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P L E N Á R I O

ATA DA 108ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ana Paula Lima - Antônio Aguiar
- Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Dalmo Claro -
Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu
Dresch -Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
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
- Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Natalino
Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera
- Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

partidos políticos, com o objetivo de diminuir o
número de legendas partidárias no país.
Entende que se trata de uma medida neces-
sária, que reflete a vontade pública.
[Taquígrafa: Cristiany]

Deputado Fernando Coruja
(Aparteante) - Felicita o deputado pelo tema,
manifestando apoio ao seu projeto, e comenta
que como prefeito de Lages implantou um
programa de xadrez. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Menciona apreensão quanto à
questão da extinção de alguns órgãos no
estado de Santa Catarina, especificamente da
Cohab, que construiu 66.300 casas para
famílias catarinenses com renda salarial de até
cinco salários mínimos. Preocupa-se pelo
governo do estado não apresentar outra
alternativa de política de habitação estadual à
população mais carente. Salienta que em
quatro anos o governo do PT, graças ao
programa Minha Casa Minha
Vida, garantiu moradia digna a 6,8 milhões
de brasileiros. Por fim, questiona como ficará a
situação dos mais pobres, das pessoas sem
teto que não têm vez no orçamento.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO NATALINO LÁZARE
(Orador) - Faz menção ao projeto de lei de
sua autoria em tramitação na Casa
Legislativa que cria a Olimpíada Estadual de
Xadrez nas escolas do estado de Santa
Catarina, tendo como finalidade ser um
instrumento pedagógico para o desenvol-
vimento cognitivo das crianças.
Paralelamente ao assunto, registra sua
visita, no final de semana, ao município de
Fraiburgo, onde se comemorava o Dia
Mundial do Xadrez. Parabeniza o jovem Vitor
Dalanhol, primeiro fraiburguense campeão
brasileiro de xadrez, ressaltando que o jogo
é uma atividade lúdica que envolve poucos
recursos, proporciona lazer e desenvolve o
raciocínio. Por fim, manifesta satisfação por
participar do evento e encaminhar um
projeto extremamente meritório.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Gelson Merisio, Antônio Aguiar. 
Padre Pedro Baldissera

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

DEPUTADO FERNANDO CORUJA (Orador)
- Presta homenagem à cidade de Lages,
apresentando vídeo e lendo uma poesia, parabe-
nizando o município pelo aniversário de 250 anos
de sua fundação.

*********
Breves Comunicações

Deputada Luciane Carminatti
(Aparteante) - Enaltece a relevância do projeto
do deputado, parabenizando-o, e informa que,
quando foi secretária de Educação, iniciou um
programa de xadrez nas escolas. Manifesta
apoio ao referido projeto.

DEPUTADO SERAFIM VENZON
(Orador) - Faz esclarecimentos a respeito da
PEC 36/2016, em votação no Senado, que
acaba com as coligações partidárias nas
eleições para vereadores e deputados e cria
uma cláusula de barreira para a atuação dos

Faz um reconhecimento ao poeta
Daniel Lucena, muito conhecido em Santa
Catarina, Lageano e que sempre exaltou a
sua terra natal. [Taquígrafa: Ana Maria]

**********
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Partidos Políticos Deputado Fernando Coruja
(Aparteante) - Saúda e cumprimenta o deputado
por destacar o aniversário da cidade de Lages.
[Taquígrafa: Sílvia]

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.Partido: PSDB

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Comenta sobre a crise nacional e dos
municípios, mencionando a dificuldade dos
gestores em administrar suas cidades. Afirma
que já passou algum tempo e o atual governo
federal ainda não consegue sinalizar com
alguma segurança para sair da crise,
justificando-se pelo desgaste que há muito
tempo o país vinha sofrendo.

