conclui dizendo que gostaria que todo
idoso de Santa Catarina e do Brasil recebesse
o tratamento despendido por aquela instituição.

Parabeniza o vereador Vilmar
Comassetto, do município de Concórdia,
proponente e coordenador da campanha Chega
de Espera, bem como a Câmara Municipal e
setores da sociedade concordiense, esperando
que em breve tal extensão atenda à população
do município e região.

Deputado Rodrigo Minotto
(Aparteante) - Cumprimenta a direção do Asilo
São Vicente de Paula, na pessoa do amigo
Zalmir Casagrande, pelo excelente trabalho,
frisando a importância de oferecer tal serviço e
ver pessoas da terceira idade usufruírem de
excelentes condições físicas.

Menciona a reunião com o novo
delegado de Joinvile, Akira Sato, que
informou as modificações em andamento na
referida comarca, como a contratação de
estagiários e aposentados da Segurança
Pública, para que se mantenham plantões
noturnos a fim de efetuar registros de
Boletins de Ocorrências, fazendo com que os
agentes de polícia possam trabalhar durante
o dia na apuração de crimes.

Afirma que a saúde mais próxima da
população é muito importante para a qualidade
de vida, reforçando que se trata de uma vitória
dos governos estadual e federal.Parabeniza a direção do asilo e o

deputado pelo pronunciamento. [Taquígrafa:

Elzamar]

Por fim, registra a importância da
realização da 4ª Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres, da qual
participou, parabenizando o trabalho das
deputadas Ana Paula Lima e Dirce
Heiderscheidt. Destaca a aprovação de
algumas proposições, frisando que o debate
ainda precisa avançar muito.

********** Deputado João Amin (Aparteante) -
Reitera que deve ser mantido o prazo já
prometido para a conclusão das obras da
malha viária de Santa Catarina, que está em
péssimas condições. [Taquígrafa: Salete]

Partidos Políticos
Partido: PP
DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) -

Comunica participação em audiência junto ao
ministério da Aviação reivindicando melhorias Partido: PSB
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Deputado Antônio Aguiar
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela
forte atuação no oeste de Santa Catarina e
por conquistas na área da Saúde.
[Taquígrafa: Elzamar]

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0440/2015.

Aprovada.
Moção n. 0021/2016, de autoria do

deputado Mauro de Nadal, a ser enviada ao
procurador-geral do ministério Público Federal e
ao presidente do Tribunal de Contas da União,
apelando no sentido de que se proceda a uma
auditoria operacional da gestão pública do
ministério dos Transportes e do DNIT, relativa-
mente as suas competências institucionais de
conservação e de manutenção das condições
de trafegabilidade das rodovias federais BRs
158, 163 e 282.

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

permaneçam como se encontram.DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
(Presidente) - Suspende a sessão até o início
da Ordem do dia.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0567/2015.**********
Ordem do Dia Não há emendas à redação final.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Reabre a sessão e dá início à
Ordem do Dia, relatada na íntegra.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0020/2015.
Aprovada. (Pausa)
Pedido de Informação n. 0008/2016,

de autoria do deputado Gean Loureiro, a ser
enviado ao prefeito da Grande Florianópolis,
solicitando informações acerca do quantitativo
atual de Unidades Móveis de Atendimento do
Samu.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.Não há emendas à redação final.

Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0154/2015.
Em discussão. Requerimento n. 0103/2016, de

autoria do deputado Gean Loureiro, a ser
enviado à bancada catarinense no Congresso
Nacional, solicitando especial empenho em
buscar novas alternativas com vistas ao cresci-
mento econômico do país, rejeitando qualquer
iniciativa de reintrodução da CPMF, assim como
quaisquer outras propostas de aumento de
impostos que não demonstre a real
contrapartida em termos de benefícios para o
povo brasileiro.

(Pausa)
Não há emendas à redação final. Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0171/2015.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0009/2016,

de autoria do deputado Valdir Cobalchini, a ser
enviado ao comandante-geral da Polícia Militar,
solicitando informações acerca do efetivo
existente em cada sede de Batalhão, Guarnição
Especial e Companhia.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovada. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0207/2015.
Em discussão.
(Pausa) Em votação.

Não há emendas à redação final. Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Em votação. Aprovado.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Requerimento n. 0115/2016, de

autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado ao presidente do Porto de São
Francisco do Sul, solicitando estudo de viabi-
lidade para a implantação de novo posto de
triagem ao lado direito da rodovia, sentido
Araquari para São Francisco do Sul, com o
intuito de melhorar a trafegabilidade no local.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0258/2015.
Aprovado.
Moção n. 0019/2016, de autoria do

deputado Rodrigo Minotto, a ser enviada ao sr.
Valdonir Estivalet Teixeira, gerente executivo de
filial do governo da Caixa Econômica Federal,
unidade Criciúma, manifestando agradecimento
pelos relevantes serviços prestados à
população do sul do estado no manejo de
recursos federais e com o Título de Alta
Performance, figurando em 1º lugar entre as 14
unidades do sul do país.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Em discussão.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0264/2015.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovada. Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.
Aprovado.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0319/2015.

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0104/2016, 0105/2016, 0106/2016,
0107/2016, 0108/2016, 0109/2016,
0110/2016, 0111/2016, 0112/2016,
0113/2016, 0114/2016, de autoria do
deputado Gabriel Ribeiro; 0116/2016,
0120/2016, 0121/2016, 0122/2016, de
autoria do deputado Natalino Lázare;
0117/2016, de autoria do deputado Valdir
Cobalchini; 0118/2016 e 0119/2016, de
autoria do deputado Darci de Matos.

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

permaneçam como se encontram.Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0020/2016, de autoria do

deputado Darci de Matos, a ser enviada ao coorde-
nador do Fórum Parlamentar no Congresso
Nacional, manifestando preocupação com a
suinocultura catarinense e apelando para que,
junto à Conab e ao governo federal, sejam
tomadas medidas emergenciais visando à solução
de impasses econômicos, especialmente no
elevado aumento do preço do milho.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0386/2012.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Esta Presidência comunica ainda que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0034/2016 e 0035/2016, de
autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso;
0036/2016, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0037/2016, de autoria do deputado
Rodrigo Minotto; 0038/2016 e 0039/2016, de
autoria do deputado Darci de Matos;

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0422/2015.
Em discussão.
(Pausa)

Não há emendas à redação final. Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



03/03/2016 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.961 9

0040/2016, de autoria do deputado Antônio
Aguiar.

ordenação jurídica que está embasada, e em
segundo lugar que, se aprovado, estaremos
implantando no Brasil, de uma forma indireta,
uma verdadeira reformulação do Pacto
Federativo. Isso vai representar, na cadeia dos
estados, algo próximo a R$ 250 bilhões que a
União deixará de receber dos estados, recurso
que ficará onde as pessoas moram, que é nos
estados e nos municípios.

de Santa Catarina e agora também com o
ingresso do Rio Grande do Sul, de forma
combinada com o estado, Santa Catarina
ingressando no Supremo Tribunal Federal e o
Rio Grande do Sul no Tribunal Federal, em
Brasília, para que tenhamos duas instâncias
paralelamente acompanhando o mesmo tema,
buscando uma liminar que nos permita, já no
mês de março, não pagarmos a dívida do
estado com a União.

