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PLENÁRIO

ATA DA 053ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 01 DE JUNHO 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 -Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch Dr. Vicente Caropreso - Fábio Flôr - Fernando
Coruja - Gabriel Ribeiro - Gean Loureiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann José Milton Scheffer - José Nei Ascari - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Manoel
Mota - Marcos Vieira - Maurício Eskudlark Natalino Lázare - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Ricardo Guidi - Serafim Venzon Valdir Cobalchini - Valmir Comim.
PRESIDÊNCIA - Deputados:
Gelson Merisio
Valmir Comim
Padre Pedro Baldissera
DEPUTADO
VALMIR
COMIN
(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.
Dá conhecimento ao Plenário do Ato
da Presidência nº 17 - DL, de 2016, que
concede licença ao sr. deputado João Amin, por
um período de sessenta dias, a contar de 1º de
junho do corrente ano, para tratar de interesses
particulares, de acordo com art. 52, inciso III,
oportunidade em que deu ciência acerca do Ato
da Mesa 020 - DL, de 2016, em conformidade
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

com o disposto no art. 57, inciso III do
Regimento Interno, convocando o cidadão Altair
Silva, primeiro suplente do Partido Progressista,
para ocupar cadeira de deputado no Poder
Legislativo Catarinense.
Tendo em vista o declínio do primeiro
suplente, a Presidência dá ciência acerca do
Ato da Mesa n. 021 - DL, de 2016, em
conformidade com o disposto no art. 57, inciso
III do Regimento Interno, que convoca o cidadão
Ronaldo Rogério Wan-Dall, segundo suplente do
Partido Progressista, para ocupar cadeira de
deputado no Poder Legislativo Catarinense.
Com o declínio do segundo suplente, a
Presidência dá ciência acerca do Ato da Mesa n.
022 - DL, de 2016, em conformidade com o
disposto no art. 57, inciso III, do Regimento
Interno, que convoca o cidadão Osvaldo Gern,
terceiro suplente do Partido Progressista, para
ocupar cadeira de deputado no Poder Legislativo
Catarinense.
Também com o declínio do terceiro
suplente, a Presidência dá ciência acerca do
Ato da Mesa n. 023 - DL, de 2016, em
conformidade com o disposto no art. 57, inciso
III, do Regimento Interno, que convoca o
cidadão André Fretta May, quarto suplente do
Partido Progressista, para ocupar cadeira de
deputado no Poder Legislativo Catarinense.