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Parabeniza o deputado Gabriel Ribeiro
pelo aniversário de 250 anos do município de
Lages.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Apoia o discurso do senador

Magno Malta, que propõe reduzir os salários
de deputados, senadores e vereadores,
enfim de todos os cargos, e entende que se
não forem reduzidos, pelo menos devem ser
congelados. Também é favorável a limitar o
número de mandatos em todos os poderes
do Brasil para moralizar a vida pública.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Salienta a importância de uma
reforma política ampla e abrangente como parte
das reformas necessárias para que o país saia
da crise moral, social e econômica, afirmando
que mudanças estão sendo apresentadas a
conta gotas, priorizando interesses pessoais.

Aprovado.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0128/2013, de
autoria do deputado Ismael dos Santos, que
assegura aos usuários dos estabelecimentos
de saúde informação sobre os profissionais
escalados para prestação de serviço.

Registra o Encontro Estadual do
Partido da República, destacando a indicação
para governador de Santa Catarina, em 2018,
do deputado Jorginho Mello.

Defende um mandato de cinco anos
aos gestores no sentido de que possam
executar seu programa de governo, declarando-
se contra a reeleição. Também considera
negativo para o país haver eleições de dois em
dois anos, defendendo uma eleição única e
justificando que o político fica refém do trabalho
de campanha em detrimento de novos e mais
produtivos projetos. [Taquígrafa: Sara]

(Tramitação conjunta com o
PL/281/13 e o PL/273/15.)

Deputado Darci de Matos
(Aparteante) - Registra que a cidade de Lages
se destaca por trazer oito governadores catari-
nenses. [Taquígrafa: Ana Maria]

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, Saúde e
de Direitos Humanos.Partido: PCdoB

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Comenta sobre o anúncio, por parte do
governo federal, do desmonte de 1.402
agências do Banco do Brasil no território
nacional, além do plano de aposentadoria
voluntária que pretende reduzir em quase 20
mil o número de funcionários.

Em discussão.Partido: PMDB
Deputado Ismael dos Santos - Peço a

palavra, sr. presidente.
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

(Orador) - Parabeniza os deputados repre-
sentantes de Lages, bem como o povo lageano,
pela comemoração dos 250 anos de história do
município. Questiona o fechamento de 37
agências do Banco do Brasil em Santa Catarina
e entende que a superintendência do banco
deveria se reportar à Assembleia Legislativa
para dar um esclarecimento sobre o assunto.
Ressalta o esforço e o trabalho sério dos depu-
tados estaduais e espera que os senadores e
deputados federais encontrem um caminho a
contento no que se refere à PEC da reforma
política que tramita no Senado para o bem dos
brasileiros e o desenvolvimento econômico do
país. [Taquígrafa: Cristiany]

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra o sr. deputado
Ismael dos Santos.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS - Sr.
presidente, este projeto tramita há três anos
nesta Casa e quero parabenizar,
especialmente, os médicos desta Casa que
tiveram muita preocupação na tramitação da
matéria e, por isso, foram solicitadas várias
diligências: à secretaria de Estado, ao
Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho
Regional de Medicina e ao Conselho Regional
de Enfermagem. Além disso, na comissão de
Direitos Humanos foram solicitadas diligências
também à Federação dos Hospitais e Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde do Estado, à
Associação dos Hospitais, à Federação de Santa
Catarina das Santas Casas e aos Hospitais e
Entidades Filantrópicas. E, no seu parecer,
deputado Natalino Lázare, e quero inclusive lhe
agradecer, v.exa. foi muito feliz quando, na
conclusão do seu parecer, ressaltou: “afigura-se
que a proposta legislativa nos termos da emenda
substitutiva é oportuna e conveniente, bem como
preserva o interesse público”.

Explica que é recorrente, da parte dos
clientes do banco e também do Sindicato dos
Bancários de todos os estados, a queixa sobre
o reduzido número de funcionários, que têm
sua saúde comprometida pelo excesso de
trabalho, e a consequente queda na qualidade
do atendimento.

Demonstra preocupação porque há o
indicativo de que a Caixa Econômica Federal
sofrerá o mesmo processo de desmonte. Critica a
decisão voltada apenas aos interesses do
mercado, considerando-a autoritária, sem diálogo
com os sindicatos e a população.