Gostaria de informar aos srs. depu-
tados, a respeito de um tema que está
tomando conta da imprensa e que me parece
extremamente importante que esta Casa tenha
ciência do seu desenrolar porque trata-se de
algo extremamente relevante para o estado de
Santa Catarina, não para o governo do estado
de Santa Catarina, mas sim para o estado de
Santa Catarina, que é esta disputa jurídica que
se estabelece entre Santa Catarina e o governo
federal no que diz respeito à dívida pública com
a União Federal.

É sempre importante ressaltar que o
modelo de distribuição de divisas do Brasil hoje
está totalmente equivocado. Os estados e os
municípios irão com toda certeza quebrar suas
finanças. O Rio Grande do Sul foi o primeiro, o
Rio de janeiro vem logo em seguida, e nós
estamos na fila, talvez no último lugar, mas
permanecendo este cenário, não haverá outra
alternativa.

Se nós temos um parecer jurídico do
ex-ministro Ayres Britto, um estudo com
profundidade de cálculo feito pela Fundação
Getúlio Vargas e toda a jurisprudência dos
tribunais dizendo que nós temos razão e que,
portanto, nossa dívida está paga, deixaríamos
de pagar, a partir deste mês, R$ 110 milhões
aproximadamente de parcela da dívida, recurso
que vai possibilitar um fôlego extremamente
significativo ao sistema hospitalar, que está
com deficiências, ao sistema de estradas, que
está com deficiência, à capitalização do estado
que passa pelas mesmas dificuldades assim
como todos os outros estados.

É importante que todos os srs. depu-
tados tenham consciência do que isso repre-
senta e também do que está-se debatendo. Por
isso pedi que a assessoria fizesse 40
joguinhos de três páginas que demonstram
com simplicidade e exatidão a situação real da
dívida de Santa Catarina, que em 1998
contratualizou com o governo federal o
montante de R$ 4.165 bilhões, e pagou, de
1998 até fevereiro de 2016, R$ 12.950
bilhões, e que pela regra aplicada até então
deve ainda R$ 9 bilhões.

O novo Pacto Federativo que, em
regra, deveria ser feito por lei, mas jamais será
feito porque pressupõe abrir mão de receitas
federais.

Tal medida sendo implementada, vai
permitir ao governo federal outras possibi-
lidades de alavancagem, como a emissão de
títulos e a utilização de reservas cambiais, e
permitirá que tenhamos no estado de Santa
Catarina e, em regra, nos demais estados do
Brasil, um novo fôlego pelos próximos dez
anos.

Então, trago esse tema para conheci-
mento, porque me parece relevante e ao longo
dos próximos dias, com certeza, teremos
outras notícias sobre esta matéria tão
relevante.

O Congresso Nacional aprovou, em
2014, uma lei complementar alterando o
critério de cálculo da dívida. Está no material
posto, inclusive o texto do § que preceitua: Muito obrigado.

(Passa a ler.) Fiz questão de fazer essa colocação
desta cadeira e não da tribuna porque
sinceramente essa não é uma questão
partidária ou deste governo, mas uma questão
do estado e de quem deseja no futuro
administrá-lo e dar sequência ao mandato que
se encerra em 2018. Teremos por quatro anos
outras pessoas, outros partidos governando.
Talvez seja a grande oportunidade que surgiu,
fruto de uma lei aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pela presidente,
portanto, não passível de interpretação
divergente. Se erraram nos cálculos de
impacto, talvez tenha sido um erro em favor do
processo público dos estados e dos
municípios. Algo teria ou terá que acontecer de
forma abrupta, com ruptura, para que
possamos quebrar essa inércia estabelecida
que vai com absoluta certeza trazer falência
aos estados e municípios, e, como disse, sem
capacidade nenhuma de reação, porque não
podem emitir títulos e não podem usar as
reservas, o que a União pode em suma
construir.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
“A União concederá descontos” - e a

palavra descontos é emblemática - “sobre os
saldos devedores dos contratos referidos no
art. 2º, em valor correspondente à diferença
entre o montante do saldo devedor existente
em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado
utilizando-se a variação acumulada da taxa
Selic desde a assinatura dos respectivos
contratos, observadas todas as ocorrências que
impactaram o saldo devedor no período.”
[Taquígrafa: Sara]

Deputado Neodi Sareta - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Neodi Saretta.

DEPUTADO NEODI SARETTA - Sr.
presidente, apenas para me solidarizar nessa
discussão. Acho importante v.exa. trazer este
assunto e maiores informações para que nós
possamos nos inteirar e nos posicionar. Mas é
importante que os estados, que estão com
pouquíssima capacidade de investimento, de
tomar iniciativas, possam ter alternativas e
mecanismos para rediscutir a questão da sua
situação financeira.

Esta é a lei aprovada, sanciona e
publicada. Em janeiro deste ano a presidente
Dilma Rousseff editou um decreto legislativo
regulamentando a aplicação desta lei, e no
decreto ao invés de se ter variação acumulada
da taxa Selic, como previa a lei, utilizou-se no
decreto a variação capitalizada da taxa Selic. A
diferença prática é que, se aplicado o decreto e
não a lei, a dívida pública de Santa Catarina,
que seria de R$ 9 bilhões pela regra anterior, o
desconto previsto em lei transformar-se-ia num
aumento, e a nossa dívida seria de R$ 9.350
bilhões, portanto, absolutamente
descompassado com o que previa a lei.

Então, trata-se de assunto relevante
e gostaria de parabenizar v.exa por ter-nos
trazido esse tema para nos municiar das
informações e que possamos nos posicionar
mais efetivamente depois sobre o mérito.

Deputado Kennedy Nunes - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem o
deputado Kennedy Nunes.

Por isso vou distribuir a todos os
deputados cópia bem simples do que está
posto. As matérias dos jornais têm trazido
essas notícias. [Taquígrafa: Critiany]

Houve todo um esforço do governo
para que o decreto fosse revisto e, não
havendo essa condição, o estado ingressou
com uma ação no Supremo Tribunal Federal
exigindo e buscando, o que deverá ser
definido por liminar ou não até o final desta
semana, que se aplique a lei aprovada. Pela
lei aprovada, que seria a Selic acumulada, o
estado de Santa Catarina ao invés de ter
uma dívida de R$ 9.352 bilhões, que é pelo
cálculo anterior, teria um crédito de R$
1.342 bilhão. Se adotar a Selic acumulada
média, que seria outro entendimento
passível de interpretação, o nosso débito
seria de R$ 1.497 bilhão.

DEPUTADO KENNEDY NUNES - Não
poderia ficar sem fazer algum tipo de
comentário, tendo em vista que Santa
Catarina, com a aprovação de todos os
deputados aqui, também saiu à frente
daquelas mudanças da Constituição,
tratando já de um novo modelo, de uma nova
forma de repactuação.

Acho extremamente relevante que
cada um busque informações complementares
para se posicionar de forma contrária ou
favorável, porque sinceramente, em termos de
debate e de estado, esse assunto seja o mais
relevante que tivemos na última década em
Santa Catarina. A partir de 1998, quando foi
feita a repactuação da dívida de Santa Catarina,
nós já pagamos R$ 12.950 bilhões.

Quero parabenizar o governo do
estado que toma essa dianteira. E tenho dito
que diante toda essa crise que estamos
vivendo está surgindo um modelo novo. Como
diz o governador Raimundo Colombo: “Esse
modelo já esgotou e está surgindo um novo.”
Esse novo modelo está ditado pela sociedade,
por ações como esta. Cabe a nós, que estamos
na política, entendermos todo esse novo
modelo que está sendo ditado e executarmos
dessa forma como foi feito aqui em Santa
Catarina.