Considerando o declínio do quarto
suplente, a Presidência dá ciência acerca do
Ato da Mesa n. 024 - DL, de 2016, em
conformidade com o disposto no art. 57, inciso
III do Regimento Interno,que convoca o cidadão
Fábio Francisco Flôr, quinto suplente do Partido
Progressista, para ocupar cadeira de deputado
no Poder Legislativo Catarinense.
Realizado o registro, o sr. presidente
convida o cidadão Fábio Francisco Flôr para
ocupar cadeira de deputado e a prestar o
compromisso regimental em plenário.
Comparece à tribuna o sr. Fábio
Francisco Flôr e presta o seguinte juramento:
“PROMETO MANTER, DEFENDER e CUMPRIR A
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E A CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E OBSERVAR
AS
LEIS,
DESEMPENHANDO
LEAL
E
SINCERAMENTE O MANDATO QUE ME FOI
OUTORGADO PELO POVO CATARINENSE.”
Ato contínuo, o sr. presidente convida
o sr. deputado, já empossado, Fábio Francisco
Flôr, para proceder à assinatura do Termo de
Posse e, na sequência, a fazer uso da palavra.
[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO FÁBIO FLÔR (Orador) Agradece a todas as pessoas que de alguma
forma colaboraram para que lograsse êxito na
conquista de uma cadeira de deputado no
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Parlamento Catarinense, especialmente ao
prefeito Edson Renato Dias, o Piriquito, com o
qual teve a oportunidade de trabalhar como
secretário municipal; e à bancada progressista,
especialmente ao deputado João Amin, frisando
que no Parlamento Catarinense trabalhará para
defender os interesses de Balneário Camboriú
e de toda Santa Catarina. [Taquígrafa: Rubia]
**********
Partidos Políticos
Partido: PMDB
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)
- Discorre a respeito das sobras financeiras do
Judiciário, Tribunal de Contas do Estado e
Assembleia Legislativa, que é uma solução
viável para auxiliar os hospitais filantrópicos
devido à situação econômica grave que
passam. Essas instituições são responsáveis
pelo atendimento aos mais necessitados e com
a suspensão das cirurgias eletivas existe uma
ameaça de paralisar os serviços, sem falar na
defasagem da tabela do SUS.
Portanto, acredita que a PEC, de sua
autoria,
juntamente
com
a
proposta
apresentada pelo presidente da Casa, deverá
ser analisada pelas comissões pertinentes e
aprovadas tão logo vá à votação. [Taquígrafa:
Sílvia]
Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Faz o registro de dois atos oficiais
importantes que favorecem o estado: a
permissão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina para criar mais uma vara na comarca
de São Miguel do Oeste, que aproxima a
Justiça à comunidade, atendendo indicação de
sua autoria; e a assinatura da ordem de serviço
pelo governador do estado, junto ao presidente
da Celesc, para a iluminação e a recuperação
da rodovia que liga a BR-101 ao parque Beto
Carrero World, no município de Penha,
popularmente
denominada
TransBeto,
proporcionando segurança aos frequentadores
do referido parque. Conclui agradecendo às
autoridades competentes o atendimento às
demandas
da
comunidade.
[Taquígrafa:
Elzamar]
DEPUTADA
ANA
PAULA
LIMA
(Oradora) - Cumprimenta o deputado Fábio Flôr
pela posse, saudando todos que vieram
prestigiá-lo.
Menciona os últimos acontecimentos
no país, enfatizando que as medidas implementadas por Michel Temer pretendem confiscar o
direito dos trabalhadores. Considera que o
governo interino é um estelionato, e que os
golpistas que assumiram o Planalto estão
realizando mudanças que vão afetar negativamente a vida do povo brasileiro. Afirma que o
governo ilegítimo estuda retrocessos profundos
na questão da aposentadoria, entendendo que
é o trabalhador que vai pagar literalmente a
conta.
Alerta que as tramas do golpe
começam a ser reveladas, e que envolvem
articulações com a grande mídia, empresários,
corporações, com o Congresso Nacional,
Ministério Público e com o Supremo Tribunal
Federal, declarando que não reconhece um
governo golpista. [Taquígrafa: Sara]
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO
GELSON
MERISIO
(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia,
relatada na íntegra.
Passaremos à Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0026/2016 e 0167/2015.
Comunica, também, que a comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência apresentou parecer favorável aos
Ofícios
n.s:
0018/2016,
0034/2016,
0036/2016,
0041/2016,
0042/2016,
0043/2016,
0045/2016,
0046/2016,
0047/2016,
0048/2016,
0049/2016,
0054/2016,
0059/2016,
0061/2016,
0063/2016,
0070/2016,
0083/2016,
0084/2016,
0094/2016,
0421/2015,
0479/2015, 0554/2015, 0635/2015 e
0717/2015.
Comunica, ainda, que a comissão de
Segurança Pública apresentou parecer favorável
ao Ofício n. 0006/2016.
Também comunica que a comissão
de Saúde apresentou parecer favorável aos
Ofícios
n.s:
0019/2016,
0024/2016,
0025/2016,
0032/2016,
0038/2016,
0089/2016 e 0121/2016.
Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0114/2016, de
autoria do deputado Dalmo Claro, que
denomina senador Luiz Henrique da Silveira a
escola de Ensino Médio Inovador, localizada no
bairro Itinga, no município de Araquari.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Educação, Cultura e Desporto.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0160/2015, de
autoria do deputado Leonel Pavan, que
denomina Centro de Eventos Balneário
Camboriú o centro de eventos localizado no km
137 da Rodovia BR-101, no município de
Balneário Camboriú.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Educação, Cultura e Desporto.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0051/2015, de
autoria do deputado Kennedy Nunes, que
dispõe sobre a implantação de academias de
ginástica ao ar livre com aparelhos adaptados
aos Portadores de Necessidades Especiais.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação, de Saúde e de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Em discussão.
(Pausa)
Deputado Fernando Coruja - Peço a
palavra, sr. presidente.
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DEPUTADO
GELSON
MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o deputado
Fernando Coruja.
DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr.
presidente, srs. deputados, hoje nós estamos
votado uma série de projetos aqui, e na pauta
nós temos cinco projetos que tratam de
portadores de necessidades especiais e eu
queria chamar a atenção para uma questão.
A Constituição de 1988, ela no seu
texto explicitamente diz que nós precisamos
legislar sobre os portadores de necessidades
especiais e permite que tenhamos ações
afirmativas, é o que nós estamos tendo no
Brasil e que evidentemente precisam ser
estimuladas. Mas a gente começa a perceber
que, de certa forma, estamos fazendo um
pouco o que disse o sociólogo polonês, o
Bauman. Tal sociólogo, quando era jovem,
disse que o jovem queria saber o que ele
deveria fazer para melhorar o mundo, porém,
hoje, ele diz que a pergunta é: “Quem vai
fazer?” Hoje temos várias questões, mas não
temos mais, ao que parece, uma solução clara
dos problemas num mundo difuso onde o poder
e a política se dissociaram, de certa maneira, o
sujeito é o governador, é o prefeito, é o
presidente da República, ele não tem mais
poder, e a sociedade pede soluções, diminui
cada vez mais o poder dos governantes, mas
ninguém mais quer fazer nada, de certa forma.
Neste mundo individualista a gente acaba não
querendo fazer mais nada. E aqui legislamos
criando semana disso e daquilo, mas o que
devemos fazer? Devemos atender as pessoas,
devemos melhorar a saúde. Mas quem vai
fazer? Nós vamos soltando no ar as coisas e
não há ninguém para fazer. É como se a gente
se livrasse do negócio. Por isso que
precisamos legislar sobre os portadores de
necessidades, evidentemente, mas temos que
ter cuidado - e não vou fulanizar porque a
questão não são os cinco projetos - pois
mesmo aqueles que precisam de uma atenção
especial, não precisam que o poder público,
cada vez mais, tutele os seus direitos e faça as
coisas, eles querem ter seus direitos
reconhecidos pela sociedade, não com a
exigência de uma lei atrás da outra. A
sociedade precisa ter seus direitos. A
sociedade mundial critica o governo, exige do
governo, mas é precisão uma ação maior. Falamos
aqui várias vezes que o povo não se interessa pela
educação, gastando mais em produtos estéticos. É
isso. Nós aqui vamos fazendo um projeto atrás do
outro, e devemos fazer isso, mas quem vai fazer?
Quer dizer, a sociedade brasileira precisa perceber
que não basta transferir os problemas. Vejam a
quantidade de leis que fazemos aqui, mas e aí?
Quem vai fazer? Da mesma forma temos que
tomar cuidado com o excesso de lei que vão
tutelando direitos que, muitas vezes, não são
aqueles que as pessoas querem. Acho que a
Constituição exige ações afirmativas, temos que
disciplinar as categorias que são discriminadas, as
minorias têm os seus direitos por ações
afirmativas, eu acredito muito, mas é sempre um
fio da navalha e temos que cuidar com o exagero.
Mas voto a favor desse projeto e votarei a favor
dos outros.
Muito obrigado!
(SEM
REVISÃO
DO
ORADOR)
[Taquigrafia: Rubia]
DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Muito obrigado, deputado
Fernando Coruja.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Continua em discussão.
(Pausa)
Não havendo mais quem o queira
discutir, encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0241/2015, de
autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro,
que
estabelece
a
obrigatoriedade
de
disponibilização de banheiros químicos adaptados à pessoa com deficiência nos eventos
públicos realizados em Santa Catarina.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação, e de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0352/2013, de
autoria do deputado Antônio Aguiar, que dispõe
sobre a criação da Política de Qualificação do
Servidor Público Estadual para treinamento e
habilitação em língua de sinais que visa
assegurar às pessoas surdas o direito de
serem atendidas nas repartições públicas do
estado de Santa Catarina por meio da Língua
Brasileira de Sinais - Libras.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças
e
Tributação,
de
Trabalho,
Administração e Serviço Público, e de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0410/2015, de
autoria do deputado José Milton Scheffer, que
institui o Dia Estadual do Propagandista,
Propagandista Vendedor e Vendedor de
Produtos Farmacêuticos.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de Saúde.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0427/2015, de
autoria do deputado Jean Kuhlmann, que
institui a Semana Estadual de Promoção e
Defesa da Educação Inclusiva, no estado de
Santa Catarina.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0506/2015, de
autoria do deputado José Nei Ascari, que
institui o Dia Estadual de Prevenção, Orientação
e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC),
no estado de Santa Catarina.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Saúde.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0520/2015, de
autoria do deputado José Nei Ascari, que
institui a Central de Cadastro de Empregos para
pessoas com deficiência e adota outras
providências.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação, e de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0571/2015, de
autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que institui
a Semana Estadual do Coração, no estado de
Santa Catarina.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, e de
Saúde.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0092/2016, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, a ser enviada ao
empresário Ricardo Brandão, parabenizando-o
pela promoção da 1º Expoveneza, especializada
em cavalo Mangalarga Marchador.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 0093/2016, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, manifestando
congratulações ao IBGE pela passagem dos 80
anos de sua fundação.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0094/2016, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, a ser enviada
ao atleta Everton Leandro Vieira, da delegação
de Jaraguá do Sul, parabenizando-o pela
conquista de duas medalhas de ouro no
atletismo dos Jogos Abertos Paradesportivos de
SC de 2016.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0095/2016, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, a ser enviada
aos atletas da delegação de Jaraguá do Sul,
parabenizando-os pela conquista do 14º lugar
nos Jogos Abertos Paradesportivos de SC de
2016.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0096/2016, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, a ser enviada
ao atleta Jonatan Alexsander Franco, de
Jaraguá do Sul, parabenizando-o pela conquista
de três medalhas de ouro no Parajasc.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0097/2016, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, a ser enviada
a atleta Marielle Carvalho, de Jaraguá do Sul,
parabenizando-a pela conquista de três
medalhas de ouro no Parajasc.
Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0619/2016, de
autoria do deputado João Amin, que solicita o
envio de mensagem aos presidentes da Casan
e da Agesan, pedindo informações referentes
ao fornecimento de água da Rua Anaxágoras
Aires Neto, no bairro Estreito, no município de
Florianópolis.
Em discussão.
(Pausa)
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Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0599/2016 e 0600/2016, de autoria do
deputado Cesar Valduga; 0601/2016 e
0602/2016, de autoria do deputado Darci de
Matos; 0603/2016, de autoria do deputado
Marcos Vieira; 0604/2016, de autoria do
deputado Mauro de Nadal; 0605/2016, de
autoria
do
deputado
Cleiton
Salvaro;
0606/2016, de autoria do deputado Natalino
Lázare; 0607/2016, 0608/2016, 0609/2016,
0610/2016,
0611/2016,
0612/2016,
0620/2016 e 0621/2016, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0613/2016, de
autoria
do
deputado
Dirceu
Dresch;
0614/2016, de autoria do deputado Valdir
Cobalchini; 0615/2016, de autoria do
deputado Jean Kuhlmann; 0616/2016, de
autoria
do
deputado
Silvio
Dreveck;
0617/2016, de autoria do deputado João
Amin; 0618/2016, de autoria da deputada
Luciane Carminatti; 0622/2016, de autoria da
deputada Dirce Heiderscheidt; 0623/2016, de
autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro;
0624/2016 e 0625/2016, de autoria do
deputado Antonio Aguiar; 0626/2016, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera.
Comunica, outrossim, que serão
encaminhadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0245/2016 e 0246/2016, de
autoria do deputado Ismael dos Santos;
0248/2016, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0249/2016 e 0250/2016, de autoria

da Liderança do PP; 0251/2016, de autoria do
deputado dr. Vicente Caropreso; 0252/2016,
de autoria do deputado Natalino Lázare;
0253/2016, de autoria do deputado Ismael
dos Santos; 0254/2016 e 0255/2016, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark;
0247/2016, de autoria do deputado Darci de
Matos.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Registra a realização, na Assembleia
Legislativa, do 1º Colóquio Estadual sobre o
Combate à Violência e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, e também a abertura
do 7º Seminário Energia + Limpa 2016 Conhecimento, Sustentabilidade e Integração,
na Fiesc.
Parabeniza a nova direção que
assume
o
Sintesp
Sindicato
dos
Trabalhadores no Serviço Público no Estado de
Santa Catarina -, reafirmando que houve um
golpe de estado no país, e que a presidente do
país não cometeu crime de responsabilidade e
que as propostas do governo interino, no
sentido de rearticular as contas públicas, trarão
prejuízos
aos
trabalhadores
brasileiros.
[Taquígrafa: Cristiany]
DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK
(Orador) - Comenta sobre o momento
importante da Segurança Pública, que é a
contratação, tão esperada, dos novos policiais
civis, militares e os peritos do IGP, aprovados
no último concurso.
Comunica que concursados entraram
com recursos judiciais, e que segundo a
Delegacia-Geral de Polícia há previsão, nos
próximos 30 adias, para o chamamento dos
aprovados. [Taquígrafa: Maria Aparecida]
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DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Tece considerações sobre o
pronunciamento
do
deputado
Maurício
Eskudlark, ressaltando que se trata de uma
resolução do Gabinete Gestor a suspensão da
concessão da progressão funcional aos
servidores civis e militares. Destaca que os
professores estão aguardando a progressão
funcional e que protocolou um projeto de lei no
sentido de que seja garantido o direito
adquirido dos servidores.
Detalha a vigem a Belo Horizonte
para tratar da BNCC - Base Nacional Comum
Curricular - que visa sistematizar o que é
ensinado nas escolas do Brasil, um entendimento nacional em torno do que é importante
no processo
de
desenvolvimento
dos
estudantes brasileiros da Educação Básica.
[Taquígrafa: Salete]
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Aborda a greve dos trabalhadores das
empresas transportadoras de valores em Santa
Catarina, que pedem equiparação salarial com
o estado do Paraná, destacando que a
paralisação está comprometendo o abastecimento de dinheiro nos caixas eletrônicos.
Destaca as más condições de trabalho da
categoria, que corre risco de vida diariamente,
informando que vai apresentar moção de apelo
às empresas solicitando diálogo com os
trabalhadores tendo em vista a justa
reivindicação.
DEPUTADO
GELSON
MERISIO
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Taquígrafa:
Ana Maria][Revisão Final - Taquígrafa: Renata].

ATA DA 054ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO
Às 09h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ana Paula Lima - Antônio Aguiar
- Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Fábio Flôr Gabriel Ribeiro - Gean Loureiro - Gelson Merisio
- Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann - José
Milton Scheffer - José Nei Ascari - Luciane
Carminatti - Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Natalino
Lázare - Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera
- Serafim Venzon - Valdir Cobalchini.
PRESIDÊNCIA - Deputados:
Padre Pedro Baldissera
Mário Marcondes
DEPUTADO
PADRE
PEDRO
BALDISSERA
(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a leitura da ata da sessão
anterior para aprovação e a distribuição do
expediente aos srs. deputados.
*********
Breves Comunicações
DEPUTADO
SERAFIM
VENZON
(Orador) - Faz saudação especial a todos os
parlamentares que se manifestaram favoráveis