Por isso mesmo, não estamos aqui
tratando de calote tampouco de deixar de pagar
o que se tomou emprestado. Foram contra-
tados R$ 4 bilhões e foram pagos R$ 12
bilhões em pouco mais de quinze anos.
Portanto, trata-se de dívida já paga, muito bem
paga e reconhecida pela lei aprovada e
sancionada, interpretada, por decreto, de forma
diferente, o que é inaceitável do ponto de vista

Os pareceres que embasaram a
decisão do governo do estado foram feitos e
corroborados pelo ex-ministro Ayres Britto e
está-se tratando como uma tese de Santa
Catarina, primeiramente pela absoluta
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Mais uma vez, parabéns! Tenho
certeza de que todos os estados vão cerrar
fileiras junto a essa ideia de Santa Catarina.

que já foi paga mais de duas vezes, e ainda
tem mais do que já foi tomado para ser pago.
Por isso, esse tema é importante e tem todo o
nosso apoio. A saúde passa por uma crise
enorme.

Deputado César Valduga - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado César Valduga.

Deputado Dr. Vicente Caropreso -
Peço a palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Dr. Vicente Caropreso.

Mas presidente, deputado Gelson
Merisio, quero registrar a nossa satisfação em
saber que v.exa. esteve visitando o Hospital
São José, em Criciúma. Agradecemos o seu
interesse pela saúde do nosso estado, como
presidente em defesa da saúde dos catari-
nenses, porque nos relacionamos com todos
os hospitais filantrópicos e santas casas, por
isso, sabemos da importância de termos o
melhor financiamento da saúde, e passa por
ações como esta que o governo de Santa
Catarina está fazendo, questionando o sistema
financeiro, o Banco Central, as taxas de juros
cobradas de todos os estados, em especial, do
povo catarinense. Parabéns ao governador
Raimundo Colombo. Estamos juntos nessa luta!

DEPUTADO CÉSAR VALDUGA -
Cumprimento v.exa. e gostaria de dizer que
estava acompanhando a questão da variação
da taxa Selic e, no decorrer de todos esses
anos numa contratação de 1998, enfim, o valor
tornou-se exorbitante, porque o montante
financiado de R$ 4 bilhões é pago R$ 12
bilhões e ainda tem o saldo a pagar de R$ 9
bilhões.

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO
- Sr. presidente, é altamente relevante este
tema, e nós temos que parabenizar todo o
aparato jurídico do estado em defesa da nossa
gente, em defesa da nossa economia.

Precisávamos de ações mais duras
em relação a essa discussão, e hoje tivemos a
oportunidade de ver o balanço do segundo
quadrimestre da Saúde. Realmente é uma
situação que há mais como levarmos.
[Taquígrafa: Salete]

Eu tenho acompanhado o movimento
do governo do estado no ano anterior e o de
v.exa., e quero parabenizá-lo pelo tema. Eu
vejo, enfim, que temos que nos irmanar para
podermos, realmente, buscar uma
resolutividade sobre essa exorbitância. O povo
de Santa Catarina não pode pagar essa conta,
pois precisamos fazer ajustes no estado. Por
isso, sem dúvida, isso requer uma reavaliação
da dívida com a União.

O governo federal não faz a parte
dele, e quando alguém toca em assuntos
proibidos, como a Previdência, parece que o
país é outro. Então, o governo federal que
assuma realmente e acalme os estados no
sentido de se fazer as reformas que são neces-
sárias para que o Brasil volte a navegar em
águas tranquilas, porque desse jeito não vamos
a lugar nenhum. São empresas quebrando,
pessoas sem emprego, pessoas que tinham
planos de saúde que estão migrando para o
SUS, que já tem problemas terríveis de
monitoramento por parte das prefeituras e do
estado. Já era hora de o governador Raimundo
Colombo saber o lado certo.

Deputado Fernando Coruja - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Fernando Coruja.

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

DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr.
presidente, o Brasil fez ajuste fiscal na época
do presidente Fernando Henrique e naquele
momento a história mostrou que foi necessário.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Em relação à reunião, em Brasília,
com lideranças catarinenses e o ministro do
Transporte, para a duplicação da Via Expressa
à BR-282, faz críticas ao governo federal por
não garantir a inclusão da duplicação das
rodovias do oeste catarinense, repudiando o
fato de a produção do estado ser dirigida ao
Porto de Paranaguá. Solicita apoio de todos os
deputados para que ocorram as duplicações
necessárias, beneficiando vários setores catari-
nenses.

Mas é evidente que os juros
cobrados, como demonstram os números, são
absurdos, um juro de usura, realizado contra o
contribuinte. E faz muito bem o governo de
Santa Catarina entrar na Justiça. É preciso
encontrar mecanismos para se reformular essa
dívida, independente do resultado, seja parcial
ou total, é uma ação muito importante, temos
que abrir portas para o novo Pacto Federativo,
que é importante e faz-se necessário.

Deputado José Milton Scheffer - Peço
a palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado José Milton Scheffer.

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER -
Quero cumprimentá-lo por trazer este assunto,
mas acima de tudo manifestar o nosso apoio. A
atitude do governador Raimundo Colombo está
à frente do tempo ao questionar o governo
federal sobre o que poderia estar sendo feito
de maneira ordeira pelo governo federal,
sensível à situação dos municípios e dos es-
tados, é obrigado a ser aberta a porta, e não
estou falando de partidos.

Esta crise que abate muito
fortemente o Brasil, um dos fatores, é porque
os recursos estão muito concentrados. Com a
crise internacional abala mais já que o modelo
brasileiro é muito frágil, muito concentrado no
sistema federal e na União. Meus
cumprimentos, deputado Gelson Merisio.

Saúda o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Caçador, pelos 45 anos de
fundação, manifestando sua admiração e
ressaltando a importância da categoria para a
região. Comenta sobre a criação de novas
corporações de bombeiros militares onde os
voluntários já atuam.

Deputado Antônio Aguiar - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

Deputado Cesar Valduga (Aparteante)
- Corrobora as palavras do deputado, frisando
que a logística é um fator importante para que
haja melhoria nas rodovias.

Eu fui presidente da Federação Catari-
nense dos Municípios - Fecam -, lá já lutávamos
por um novo Pacto Federativo, por uma relação
mais justa entre a União, os municípios e os
estados. Infelizmente isso não acontece.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Antônio Aguiar. DEPUTADO LEONEL PAVAN

(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, a Presidência encerra a
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Taquígrafa:
Rubia] [Revisão Final - Taquígrafa: Renata].

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
Gostaria de parabenizar v.exa. por trazer à
Assembleia Legislativa um tema tão importante
para os catarinenses, também o governador do
estado Raimundo Colombo, que assumiu
atitude em defesa do estado de Santa Catarina.

O Brasil entrou em colapso e Santa
Catarina, mais uma vez, de maneira pioneira,
toma uma iniciativa importante, que é
questionar na Justiça os juros de uma dívida
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

uma segunda edição do evento. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença do Dr. Tiago Martins, advogado
da Fecomércio, agradecendo a participação de todos, desejando
ótimo final de ano e deu por encerrada à reunião que eu, Luciana
Garcia Winck, Chefe de Secretaria, lavrei a Ata, que após lida e
aprovada por todos os membros, será assinada pelo Senhor
Presidente e publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.