a mais recursos para a área da Saúde, de
acordo com o projeto, de autoria do deputado
Gelson Merisio, que cria o Fundo Estadual de
Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa
Catarina, que dispõe quanto às sobras de
recursos do Legislativo e do Judiciário à Saúde.
Em
relação
à
eficácia
da
fosfoetanolamina na cura do câncer, comenta
matéria publicada na Folha de S.Paulo frisando
que, apesar de não haver comprovação quanto
aos efeitos benéficos, os efeitos psicológicos
colaboram em muito para o tratamento.
[Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)
- Relata sua visita à cidade de Itajaí para
participar da abertura do 9º Jogos Abertos da
Terceira Idade, registrando que a lei de 2008,
que criou o maior evento esportivo do estado é
de sua autoria e foi sancionada pelo então
governador Eduardo Pinho Moreira. Comenta
que a festividade foi prestigiada por diversas
autoridades recepcionadas pelo prefeito Jandir
Bellini, enfatizando que os jogos enaltecem o
estado por congregar e incentivar pessoas que

já viveram grande parte da vida na troca de
experiências positivas e enriquecedoras através
da prática do esporte. Parabeniza todos os
envolvidos na organização e o secretário Felipe
Melo pelo sucesso do evento. [Taquígrafa:
Sara]
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Enaltece a importância da aprovação da
proposta encaminhada pela comissão de
Finanças da Casa que regulamenta o Orçamento Impositivo para um melhor atendimento
às demandas regionais, garantindo recursos e
transparência no Orçamento Regionalizado.
Também comenta o projeto do
presidente da Assembleia e outros deputados
que prevê a criação de um Fundo Estadual de
Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa
Catarina, afirmando que não está contra os
hospitais, porém, não está convencido da
legitimidade do projeto, que apresenta vários
problemas e deve ser ainda melhor discutido.
[Taquígrafa: Cristiany]
DEPUTADO
VALDIR
COBALCHINI
(Orador) - Registra o falecimento do empresário
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Marco Antônio Tedesco, um dos fundadores do
Grupo Primo Tedesco S/A, de Caçador.
Relata a inauguração, que contou
com a presença do governador, da nova linha
de produção da Guararapes Painéis, em
Caçador, afirmando que apesar do cenário de
instabilidade econômica nacional as empresas
catarinenses continuam investindo e gerando
emprego a toda região.
Deputado Nilso Berlanda (Aparteante)
- Corrobora as palavras do deputado e afirma
que a empresa Berneck, instalada em
Curitibanos,
trará
desenvolvimento
e
oportunidades de trabalho a toda região.
[Taquígrafa: Maria Aparecida]
**********
Partidos Políticos
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) Critica a mídia e o judiciário brasileiro pelo silêncio
em relação à atual situação do país, que toma
partido e mente para o povo brasileiro quando se
trata do PT. Enfatiza que o cenário nacional já
mudou e que é preciso recolocar a presidente
Dilma no seu lugar, já que foi eleita por mais 54
milhões de brasileiros. [Taquígrafa: Salete]
DEPUTADO FÁBIO FLÔR (Orador) Agradece todas as pessoas de Balneário
Camboriú e do Vale do Itajaí que vieram assistir
a sua posse.
Enaltece o trabalho da classe
contábil, destacando que pretende debater
ações para melhoria das condições de trabalho
da categoria, salientando que o poder público
tem que ser parceiro e fomentador da atividade
econômica.
Fala da importância da Guarda Municipal
e do respeito que conquistou junto à população da
cidade de Balneário Camboriú, criticando a decisão
de a Delegacia Regional da Polícia Civil não mais
lavrar autos de prisão em flagrante, que passarão
a ser lavrados na Delegacia de Policia no Distrito
de Monte Alegre, argumentando que os serviços
devem ser ampliados e não reduzidos. Informa que
pretende articular junto à Segurança Pública para
que tal mudança não ocorra. [Taquígrafa: Ana
Maria]
DEPUTADO MANOEL MOTA (Orador) Discorre sobre moção que será enviada ao
Fórum Parlamentar Catarinense no sentido de
buscar formas de impedir o fechamento do
posto da Receita Federal no Vale do Araranguá,
sendo que a sociedade civil organizada dos 15
municípios da referida região produtiva espera a
reversão do processo. Destaca as várias lutas
em prol do aeroporto de Jaguaruna, do porto de
Imbituba e da duplicação da BR-101,
mencionando que, se houver necessidade,
medidas duras e radicais serão tomadas.
Deputado José Milton Scheffer
(Aparteante) - Corrobora as palavras do
deputado. [Taquígrafa: Sílvia]
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO
MÁRIO
MARCONDES
(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia,
relatada na íntegra.
Passaremos à Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0114/2016.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0160/2015.
Não há emendas à redação final.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0098/2016, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, a ser enviada
à família do sr. Werner Voigt, solidarizando-se
com a família pelo seu falecimento.
Em discussão.
Deputada Ana Paula Lima - Peço a
palavra, pela ordem, sr. presidente.
DEPUTADO
MÁRIO
MARCONDES
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a
deputada Ana Paula Lima.
DEPUTADA ANA PAULA LIMA - Sr.
presidente, gostaria de assinar esta moção
juntamente com o deputado Dr. Vicente
Caropreso.
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES (Presidente) Tudo bem, deputada!
Continua em discussão a moção.
(pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0099/2016, de autoria do
deputado Cesar Valduga, a ser enviada às
entidades empresariais e empresas de
segurança privada e transporte de valores do
estado, apelando para a imediata retomada das
negociações e o atendimento da pauta de
reivindicações dos trabalhadores vigilantes.
Em discussão.
(pausa)
Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0627/2016, 0631/2016, 0632/2016 e
0633/2016, de autoria do deputado Natalino
Lázare; 0628/2016, de autoria do deputado
Gabriel Ribeiro; 0629/2016, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 0630/2016, de
autoria
do
deputado
Cesar
Valduga;
0634/2016, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera; 0635/2016 e 0636/2016,
de autoria do deputado Maurício Eskudlark; e
0637/2016, de autoria do deputado Leonel
Pavan.
Deputada Ana Paula Lima - Pela
ordem, sr. presidente.
DEPUTADO
MÁRIO
MARCONDES
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, a sra.
deputada Ana Paula Lima.
DEPUTADA ANA PAULA LIMA - Sr.
presidente, gostaria de assinar o Requerimento
n. 0637 juntamente com o deputado Leonel
Pavan.
DEPUTADO
MÁRIO
MARCONDES
(Presidente) - Perfeitamente, deputada Ana
Paula Lima.
Esta Presidência comunica ainda que
encaminhará aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0256/2016, de autoria da
deputada Luciane Carminatti; e 0257/2016, de
autoria do deputado Cesar Valduga.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Elzamar]
**********
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Explicação Pessoal
DEPUTADA
ANA
PAULA
LIMA
(Oradora) - Registra que no dia 8 de junho, às
10h, o secretário da Saúde prestará contas à
comissão de Saúde da Assembleia Legislativa,
sobre a real situação financeira da pasta, e
pede a participação dos pares.
Reforça
as
denúncias
de
desigualdade entre os gêneros, discriminação e
intolerância, e a violência contra meninas e
mulheres, afirmando que leis foram aprovadas,
seminários e congressos foram realizados,
porém, pouco foi feito para garantir a segurança
das mulheres que sofrem ameaças. Destaca
que cada vez mais as mulheres brasileiras
estão na luta pela efetivação do direito
adquirido e pela manutenção da democracia,
dispostas ao enfrentamento necessário caso
se efetive as medidas de austeridade contra a
classe trabalhadora. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Destaca debate, em Chapecó, que contou com
a participação do presidente do Conselho
Nacional de Saúde, sobre a saúde pública no
município, enfatizando o SUS.
Faz considerações sobre os avanços
na área da Saúde desde a Constituição de
1988, que possibilitou o atendimento igualitário
a todos os brasileiros, frisando os gargalos
ainda existentes no país. [Taquígrafa: Cristiany]
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
(Orador) - Parabeniza o deputado Gelson
Merisio pelo projeto de lei que prevê a criação
de um Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais
Filantrópicos de Santa Catarina, ao Hemosc e
também o Cepon, mencionando a tramitação da
PEC n. 01, que objetiva aumentar de 12% para
15% os recursos para o sistema de saúde de
Santa Catarina.
Deputado Nilso Berlanda (Aparteante)
- Concorda com a fala do deputado e apoia o
projeto de Lei. [Taquígrafa: Maria Aparecida]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Reporta-se ao projeto de lei que prevê
a criação do Fundo Estadual de Apoio aos
Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina,
elogiando a postura do presidente Gelson
Merisio.
Menciona a resolução do Gabinete
Gestor que trata da suspensão da concessão
da progressão funcional aos servidores civis e
militares, destacando que tal decisão
desestimula a categoria, que espera há muito
tempo por isso. [Taquígrafa: Salete]
DEPUTADO FÁBIO FLÔR (Orador) Comenta a notícia da intenção do governo em
limitar o acesso gratuito ao ferry boat, para o
trabalhador de Balneário Camboriú, Navegantes
e Itajaí, que faz a travessia de bicicleta ou a pé,
criticando a decisão e somando-se aos
trabalhadores.
Faz reflexão sobre o SUS afirmando
que na sua filosofia e ideologia é fantástico,
porém, destaca que o governo criou um fundo Sistema Único de Saúde -, um dos maiores
calotes que o poder público promoveu para os
empresários do país, que abriram hospitais
privados para prestar serviço de saúde gratuito
ao povo brasileiro, sendo que o governo não
reajusta a tabela dos serviços prestados há
anos.
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES (Presidente) Não havendo mais oradores inscritos a fazer
uso da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para a semana subsequente, à
hora regimental. [Taquígrafa: Ana Maria]
[Revisão
Final
Taquígrafa:
Renata].
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PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA ÀS ONZE HORAS DO
DIA 05 DE MAIO DE 2016
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às onze
horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do
senhor Deputado José Nei Alberton Ascari, com amparo nos artigos
131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 2ª
Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foram
registradas as presenças dos seguintes Deputados: José Nei Alberton
Ascari, Luiz Fernando Vampiro e Luciane Maria Carminatti, Serafin
Venzon e Nilso Berlanda e Valdir Cobalchini que neste ato substitui o
Deputado Cleiton Salvaro. O presidente registrou a presença do Vicepresidente da ALESC, o Deputado Aldo Schneider. Havendo quórum
regimental, o Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença de
todos e submeteu à apreciação da Ata da Reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade. O presidente solicitou para compor a mesa
o Dr. Marcelo Wegner, promotor de Justiça do Ministério Público do
Centro Operacional da Infância e Juventude e registrou a presença dos
servidores da ALESC que compõe o grupo de trabalho que está
elaborando a Consolidação das leis referentes à Pessoa com
Deficiência no Estado de Santa Catarina. Nesse momento, o presidente
da Comissão concede o tempo de fala para o deputado Aldo Schneider,
presidente deste grupo, que discorreu sobre a solicitação deste
trabalho que irá colaborar no processo de elaboração do estatuto catarinense da pessoa com deficiência. Afirma que já foram consolidadas
oito mil e quatrocentas leis e que o objetivo é, nesta segunda fase,
consolidar quatro mil leis, no prazo de trinta dias. É um trabalho
eminentemente técnico que está sendo analisado também pela
Secretaria de Assistência Social do Estado e a Fundação Catarinense
de Educação Especial. O presidente da Comissão, registra a presença
da senhora Janice Krasniak, servidora à disposição e presidente do
grupo de trabalho que está buscando a criação do Estatuto Catarinense. Concede o uso da fala ao Dr. Marcelo que faz menção sobre a
importância do material apresentado para colaborar com o grupo de
trabalho na elaboração do estatuto. Afirma que todas as instituições
estão bem envolvidas no trabalho. O presidente dá continuidade aos
trabalhos e obedecendo a ordem de chegada, passa a palavra para o
Deputado Nilso Berlanda que relatou parecer às seguintes proposições:
PL./0347.3/2013 que assegura às pessoas com deficiência visual o
direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no
Sistema de Leitura Braille. Parecer favorável aprovado por unanimidade.
E o parecer ao PL./0051.1/2015 que dispõe sobre a implantação de
academias de ginástica ao ar livre com aparelhos adaptados aos
portadores de necessidades especiais, tendo parecer favorável com
emenda substitutiva global, que, posta em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Seguindo a reunião, o presidente concede o
uso da palavra ao deputado Luiz Fernando Vampiro que relata os
seguintes projetos: PL./0520.9/2015 que institui a Central de
Cadastro de Empregos para Pessoas com Deficiência e adota outras
providências. Parecer favorável, aprovado por unanimidade. O deputado
Vampiro relata o PL./0427.2/2015 que institui a Semana Estadual de
Promoção e Defesa da Educação Inclusiva, no Estado de Santa
Catarina, com parecer favorável, aprovado por unanimidade. O deputado
Serafim Venzon relata o parecer favorável ao PL./0353.1/2015 que
institui, no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, a
Olimpíada das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAEs), e adota outras providências, aprovado por unanimidade. O
PL./0352.0/2013 que dispõe sobre a criação da Política de
Qualificação do Servidor Público Estadual para treinamento e
habilitação em língua de sinais que visa assegurar às pessoas surdas
o direito de serem atendidas nas repartições públicas do Estado de
Santa Catarina por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), com
parecer favorável com Emenda Modificativa, aprovado por unanimidade.
O presidente da Comissão, deputado José Nei Ascari relatou o parecer
ao PL./0241.5/2015 que estabelece a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados à pessoa com
deficiência nos eventos públicos realizados em Santa Catarina. Parecer
favorável com Emenda Modificativa, foi aprovado por unanimidade. Em