Sala de reuniões da imprensa, em 9 de dezembro.
Deputado Doutor Vicente

Às dez horas do dia nove de dezembro de dois mil e quinze, sob a
presidência do Deputado Doutor Vicente, reuniram-se os deputados
membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente: Ismael dos Santos, Cesar Valduga e Neodi Saretta.
Os Deputados Ricardo Guidi e Luis Fernando Vampiro
apresentaram justificativa de ausência. O Presidente deu início aos
trabalhos, agradecendo a presença dos senhores deputados e
colocou em discussão e votação a ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente fez o relato
da cerimônia de abertura da Semana de Conscientização do FIA -
Fundo para a Infância e Adolescência que ocorreu no dia 02 de
dezembro do corrente e demais ações da Comissão com o intuito
de aumentar a arrecadação para o fundo. O Deputado Ismael dos
Santos sugeriu que sejam solicitadas à coordenação do FIA
informações do quanto foi arrecadado no ano e onde foi investido.
O Presidente informou que será feita tal solicitação. O Deputado
César Valduga parabenizou o Presidente pelo trabalho realizado
com relação à Semana de Conscientização e salientou a impor-
tância de se tornar o FIA conhecido por pessoas físicas e jurídicas.
O Presidente comentou das parcerias feitas entre a Comissão e a
FIESC e o Conselho Regional de Contabilidade - CRM com o intuito
de divulgar o FIA. O Deputado César Valduga sugeriu uma parceria
também com a UVESC - União dos Vereadores de Santa Catarina. O
Deputado Ismael dos Santos sugeriu também que seja feito uma
divulgação para os deputados da casa. O Presidente comentou que
todas as solicitações serão trabalhadas pela Comissão. Em
seguida, o Presidente passou à discussão e votação dos projetos
de lei e ofícios. O Deputado Ismael dos Santos relatou o
OF./0394.6/2015 que mantém o título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação de Amigos das Crianças do Lar
Abdon Batista, de Joinville, referente ao exercício de 2014, com
parecer favorável. Em seguida, leu o relatório do OF./0685.3/2015
que mantém o título de reconhecimento de utilidade pública da
Sociedade Promocional do Menor Trabalhador, de Florianópolis,
referente ao exercício de 2014, com parecer do Deputado Romildo
Titon para diligência em virtude da entidade não ter apresentado a
certidão atualizada no cartório de registros de pessoas jurídicas.
Posto em discussão e aprovação os relatórios foram aprovados por
unanimidade. O Deputado César Valduga relatou o
PL/0473.8/2015, de autoria do Deputado José Nei Ascari, que
Institui a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, no Estado de
Santa Catarina com parecer pela aprovação. Colocado em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Presidente
relatou o PL/0007.8/2015, de autoria do Deputado Neodi Saretta,
que Dispõe sobre a comercialização, exposição e distribuição de
material escolar que contenha imagem que estimule violência e
exploração sexual no Estado de Santa Catarina, tendo solicitado
voto vista na reunião anterior, cujo relatório requer diligência
externa ao CONAR e CONANDA. Colocado em discussão, o
Deputado Neodi Saretta, autor do projeto, concordou com a
diligência. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O
deputado Ismael dos Santos registra a gratidão pelo trabalho do
Presidente e demais membros da comissão. O Presidente agradece
a contribuição de cada um dos deputados membros, bem como da
equipe técnica, imprensa e cerimonial da casa que muito
contribuíram para os trabalhos da comissão. O deputado César
Valduga salienta a importância de se estimular os trabalhos das
ONG´s que atuam atendimento de crianças e adolescentes, bem
como na prevenção e tratamento de jovens com dependência
química. O deputado Ismael dos Santos sugeriu que seja feito em
2016 um chamamento das ONG´s para que venham mostrar os
seus projetos. O Presidente lembrou que neste ano de 2015 foi
realizado o 1º Seminário estadual de práticas exitosas na área da
infância e adolescência que apresentou 11 projetos bem sucedidos
de ONG´s e entidades governamentais e que em 2016 deve haver

Presidente
*** X X X ***

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE,
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2016, às dez horas
e trinta minutos, na Sala de Reuniões das Comissões da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a
Presidência do Deputado Romildo Titon, com amparo no §1º do
artigo 123 do Regimento Interno; e, de acordo com o Ato da
Presidência Nº 002-DL, foram abertos os trabalhos da Reunião de
Instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos senhores Deputados: César
Valduga, Doutor Vicente, Ismael dos Santos, Luis Fernando
Vampiro, Neodi Saretta e Ricardo Guidi, posteriormente
empossados. Em cumprimento ao Regimento Interno, o senhor
Presidente abriu inscrição para os cargos de Presidente e de Vice-
Presidente da Comissão. Foi apresentada a indicação do senhor
Deputado Doutor Vicente para o cargo de Presidente e do senhor
Deputado Ricardo Guidi para o cargo de Vice-Presidente. Os
Senhores deputados Ismael dos Santos, Luis Fernando Vampiro,
Neodi Saretta e César Valduga manifestaram apoio aos nomes
indicados e parabenizaram pela atuação na sessão anterior. O
Senhor Deputado Ricardo Guidi agradeceu a indicação para vice-
presidente. O Senhor Deputado Doutor Vicente agradeceu as
palavras de incentivo dos demais membros. Por último, o senhor
Presidente manifestou seu voto a favor dos nomes indicados e, em
seguida, declarou-os eleitos, respectivamente, por unanimidade.
Após a eleição, o senhor Deputado Doutor Vicente assumiu a
Presidência dos trabalhos, agradeceu aos senhores Deputados
pela condução à Presidência e apresentou alguns dos objetivos da
Comissão para o ano de 2016. Antes de encerrar os trabalhos, o
senhor Presidente eleito convocou os membros para a primeira
reunião ordinária, no próximo dia 02 de março, em horário e local a
ser definido e informado posteriormente. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente eleito agradeceu a presença dos
senhores Deputados e encerrou a presente reunião. E, para
constar, eu, Luciana Garcia Winck, Chefe da Secretaria, lavrei a
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Deputado Romildo Titon, e pelos demais
membros e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

Deputado Romildo Titon - Presidente
Deputado Doutor Vicente Caropreso - Presidente eleito
Deputado Ricardo Guidi - Vice-presidente eleito
Deputado César Valduga - Membro
Deputado Ismael dos Santos - Membro
Deputado Luis Fernando Vampiro - Membro
Deputado Neodi Saretta - Membro
Deputado Ricardo Guidi - Membro
Deputado Romildo Titon - Membro

*** X X X ***
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de 2016, às treze horas,
na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Deputado Narcizo
Parisotto, com amparo no §1º do artigo 123 do Regimento Interno;
e, de acordo com o Ato da Presidência Nº 002-DL, foram abertos
os trabalhos da Reunião de Instalação da Comissão de Direitos
Humanos, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi
registrada a presença dos senhores Deputados: Dirceu Dresch,
Narcizo Parisotto, Ismael Dos Santos, Natalino Lázare, Marcos
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Vieira, Dalmo Claro e Luiz Fernando Vampiro. Em cumprimento ao
Regimento Interno, o senhor Presidente abriu inscrição para os
cargos de Presidente e de Vice-Presidente da Comissão. Foi
apresentada a indicação do senhor Deputado Dirceu Dresch para o
cargo de Presidente e do senhor Deputado Narcizo Parisotto para o
cargo de Vice-Presidente. Na sequência da votação, o senhor
presidente declarou-os eleitos, respectivamente, por unanimidade.
Após a eleição, o senhor Deputado Dirceu Dresch assumiu a
Presidência dos trabalhos, agradeceu aos senhores Deputados
pela condução à Presidência e abriu a palavra para livre manifes-
tação dos membros. Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor
Presidente colocou em discussão o dia e o horário que a Comissão
irá se reunir neste período legislativo, conforme determina o Art.
131, §1º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados
e encerrou a presente reunião. E, para constar, eu, Marcel
Salomon Assessor de Comissão Permanente, lavrei a presente ata,
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
Deputado Narcizo Parisotto, demais membros; e, posteriormente
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE TRABALHO
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte três dias de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis às onze
horas, na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Deputado Manoel
Mota, com amparo no §1º do artigo 123 do Regimento Interno e de
acordo com o Ato da Presidência Nº 002-DL, foram abertos os trabalhos
da Reunião de Instalação da Comissão de Trabalho Administração e
Serviço Público, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Foi registrada a presença dos senhores Deputados: Serafim Venzon,
Rodrigo Minotto, Dirceu Dresch, Fernando Coruja e Maurício Eskudlark,
substituíndo o Deputado Jean Kuhlmann; cumprimento ao Regimento
Interno, o senhor Presidente abriu inscrição para os cargos de
Presidente e de Vice-Presidente da Comissão. Foi apresentada a
indicação do senhor Deputado Serafim Venzon para o cargo de
Presidente e do senhor Deputado Rodrigo Minotto para o cargo de Vice-
Presidente. Na sequência da votação, o senhor presidente declarou-os
eleitos, respectivamente, por unanimidade. Após a eleição, o senhor
Deputado Serafim Venzon assumiu a presidência dos trabalhos,
agradeceu aos senhores Deputados pela condução à Presidência e
abriu a palavra para livre manifestação dos membros. Antes de encerrar
os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão o dia e o
horário que a Comissão irá se reunir neste período legislativo, conforme
determina o Art. 131, §1º do Regimento Interno. Após votação ficou
acordado que esta comissão se reunirá todas as terças-feiras, às onze
horas. Em seguida, o senhor presidente convocou os membros para a
primeira reunião ordinária, no próximo dia primeiro de março, às onze
horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença dos senhores Deputados e encerrou a presente reunião. E
para constar eu, assistente Maria Thereza Franzoni d'Araujo, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente Manoel Mota e demais membros e posteriormente
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Narcizo Parisotto - Presidente
Deputado Dirceu Dresch
Deputado Ismael dos Santos
Deputado Natalino Lázare
Deputado Marcos Vieira
Deputado Luiz Fernando Vampiro
Deputado Dalmo Claro

*** X X X ***
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE ÀS DROGAS, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA. REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E DEZESSEIS, QUARTA-FEIRA ÀS TREZE HORAS E
TRINTA MINUTOS, NA SALA 01 DE REUNIÕES DAS COMISSÕES.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, às treze horas e trinta minutos, na sala um de Reuniões
das comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, sob a Presidência do Deputado Narciso Parisotto, com
amparo no §1º do artigo 123 do Regimento Interno; e, de acordo
com o Ato da Presidência Nº 002-DL, foram abertos os trabalhos
da Reunião de Instalação da Comissão de Prevenção e Combate às
Drogas, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi
registrada a presença dos senhores Deputados: Ismael dos
Santos, Narcizo Parisotto, Ana Paula Lima, Fernando Coruja e Dr.
Vicente Caropreso, sendo que os Deputados, Natalino Lázare e
Dalmo Claro apresentaram justificativas pela ausência dos
mesmos através de ofício. Em cumprimento ao Regimento Interno,
o senhor Deputado Narcizo Parisotto na qualidade de Presidente,
abriu inscrição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
Comissão. A Deputada Ana Paula Lima pediu a palavra e indicou o
Deputado Ismael dos Santos para Presidente e o Deputado Narcizo
Parisotto para Vice-Presidente, para que os mesmos deem
continuidade ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido
frente à Comissão, que foi votado e aprovado pelos membros
presentes. Na sequencia, o senhor Presidente declarou-os eleitos,
respectivamente, por unanimidade. Após a eleição, o senhor
Deputado Ismael dos Santos, assumiu a Presidência dos
trabalhos, agradeceu aos senhores Deputados pela condução à
Presidência e abriu a palavra para livre manifestação dos
membros. Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão o dia e o horário que a Comissão irá se
reunir neste período legislativo, conforme determina o Art. 131,
§1º do Regimento Interno. Após votação ficou acordado as quartas-
feiras, às 13h30min de quinze em quinze dias. Em seguida, o
senhor presidente convocou os membros para a primeira reunião
ordinária, no próximo dia nove de março de dois mil e dezesseis,
às treze horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados
e encerrou a presente reunião. E, para constar, eu, Alexandre Luis
Soares, chefe de Secretaria lavrei a presente ata, que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Narciso
Parisotto e demais membros. Posteriormente publicada no Diário
da Assembleia Legislativa.

Deputado Manoel Mota - Presidente
Deputado Rodrigo Minotto - Vice- Presidente
Deputado Serafim Venzon
Deputado Fernando Coruja
Deputado Dirceu Dresch
Deputado Jean Kuhlmann
Deputado Natalino Lázare

*** X X X ***

DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 18.320, DE 3 DE MARÇO DE 2016
Aprova as Contas do Governo do Estado de
Santa Catarina, referentes ao exercício
financeiro de 2013.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, nos termos do art. 40, inciso IX, da Constituição
do Estado e do art. 186, inciso III, do Regimento Interno,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as Contas do Governo do Estado de

Santa Catarina, referentes ao exercício financeiro de 2013, integradas
pelas contas do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa, do Poder
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 3 de março de 2016.

Deputado GELSON MERISIO
Presidente

*** X X X ***

PORTARIAS

PORTARIA Nº 205, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Deputado Ismael dos Santos RESOLVE:
Deputado Dr. Vicente Caropreso TORNAR SEM EFEITO, a pedido, a Portaria nº 153, de

25 de fevereiro de 2016, que exonerou a servidora GESSICA BRINA
PANCIERA, matrícula 8098.

Deputado Fernando Coruja
Deputada Ana Paula Lima
Deputado Dalmo Claro Carlos Antonio Blosfeld
Deputado Natalino Lázare Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 206, de 2 de março de 2016 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ERLEDIO PEDRO PERING, matrícula nº 4654, de PL/GAB-91 para o
PL/GAB-77, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Ana Paula Lima).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de março de 2016.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 211, de 2 de março de 2016

Gab Dep Gabriel Ribeiro O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

Matrícula Nome do Servidor Cidade

7826 EVERSON JOSE GOULART LAGES

7929 EMILIANO RAMOS BRANCO NETO LAGES

Carlos Antonio Blosfeld
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 207, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ANTONIO GABRIEL MACHADO NETO, matrícula nº 4779, de PL/GAB-99
para o PL/GAB-78, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Cleiton Salvaro).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JULIO CESAR GERHARD,
matrícula nº 7648, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de
Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 212, de 2 de março de 2016

Carlos Antonio Blosfeld O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 208, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora TATIANE HENICKA DE
VARGAS, matrícula nº 7635, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-14, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 02 de Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora REGINA CELI DA RÉ, matrícula nº 7859, de PL/GAB-49 para o
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Cleiton Salvaro).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld
*** X X X *** Diretor de Recursos HumanosPORTARIA Nº 209, de 2 de março de 2016

*** X X X ***O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

PORTARIA Nº 213, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

EXONERAR o servidor LUCAS ACHUTTI, matrícula nº
7875, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-75, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de Março
de 2016 (Gab Dep Leonel Pavan).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ROBERTO DANIEL HONORATO, matrícula nº 7885, de PL/GAB-49 para o
PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Cleiton Salvaro).