seguida foi submetido à votação o requerimento de diligência ao
Ofício de manutenção de utilidade pública referente ao exercício de
2013, 2014 e 2015 que são: OF./0189/2014, APAE de Barra
Velha, OF./0584/2014 APAE de Bela Vista do Toldo referente ao
ano de 2013, OF./0575/2015 APAE de Bela Vista do Toldo
referente ao ano de 2014, OF./663/2015 Orionópolis Catarinense,
de São José, OF./0050/2016 APAE de Arroio Trinta,
OF./0065/2016 APAE de Timbé do Sul, OF./0099/2016 APAE de
Imaruí OF./0421/2015 APAE de Irani, OF./0554/2015 APAE de
Itapoá, OF./0635/2015 Associação Amor pra Down de BaIneário
Camboriú, OF./0717/2015 Associação Serrana dos Deficientes
Físicos ASDF de Lages, OF./0018/2016 APAE de Florianópolis,
OF./0034/2016 Associação de Deficientes de Orleans e Região
ADORE, OF./0036/2016 APAE de Forquilhinha, OF./0041/2016
APAE de Anita Garibaldi, OF./0042/2016 APAE de Celso Ramos,
OF./0043/2016 APAE de Agrolândia, OF./0045/2016 APAE de
São Bento do Sul, OF./0046/2016 APAE de Tubarão,
OF./0047/2016 APAE de Irineópolis, OF./0048/2016 APAE de
Timbó, OF./0049/2016 APAE de Pouso Redondo, OF./0054/2016
APAE de São Carlos, OF./0059/2016 APAE de Rio Fortuna,
OF./0061/2016 APAE de Campos Novos, OF./0063/2016 APAE de
Içara, OF./0070/2016 Associação Amor pra Down de BaIneário
Camboriú, OF./0083/2016 APAE de Siderópolis, OF./0084/2016
APAE de São José, OF./0094/2016 APAE de BaIneário Arroio do
Silva. Foi aprovado por unanimidade o Ofício 375/2016 do Centro
Catarinense de Reabilitação, que solicita a parceria da Comissão
para a realização do Seminário de Diretrizes de Oxigenoterapia e
Ventilação Mecânica Domiciliar, na data de 27/07/16. Por
unanimidade, foi decidido pelo cancelamento da Audiência Pública
que iria Discutir e refletir sobre o Decreto Estadual que dá os
mesmos direitos à pessoa com visão monocular daquela que
efetivamente possui deficiência visual. Nada mais havendo a
tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença dos eminentes
Deputados e demais presentes e encerrou a presente reunião
desejando sucesso na empreitada. E, para constar, eu, Jorge
Macuco Júnior, Assessor de Comissão Permanente da Comissão,
lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, Deputado José Nei Alberton Ascari, demais
membros; e, posteriormente publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.
Deputado José Nei Alberton Ascari
Presidente
*** X X X ***
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, sob
a Presidência do Deputado Darci de Matos, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Antônio Aguiar, Dirceu
Dresch, José Milton Scheffer, Gabriel Ribeiro e Rodrigo Minotto. O
Deputado Gean Loureiro foi substituído pelo Deputado Fernando Coruja.
O Deputado Patrício Destro justificou sua ausência através de ofício.
Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata
da 12ª reunião ordinária, que em votação, foi aprovada por
unanimidade. Em seguida o Presidente passou a palavras aos Deputados para relatarem as matérias em pauta: o Deputado Gabriel Ribeiro
relatou o PL./0139.8/2016, que altera a Programação Físico-Financeira
do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei nº
16.859, de 2015, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão foi cedido vista em gabinete ao Deputado Antonio Aguiar. O
Deputado Jose Milton Scheffer relatou o PL./0078.1/2013, que fica
autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina através do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), enviar comunicação
informando a data de vencimento de validade da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), ao titular do documento, seu parecer foi contrário ao
projeto, posto em discussão foi cedido vista em gabinete ao Deputado
Antonio Aguiar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente reunião, onde para constar eu, Vilson Elias Vieira
Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que, após ser lida e aprovada
por todos os Membros da Comissão, será assinada pelo Presidente e
posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.
Sala das Comissões, vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
*** X X X ***
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às onze horas do dia sete de junho de dois mil e dezesseis, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Antônio Aguiar,
Gabriel Ribeiro, José Milton Scheffer e Jean Kuhlmann. O Deputado
Nilso Berlanda substituiu o Deputado Patrício Destro. Os Deputados Gean Loureiro e Dirceu Dresch, justificaram suas ausências
mediante ofícios. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente passou
a palavra aos Senhores Deputados para relatarem as matérias em
pauta: o Deputado Antônio Aguiar apresentou seu voto vista ao
PL./0139.8/2016, acrescentando emendas aditiva e modificativa,
que em discussão foi rejeitado restando aprovado por maioria o
parecer do relator, Deputado Gabriel Ribeiro, com abstenção do
deputado Antônio Aguiar. O Deputado Jose Milton Scheffer relatou
o PLC/0004.4/2016, que regulamenta o art. 120-B da
Constituição do Estado de Santa Catarina e adota outras
providências, seu parecer foi favorável a proposição, posta em
discussão foi cedido vista em gabinete ao Deputado Jean
Kuhlmann. O Deputado Marcos Vieira relatou o PL./0574.1/2015,
que institui o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas de
Santa Catarina (FGP/SC) e estabelece outras providências, seu
parecer foi pelo Diligenciamento da matéria à Secretaria de Estado
da Casa Civil, à Secretaria de Estado da Fazenda e á Secretaria de
Estado do Planejamento, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar eu,
Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que,
após ser lida e aprovada por todos os Membros da Comissão, será
assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário
desta Assembleia.
Sala das Comissões, sete de junho de dois mil e dezesseis.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
*** X X X ***