PORTARIA Nº 210, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 214, de 2 de março de 2016 NOMEAR CARLOS LEOMAR KREUZ, matrícula nº
9165, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-94, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Valdir Cobalchini - Florianópolis).

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, Carlos Antonio Blosfeld

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

*** X X X ***
PORTARIA Nº 218, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora WALEVSKA DA SILVEIRA VIEIRA, matrícula nº 7951, de
PL/GAB-19 para o PL/GAB-35, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Cleiton
Salvaro).

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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 215, de 2 de março de 2016

NOMEAR RODRIGO SZYMANSKI para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
59, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Padre
Pedro Baldissera - Cocal do Sul).

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

Carlos Antonio Blosfeld
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.

Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 219, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

NOMEAR ANA PAULA DA SILVA, matrícula nº 7937,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-37, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de Março de 2016 (Gab Dep Dalmo Claro de Oliveira - Joinville). 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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 216, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

NOMEAR NICOLE PEREIRA para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Leonel Pavan -
BaIneário Camboriú).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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 220, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

NOMEAR LEONARDO LERMEN, matrícula nº 7895,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-65, Atividade Parlamentar
Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Valdir Cobalchini -
Florianópolis).
Carlos Antonio Blosfeld 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.

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 217, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 2 de março de 2016
Gab Dep Maurício Eskudlark

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.

Matrícula Nome do Servidor Cidade

 5110 GISELI SOUZA CUNHA DIAS FLORIANÓPOLIS

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 221, de 2 de março de 2016 PORTARIA Nº 225, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora VERA LUCIA TASCA, matrícula
nº 6980, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-61, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de Março
de 2016 (MD - 4ª Secretaria).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ELMAR WAHLBRINK, matrícula nº 7420, de PL/GAB-71 para o PL/GAB-
74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de
Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 222, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 226, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor ADRIANO TEIXEIRA, matrícula nº
7983, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-38, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de Março
de 2016 (Gab Dep Cleiton Salvaro).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 223, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ISABEL BAMPI DE SOUZA, matrícula nº 3142, de PL/GAB-74
para o PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 02 de Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).
Carlos Antonio Blosfeld

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 227, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora KLEYDE CAMARGO DIAS, matrícula nº 7251, de PL/GAB-41
para o PL/GAB-46, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 02 de Março de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 224, de 2 de março de 2016

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JONES LUIS TOMAZI, matrícula nº 6960, de PL/GAB-63 para o PL/GAB-
74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de
Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 228, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ANA PAULA DE SOUZA, matrícula nº 5553, de PL/GAB-72
para o PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 02 de Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JOSE IDIVAL DE SOUZA, matrícula nº 3166, de PL/GAB-74 para o
PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

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.Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos NOMEAR RITA DE CASSIA DANIELSKI FERNANDES

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-40, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Rodrigo Minotto - Forquilhinha).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 229, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 233, de 3 de março de 2016

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
VALDIR SMAEL CARVALHO, matrícula nº 7542, de PL/GAB-70 para o
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de Março de 2016 (Gab Dep Dirceu Dresch).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ANICETO ADELINO DUTRA, matrícula nº 3800, de PL/GAB-60 para o
PL/GAB-69, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Romildo Titon).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 230, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 234, de 3 de março de 2016

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,NOMEAR EDER NOBRE SILVA para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Mario Marcondes -
Florianópolis).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ROGERIO BATISTA RIBEIRO, matrícula nº 3675, de PL/GAB-37 para o
PL/GAB-57, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2016 (Gab Dep Romildo Titon).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 231, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 235, de 3 de março de 2016RESOLVE: 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.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,NOMEAR MARLON ZAPPELINI para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-30,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Ismael dos Santos
- Criciúma).

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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** NOMEAR ADRIANO TEIXEIRA, matrícula nº 7983, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAM-61, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 02 de Março de
2016 (MD - 4ª Secretaria - Criciúma).

PORTARIA Nº 232, de 2 de março de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 236, de 3 de março de 2016 objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

A sociedade brasileira tem optado por bons hábitos
alimentares. Diariamente, presenciamos notícias advindas de cientistas
médicos e nutricionais que, por meio de estudos técnicos, comprovam
que a saúde humana está diretamente relacionada aos hábitos
alimentares.

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.

O alimento pode ser fonte de saúde ou de doença, tornando
a informação sobre uso de agrotóxico essencial para o consumidor
decidir, assim como já faz com relação ao teor de sal, açúcar e glúten.

Assim, existindo comprovação da relação de impacto dos
agrotóxicos na saúde humana, por meio de inúmeras pesquisas
epidemiológicas, que relacionam a exposição ao agrotóxico com câncer,
problemas hormonais, anomalias genéticas, doenças crônicas do
sistema nervoso, entre outras, solicito a aprovação deste Projeto de
Lei.

NOMEAR CELSO NUNES GOULART para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Maurício Eskudlark - Itajaí).
Carlos Antonio Blosfeld

Deputado Gabriel RibeiroDiretor de Recursos Humanos
*** X X X ****** X X X ***

PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI Nº 0039.5/2016

Torna obrigatória a divulgação de
mensagem relativa a cirurgia plástica
reconstrutiva de mama.PROJETO DE LEI Nº 0038.4/2016

Art. 1º É obrigatória a afixação de cartaz nos hospitais,
clínicas, consultórios e similares, da rede pública ou privada, sediados
no Estado de Santa Catariana, relativa a cirurgia plástica reconstrutiva
de mama às mulheres que utilizam técnica de tratamento de câncer
pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
indicação expressa, nas embalagens, sobre
o uso de agrotóxicos nos produtos
alimentares comercializados no estado de
Santa Catarina.

§ 1º O cartaz de que trata o caput deste artigo deverá:Art. 1º Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação expressa,
nas embalagens, sobre o uso de agrotóxicos nos produtos alimentares
comercializados no Estado.

I - ser afixado em local que permita sua observação
desimpedida pelos usuários do respectivo estabelecimento, medindo
297x420mm, no mínimo;Art. 2º Para fins desta Lei, é adotada a definição de

agrotóxico estabelecida no art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.069, de 29 de
dezembro de 1998.

II - informar os números telefônicos específicos do Sistema
Único de Saúde - SUS;

III - estar apresentado com caracteres de tamanho que
permita a leitura à distância.

Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no caput é válida
para a venda a varejo, atacado e indústria, ficando dispensados de seu
cumprimento os restaurantes e estabelecimentos similares. § 2º O texto contido no cartaz será "TODAS AS MULHERES

QUE SOFREREM MUTILAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE MAMA,
DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE
CÂNCER, TÊM DIREITO A CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA
GRATUITA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA
LEI. EXIJA ORIENTAÇÃO SOBRE SEUS DIREITOS".