AVISOS DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 - 2ª REPUBLICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS
DATA: 27/06/2016 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 27 de junho de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 15 de junho de 2016.
Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos
*** X X X ***
AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
DATA: 28/06/2016 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 28 de junho de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 15 de junho de 2016.
Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos
*** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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OFÍCIOS
OFÍCIO Nº 233/16
Ofício nº 104/2016
Florianópolis, 10 de junho de 2016
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Espírita Ranchinho dos
Trabalhadores do Espaço, de Florianópolis, referente ao exercício de
2015.
Regina Maria Gonzaga de Sampaio
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 234/16
Ofício nº ref:SG 042/2016
Florianópolis, 09 de junho de 2016
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Fundação Centro Regional de Tecnologia
em Informática de Santa Catarina (CERTI), de Florianópolis, referente ao
exercício de 2015.
Joaé Eduardo Azevedo Fiates
Superintendente Geral
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 235/16
Ofício DA 129/2016
Lages, 10 de junho de 2016.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Mãe da Divina Providência Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lages, referente ao exercício
de 2015
Rita Maria Küster Boni
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 236/16
Ofício nº 016/2016
Pomerode, 03 de junho de 2016.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hermann Weege (Zoo
Pomerode), de Pomerode, referente ao exercício de 2015.
Maurício Bruns
Gerente Executivo
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 237/16
Ofício nº 033/2016
Guaraciaba, 09 de junho de 2016.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), de Guaraciaba, referente ao exercício de 2015
Maíri Zanette Palú
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 238/16
Ofício nº 020/2016
Iporã do Oeste, 08 de junho de 2016.
Encaminha a documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Iporã do Oeste, referente ao exercício de 2015.
Nereu José Barth
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 239/16
Blumenau, 03 de junho de 2016
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Lira-Circolo Italiano Di Blumenau,
referente ao exercício de 2015.
Udolino Campestrini
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
OFÍCIO Nº 240/16
Ofício Nº 10.2016
Ascurra, 24 de maio de 2016
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Moradores do Bairro
Estação, de Ascurra, referente ao exercício de 2015.
Pedro Berlanda
Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 905, de 15 de junho 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 a servidora CAROLINE SARTOR DE
FREITAS, matrícula nº 8248, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 14 de Junho de 2016 (Gab Dep Cleiton Salvaro).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 906, de 15 de junho 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 FELIX DA CUNHA,
matrícula nº 7963, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAL51, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de
Junho de 2016 (Liderança do PR).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 907, de 15 de junho 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 a servidora CAMILA AMORIM, matrícula nº
7962, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-51, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de Junho
de 2016 (Liderança do PR).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 908, de 15 de junho 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 a servidora MARIA JOSEFINA GAVA,
matrícula nº 6557, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de
junho de 2016 (MD - 4ª Secretaria).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 909, de 15 de junho 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,
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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.
NOMEAR ADRIANO TEIXEIRA, matrícula nº 7983, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-63, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 14 de Junho de
2016 (Gab Dep Cleiton Salvaro - Criciúma).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 910, de 15 de junho 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 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.
NOMEAR ADRIANO FELIX DA CUNHA, matrícula nº
7963, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAM-57, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 14
de Junho de 2016 (MD - 4ª Secretaria - São José).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 911, de 15 de junho 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 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.
NOMEAR CAMILA AMORIM, matrícula nº 7962, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAM-57, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 14 de Junho de
2016 (MD - 4ª Secretaria).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
PORTARIA Nº 912, de 15 de junho 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.
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JOICE PINTO, matrícula nº 7758, de PL/GAM-64 para o
PL/GAM-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Junho de 2016 (MD - 4ª Secretaria).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 913, de 15 de junho 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 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.
NOMEAR AMILCAR ANTONIO MARCON para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-43, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Liderança do
PR).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI Nº 0171.8/2016
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 502
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Saúde, o projeto de
lei que "Institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos
de Santa Catarina, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa
Catarina (HEMOSC) e ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo
Daura Jorge (CEPON)".
Florianópolis, 9 de junho de 2016.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM nº 047/16
Florianópolis, 09 de junho de 2016
Senhor Governador,
Para afastar eventual controvérsia sobre vício de iniciativa do
Projeto de Lei n. 153.6/2016, de origem parlamentar, submetemos à
consideração de Vossa Excelência minuta do anteprojeto de lei que visa
instituir o Fundo Estadual aos Hospitais Filantrópicos de Santa
Catarina, HEMOSC e CEPON.
O fundo será constituído com recursos provenientes de
receitas do duodécimo destinados às dotações orçamentárias dos
Poderes e Órgãos do Estado não utilizadas no respectivo exercício
financeiro e restituídas ao Poder Executivo, bem como de doações
efetuadas por contribuintes tributários estabelecidos no Estado, dentre
outros recursos que lhe venham a ser destinados. Na redação
proposta, terá como objetivo destinar recursos para a manutenção e
investimentos em programas e ações de promoção à saúde pública
executados por entidades de caráter assistencial, sem fins lucrativos,
com unidades estabelecidas no Estado.
Nada obstante, e tendo em vista a relevância e abrangência
dos serviços especializados prestados à população de Santa Catarina,
sugere-se que as entidades de apoio ao Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC e ao Centro de Pesquisas
Oncológicas "Dr. Alfredo Daura Jorge" - CEPON, também sejam
incluídas dentre as entidades beneficiárias do Fundo Estadual de Apoio
ao Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina.
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Desse modo, considerando o atual período de crise
econômica e a extrema dificuldade para manter a continuidade dos
relevantes serviços prestados à população por entidades filantrópicas,
é necessária uma congregação de esforços por parte dos Poderes do
Estado, com o objetivo de assegurar a manutenção dos serviços prestados por entidades filantrópicas de assistência à saúde pública.
Por fim, ante a elevada importância da matéria para a manutenção dos
serviços de saúde prestados aos cidadãos catarinenses, submetemos
a minuta do anteprojeto de Lei à elevada consideração de Vossa
Excelência.
Respeitosamente,
João Paulo Kleinubing
Secretário de Estado da Saúde
PROJETO DE LEI Nº 0171.8/2016
Institui o Fundo Estadual de Apoio aos
Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina,
ao Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Santa Catarina (HEMOSC) e ao Centro
de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo
Daura Jorge (CEPON).
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Apoio aos
Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, sob a gestão e execução
direta da Secretaria Executiva de Supervisão de Recursos
Desvinculados.
Art. 2º O Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos
de Santa Catarina tem por objetivo destinar recursos financeiros para
manutenção e investimentos em programas e ações de promoção à
saúde pública executados por entidades de caráter assistencial, sem
fins lucrativos, com unidades estabelecidas no Estado.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às entidades
de apoio ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina
(HEMOSC) e ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura
Jorge (CEPON).
Art. 3º O Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos
de Santa Catarina será constituído com recursos provenientes de:
I - devoluções voluntárias de receitas do duodécimo
destinadas às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, não utilizadas no
respectivo exercício financeiro e restituídas ao Poder Executivo;
II - doações efetuadas por contribuintes tributários
estabelecidos no Estado, em contrapartida a benefícios fiscais
concedidos na forma de convênio aprovado pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), desde que a este fundo destinadas;
III - receitas decorrentes da aplicação de seus recursos; e
IV - outros recursos que lhe venham a ser destinados.
Art. 4º Os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais
Filantrópicos de Santa Catarina serão utilizados no custeio de despesas
correntes e investimentos de capital, para desenvolvimento e
manutenção das atividades finalísticas de assistência à saúde prestadas por instituições filantrópicas.
Parágrafo único. Os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos
Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina também serão utilizados para
pagamento dos serviços executados na realização de mutirões e
cirurgias eletivas.
Art. 5º Os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais
Filantrópicos de Santa Catarina não serão contabilizados para o
cômputo do percentual mínimo de aplicação de receitas de impostos
em ações e programas de assistência à saúde, previsto no art. 155 da
Constituição do Estado.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
adequações no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, com
vistas ao atendimento das despesas previstas no art. 4º desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
*** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 0172.9/2016
Dispõe sobre o Programa Estadual Saúde
Sem Drogas.
Art. 1º O Estado de Santa Catarina através da Secretaria de
Estado da Saúde em conjunto com a Secretaria de Estado da
Assistência Social divulgarão as formas de proteção das pessoas
acometidas de dependência química por meio do Programa Estadual
Saúde Sem Drogas.
Art. 2º Serão protegidos pelo Programa Estadual Saúde Sem
Drogas qualquer dependente químico sem qualquer forma de
discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião,
opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao
grau de gravidade de sua dependência.
Art. 3º São direitos da pessoa portadora de dependência
química:
I - ter acesso ao sistema estadual de saúde e ser tratada em
ambiente terapêutico;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação;
III - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
IV - ter direito à presença médica e psicológica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização
involuntária;
VI - receber o maior número de informações a respeito de sua
doença e de seu tratamento;
Art. 4º A internação terapêutica, em qualquer de suas
modalidades, será indicada por pedido do dependente químico, ou por
laudo médico, ou por pedido de familiares, ou por profissional da
saúde, ou por profissional da assistência social, ou por profissional dos
bombeiros.
Parágrafo único O tratamento em regime de internação
terapêutica será estruturado de forma a oferecer assistência integral à
pessoa dependente químico, incluindo serviços médicos, de
assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
Art. 5º A internação terapêutica deverá ter laudo médico e
psicológico com as diretrizes de tratamento.
Art. 6º A internação terapêutica poderá ser:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Parágrafo único. A internação involuntária a pedido de
terceiros poderá ser feita por familiares ou qualquer profissional do
Estado, nos termos do art. 4º desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ALDO SCHNEIDER
Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 14/06/16
Justificativa
O projeto de lei objetiva instituir formas de proteção das
pessoas acometidas de dependência química por meio do Programa
Estadual Saúde Sem Drogas.
As diretrizes deste programa estão alicerçadas nos
programas nacionais de saúde para o bem estar da sociedade e do
dependente químico.
Além de divulgar os direitos do dependente químico, o
programa possibilita que profissionais do Estado, que lidam
diariamente com pessoas portadoras de dependência química,
realizem, através de sua experiência e treinamento próprio, a
internação involuntária sem o consentimento do usuário de drogas.
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
colegas para aprovação do projeto de lei.
Sala das Sessões,
ALDO SCHNEIDER
Deputado Estadual
*** X X X ***
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REDAÇÕES FINAIS
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 023/2016
Declara de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos do Basquetebol de
Blumenau.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau, com sede no Município de
Blumenau.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis,
Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 137/2016
Declara de utilidade pública a Associação
de Clubes de Mães do Município de
Tubarão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Clubes de Mães do Município de Tubarão, com sede no Município de
Tubarão.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e
IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis,
Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 139/2016
Altera a Programação Físico-Financeira do
Plano Plurianual para o quadriênio 20162019, aprovado pela Lei nº 16.859, de
2015.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano
Plurianual para o quadriênio 2016-2019, constante do Anexo I da Lei nº
16.859, de 18 de dezembro de 2015, conforme o Anexo Único desta
Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 9 de junho de 2016.
Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
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ANEXO ÚNICO
REDUÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA
SUBAÇÃO
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
0931 Infraestrutura do Judiciário
006694 Construção do Fórum de Rio do Sul - FRJ