Art. 3º Na embalagem dos produtos comercializados no
Estado de Santa Catarina que forem produzidos com agrotóxicos deverá
constar a inscrição "produzido com agrotóxico", da seguinte maneira:

I - no rótulo da embalagem de produtos processados
parcialmente ou industrializados; e

Art. 2º Os materiais de propaganda publicados ou exibidos
por qualquer via eletrônica, inclusive internet, deverão conter menção
do texto consignado no § 2º do art. 1º.

II - nas caixas de acondicionamento ou exposição de produtos
comercializados na sua forma natural, no atacado ou a granel.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator às seguintes penalidades: Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará

em multa no montante de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser
aplicada aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua
atribuição, garantida o contraditório e a ampla defesa.

I - advertência por escrito, na primeira autuação, pela auto-
ridade competente; e

II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração,
dobrada no caso de reincidência, a qual será reajustada, anualmente,
com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGPM/FGV), ou por índice que vier a substituí-lo.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei,
nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado de Santa
Catarina.x

Art. 5º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a sua
publicação.

Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das
multas serão recolhidos em favor da Unidade Orçamentária 04091 -
Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, vinculado ao Ministério
Público.

Sala das Sessões,
Deputado Cesar Valduga

Lido no ExpedienteArt. 5º - Caberá ao Poder Executivo, por meio do órgão
estadual competente, a fiscalização do cumprimento desta Lei. Sessão de 02/03/16

JUSTIFICATIVAArt. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999, dispõe sobre

a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de
unidades integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer.

Sala das Sessões,
Deputado Gabriel Ribeiro

Lido no Expediente

Sessão de 02/03/16

O limitado grau de instrução de grande parte das mulheres
vitimadas por tal mutilação não lhes proporcionam pleno acesso ao
conhecimento de seus direitos legalmente garantidos, apesar da Lei
estar publicada a quase 17 anos. Isso sem contar com a situação
econômico-social das famílias brasileiras.

JUSTIFICATIVA
O objetivo do epigrafado Projeto de Lei é dispor sobre a

obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de agrotóxico nos
produtos alimentares comercializados no Estado de Santa Catarina, em
suas formas de apresentação natural, processada parcialmente ou
industrializada. O Câncer de mama é o tipo de doença "mais comum entre as

mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma,
respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano", cuja

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º,
estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por
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estimativa em 2016 são de 57.960 novos casos, cujo número de
mortes de mulheres chega a 14.206 (2013 - SIM)".

de sintomas digestivos, cutâneos, respiratórios, reação anafilática,
além de baixo ganho de peso e crescimento. Tais sintomas ocorrem
em minutos, horas ou dias após a ingestão de leite de vaca ou
derivados, de forma persistente ou repetitiva.

Somente as mulheres que passaram por isso seriam capazes
de dar a dimensão real de seu sofrimento ao enfrentarem a
deterioração de sua autoestima e as consequências estigmatizantes da
mutilação. A reparação estética pode trazer para muitas delas um
importante e imprescindível suporte psicológico e um inestimável apoio
à sua recomposição moral e física.

Embora os dois fenômenos sejam diferentes e ocorram em
idades distintas, ambos causam danos à saúde dos lactentes.
Enquanto a alergia é mais comum no primeiro ano de vida e é contra a
proteína; a intolerância é contra o açúcar do leite (lactose) e ocorre por
falta de uma enzima.A citada Lei foi alterada em 2013, para determinar que

quando existirem condições técnicas, a reconstrução será efetuada no
mesmo tempo cirúrgico, isso para evitar que a paciente se submeta a
novo risco cirúrgico. No caso de impossibilidade de reconstrução
imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá
garantida a realização da cirurgia imediatamente após alcançar as
condições clínicas requeridas.

Uma vez instalado um quadro de intolerância ou alergia
alimentar, os lactentes devem ser alimentados com fórmulas lácteas
especiais, indicadas pelo pediatra, que não contenham a proteína do
leite, além de evitar o consumo de qualquer alimento derivado do leite
na sua composição.

Ocorre que o preço dessas fórmulas de leites especiais,
tanto o sem lactose como o com proteína hidrolisada ou livre de
aminoácidos, é excessivamente elevado se comparado ao valor do leite
comum, sendo praticamente inacessível a muitas famílias que dele
necessitam.

Destacamos que o problema atinge especialmente as
mulheres pobres, dependentes dos serviços de saúde públicos, E
assegurar às mulheres mastectomizadas o direito a uma cirurgia
estética tomou-se uma evidente necessidade, razões pela qual encami-
nhamos a proposta legislativa em questão, contando com a proverbial
atenção de nossos pares pela sua aprovação.

Considerando-se que a saúde é um direito fundamental
previsto no art. 6º, caput, e no art. 196 e seguintes, da Constituição
Federal de 1988, ratificado pela adesão a Tratados Internacionais, e
que possui como um dos fatores determinantes boa a alimentação,
cabe ao Poder Público assegurar condições para solucionar esse
problema da população.

Deputado Cesar Valduga
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0040.9/2016
Dispõe sobre a distribuição gratuita de leite
com fórmula especial para crianças
lactentes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990),
em seu art. 7º, dispõe que a criança tem direito à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.

Art. 1º O Poder Público Estadual deve distribuir, de forma
contínua e gratuita, o leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou
livre de aminoácidos, às crianças lactentes no Estado de Santa
Catarina. Por isso, quando o Estado se abstém de fornecer o leite sem

lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos, acaba por
ferir a matriz de todos os direitos e garantias fundamentais: a dignidade
da pessoa humana.

Parágrafo único. Entende-se por lactente a criança de até 2
(dois) anos de idade.

Art. 2º Os tipos de leite a que se refere o art. 1º devem ser
fornecidos às crianças intolerantes à lactose ou alérgicas às proteínas
do leite de vaca, respectivamente, desde que essa condição seja
comprovada por meio de prescrição e atestado médico, fornecidos por
profissional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como se vê, a não observância dos preceitos constitucionais
e legais deve ser combatida com rigor, sob pena da manutenção de um
estado de risco demasiadamente alto para os cidadãos que
necessitam da prestação gratuita dos serviços de saúde e alimentação.

Art. 3º A solicitação será feita pelos pais ou responsáveis
pela criança lactente.

Assim, o presente Projeto de Lei é proposto a fim de atender
a esses casos específicos de crianças em fase de lactação, que
possuem intolerância à lactose e alergia às proteínas do leite, e sequer
podem ser amamentadas.

Art. 4º Caberá ao órgão estadual competente pela execução
desta Lei zelar para que o fornecimento do leite sem lactose, com
proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos, ocorra de maneira
imediata e ininterrupta.

Pelo exposto, submeto à consideração e solicito o apoio de
meus ilustres Pares ao Projeto de Lei com o propósito de assegurar
que sejam propiciados os direitos fundamentais da saúde, vida,
integridade física e alimentação às crianças do Estado de Santa
Catarina.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, nos termos
do inciso III do art. 71 da Constituição Estadual.

Deputado Neodi Saretta

*** X X X ***
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. PROJETO DE LEI Nº 0041.0/2016
Sala das Sessões, Dispõe sobre a obrigatoriedade de

instalação e manutenção de sistema de
segurança baseado em monitoramento por
meio de câmeras de vídeo em Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),
no âmbito do Estado de Santa Catarina.

Deputado Neodi Saretta
Lido no Expediente

Sessão de 03/03/16

JUSTIFICATIVA
A intolerância à lactose é uma deficiência do organismo

causada pela ausência ou deformidade da enzima intestinal lactase,
responsável pela decomposição do carboidrato do leite, a lactose.

Art. 1º As Instituições de Longa Permanência para Idosos -
ILPIs -, instituições públicas ou privadas, de caráter residencial,
destinada a domicilio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a
60 anos, deverão possuir sistema de segurança baseados em
monitoramento por meio de câmeras de vídeo, com recurso de
gravação de imagem, instaladas nas áreas externas e internas e nos
acessos de entrada e saída de suas dependências.

O consumo de leite comum por crianças que têm essa
deficiência pode resultar em diversas alterações abdominais e, na
maioria das vezes, diarreia, vômitos, perda de peso, podendo ocasionar
até uma aguda desidratação.

Ao ser constatada, os lactentes necessitam de uma
readaptação alimentar composta por produtos livres de lactose, uma
vez que o leite é alimento indispensável na nova dieta, pois influencia
em todo o desenvolvimento da criança devido ao seu alto valor
nutricional. Além disso, sua ausência na alimentação ocasiona
potencial repercussão na saúde coletiva.

§ 1º O sistema de monitoramento eletrônico de segurança
destina-se a conservação da segurança do local, à preservação de
furtos, roubos, depredação e vandalismos e, também, a inibição de
atos de violência, que ponham em risco a segurança dos idosos
residentes em Instituições de Longa Permanência - ILPIs.

Da mesma forma, muitas outras crianças, especialmente os
bebês, apresentam alergia alimentar às proteínas do leite de vaca
(APLV). Trata-se de uma reação às proteínas do leite como a caseína,
alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que pode causar uma série

§ 2º As câmeras deverão ser obrigatoriamente instaladas,
sem prejuízo de outros locais, em áreas de uso comum de permanência
dos idosos, com exceção de banheiros, vestiários e em ambientes de
uso restrito, a fim de preservar a privacidade do indivíduo.
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§ 3º O equipamento de gravação de que trata o "caput" deste
artigo deverá funcionar ininterruptamente e a gravação das imagens
deverá ser mantida em arquivo, pela instituição pelo prazo mínimo de
15 dias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o item 1.087 do Anexo Único da Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015, referente à Associação Instituto
Movimento, com sede no Município de Florianópolis.Art. 2º É obrigatória a afixação de cartaz, visível e público,

informando a existência do sistema de segurança previsto nesta Lei,
nos ambientes em que este estiver instalado.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de março de 2016.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei,
nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado de Santa
Catarina.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 036/2016
Sala das Sessões, em Altera a Lei nº 16.862, de 2015, que

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar
aditivo contratual ao Contrato de
Refinanciamento de Dívidas nº
12/98/STN/COAFI, nos termos da Lei
Complementar federal nº 148, de 2014,
para a readequação dos índices de juros e
atualização monetária, bem como para o
abatimento do saldo devedor da dívida do
Estado com a União".

Deputada Dirce Heiderscheidt
Lido no Expediente

Sessão de 03/03/16

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem o intuito de preservar o local,

coibindo furtos, roubos, depredação e vandalismos e, também, inibir
toda e qualquer forma de violência que ponham em risco a segurança
dos funcionários e idosos residentes em Instituições de Longa
Permanência - ILPIs.

É conhecido que a população idosa vem crescendo a cada
dia e, para atender a esta faixa etária, há muitas instituições
denominadas asilos, casa de repousos e as Instituições de Longa
Permanência - os ILPIs -, que oferecem serviços de hospedagem e
assistências aos idosos. Não raro, são idosos fragilizados do ponto de
vista físico e psicológico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica acrescido o art. 2º-A à Lei nº 16.862, de 28 de

dezembro de 2015, com a seguinte redação:
“Art. 2º-A Fica vedado ao Poder Executivo celebrar termo

aditivo ao Contrato de Refinanciamento de Dívidas nº
12/98/STN/COAFI, quando, por ato regulamentar da União, as
condições exigidas implicarem na incidência de juros compostos para
apuração da taxa referencial do SELIC, em contrariedade ao disposto
na Lei Complementar federal nº 148, de 2014.

É com grande frequência que são divulgados casos de
violência contra idosos residentes nessas instituições. E são
frequentes, também, as queixas de violência psicológica, caracterizada
por insultos, ameaças e outros tipos de agressões verbais e gestos
que afetam a autoimagem, a identidade e a autoestima do ofendido. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender o

pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Refinanciamento de
Dívidas nº 12/98/STN/COAFI, desde 29 de fevereiro de 2016 até a
firmatura de termo aditivo que observe os termos da Lei Complementar
federal nº 148, de 2014, sem a incidência de juros compostos para
apuração da taxa referencial do SELIC.” (NR)

Outros tipos de agressões também foram registrados tanto
na mídia como nas reclamações recebidas no judiciário. Violência física
e negligência, caracterizada pela falta de atenção às necessidades da
pessoa idosa, são apenas umas delas.

Desta forma, com a presente proposta, objetiva-se inibir os
maus tratos a qual os idosos são sujeitos, visto que por muitas vezes
não tem como se defender e nem possuem mecanismos para
denunciar as agressões sofridas e, também, preservar o local, coibindo
furtos, roubos, depredação e vandalismos, evitando toda e qualquer
forma de violência que ponham em risco a segurança dos funcionários
e idosos residentes em Instituições de Longa Permanência - ILPIs.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de março de 2016.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***

REQUERIMENTO
Sala das Sessões, em
Deputada Dirce Heiderscheidt

REQUERIMENTO Nº RQC/0002.0/2016*** X X X ***

REDAÇÕES FINAIS EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

REQUERIMENTO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 0001.4/2016 Os Deputados que este subescrevem, com amparo no

Regimento Interno e na Resolução nº 005, de 30 de agosto de 2005,
que dispõe sobre a criação das Frentes Parlamentares no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, REQUEREM seja
constituída a FRENTE PARLAMENTAR CATARINENSE DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS EM SAÚDE, com objetivo de apoiar, incentivar e assistir
estudos, debates e mobilizações referente ao tema, visando consolidar
uma Política Estadual para o setor, contribuindo com a melhoria da
saúde dos catarinenses.

Aprova as Contas do Governo do Estado de
Santa Catarina, referentes ao exercício
financeiro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as Contas do Governo do Estado de

Santa Catarina, referentes ao exercício financeiro de 2013, integradas
pelas contas do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa, do Poder
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.

Sala das Sessões, em
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicação. Deputado Padre Pedro Baldissera
Deputado Leonel PavanSALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de março de 2016.
Deputado Mario MarcondesDeputado MARCOS VIEIRA
Deputado Neodi SarettaPresidente da Comissão de Finanças e Tributação
Deputado Cesar Valduga*** X X X ***
Deputado Doutor VicenteREDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 008/2016
Deputado Fernando CorujaRevoga o item 1.087 do Anexo Único da Lei

nº 16.733, de 2015, que "Consolida as
Leis que dispõem sobre o reconhecimento
de utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina", referente à
Associação Instituto Movimento, de
Florianópolis.

Deputado Ricardo Guidi
Lido no Expediente

Sessão de 03/03/16

*** X X X ***
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