R$ 1,00
META FINANCEIRA
2016-2019

REDUZIDO

META FINANCEIRA
ATUALIZADA

26.381.370

700.000

25.681.370

5.646.237

5.000.000

646.237

48091 Fundo Estadual de Saúde
0101 Acelera Santa Catarina
003811 AP - Construção do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianópolis

70.000.000

4.000.000

66.000.000

48092 Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde - INVESTSAÚDE
0101 Acelera Santa Catarina
012977 Aquisição de veículos para unidades de saúde

20.000.000

20.000.000

0

41023 SC Participações e Parcerias S.A.
0150 Modernização Portuária
013180 Implantação da área de apoio logístico portuário do Porto de Imbituba - AALP SCPar

SUPLEMENTAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA
SUBAÇÃO

R$ 1,00
META FINANCEIRA
2016-2019

SUPLEMENTADO

META FINANCEIRA
ATUALIZADA

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
0931 Infraestrutura do Judiciário
014015 Reforma do Fórum de São Francisco do Sul - FRJ

0

700.000

700.000

41023 SC Participações e Parcerias S.A.
0150 Modernização Portuária
014017 Revitalização do Acesso Rodoviário ao Porto de Imbituba

0

5.000.000

5.000.000

48091 Fundo Estadual de Saúde
0101 Acelera Santa Catarina
014016 Aquisição de veículos - SES

0

24.000.000

24.000.000

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 156/2015
Art. 1º Fica revogado o item 860 do Anexo Único da Lei nº
Declara de utilidade pública a Associação
16.733, de 15 de outubro de 2015, referente à declaração de utilidade
Grupo da Terceira Idade Balanço das Ondas
pública do Instituto SOAPEM, de Florianópolis.
de BaIneário Camboriú.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis,
DECRETA:
Deputado MAURO DE NADAL
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
da Terceira Idade Balanço das Ondas de BaIneário Camboriú, com sede
*** X X X ***
no Município de BaIneário Camboriú.
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 485/2015
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
Declara de utilidade pública a Federação
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.
Aquática de Santa Catarina, de Palhoça.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
DECRETA:
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Federação
documentos:
Aquática de Santa Catarina, com sede no Município de Palhoça.
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
legislação vigente;
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
Registro de Pessoas Jurídicas; e
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
IV - balancete contábil.
documentos:
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis,
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
Deputado MAURO DE NADAL
legislação vigente;
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e
*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 156/2016
IV - balancete contábil.
Revoga o item 860 do Anexo Único da Lei
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
nº 16.733, de 2015, referente a declaração
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis,
de utilidade pública do Instituto SOAPEM,
Deputado MAURO DE NADAL
de Florianópolis.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
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