Partido: PT
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Faz uma abordagem referente à
proposta do governo federal de limitar o cresci-
mento das despesas públicas, especificando
as dificuldades financeiras que estados e
municípios terão a partir da aprovação da PEC
055 no Senado Federal, em função da
revogação salarial e da redução do consumo,
uma vez que o maior tributo de arrecadação é o
ICMS. Afirma que, com as medidas adotadas, o
estado brasileiro terá uma recessão profunda,
arrocho salarial e inflação, e alerta o empresariado
catarinense com relação à restrição da receita com
venda e à taxa de lucro.

Conclui que a intenção do corte não é
economia, já que o banco segue com grandes
lucros. Ressalta que, mais uma vez, assim como
fez com a PEC 55 e a MP 247, o governo Temer
decide sem dialogar ou explicar os motivos para a
tomada de decisão. [Taquígrafa: Sara]

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

Apenas para concluir e elucidar os
telespectadores e os ouvintes, gostaria de
dizer que essa proposta, em síntese, visa
que os hospitais, pronto-socorros,
ambulatórios, unidades de atendimento e
todos os estabelecimentos de atenção à
saúde, localizados no estado de Santa
Catarina, devem disponibilizar, deputada
Luciane Carminatti, em local de fácil
visualização, nas entradas principais e de
acesso ao público, um sistema de
informação identificando os profissionais
escalados para a prestação de serviços. O
sistema de divulgação, de que trata esta lei,
deve contemplar a identificação do
responsável administrativo, dos médicos
responsáveis pelas chefias de plantão, dos
médicos de plantão, dos enfermeiros e
técnicos de enfermagens escalados para os
respectivos turnos de trabalhos, bem como
o horário de trabalho desses profissionais.

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

Passaremos à Ordem do Dia.
A Presidência comunica que a

comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência apresentou parecer
favorável aos Ofícios n.s: 0064/2016,
0068/2016, 0099/2016, 0189/2014,
0208/2016, 0538/2016 e 0540/2016.

Ratifica que a proposta de
reequilibrar os gastos públicos revoga o
elemento fundamental da demanda que é a
ampliação do poder de compra, resultando
dívidas, menos investimentos, arrecadação e
exportação. [Taquígrafa: Elzamar]

Comunica, outrossim, que a
comissão de Direitos Humanos apresentou
parecer favorável aos Ofícios n.s:
0181/2016, 0280/2016, 0376/2016,
0507/2016, 0543/2016, 0544/2016,
0655/2016, 0667/2016 e 0678/2016.

Partido: PSD
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO (Orador) -

Reporta-se aos 250 anos do aniversário de
fundação de Lages, destacando seus recursos
naturais e seu povo trabalhador e ordeiro que
muito contribuiu com o desenvolvimento catari-
nense. Enaltece sua terra natal por ter grandes
lideranças na história política nacional, como o
atual governador João Raimundo Colombo, oito
governadores e o presidente da República Nereu
Ramos. Discorre sobre fatos históricos da criação
do município no século XV.

Também comunica que a comissão
de Turismo e Meio Ambiente apresentou
parecer favorável ao Ofício n. 0673/2016.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0105/2016, de
autoria do deputado Darci de Matos, que
denomina rodovia Carlos Frederico Adolfo
Schneider a estrada Rio do Morro, que liga o
Bairro Paranaguamirim, na zona sul de
Joinville, à BR-280, no município de
Araquari.

Entendemos que, diante do momento
atual, em que a transparência nas ações, nos
serviços públicos, ganha destaque na relação
entre o poder público e a sociedade, trata-se de
uma lei que vem de fato contribuir à valorização
do cidadão catarinense quanto à Saúde.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Parabeniza o deputado e
corrobora com o pronunciamento.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Muito obrigado! Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.(SEM REVISÃO DO ORADOR)

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Obrigado, deputado Ismael dos
Santos.

Aprovado. Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.Moção n. 0232/2016, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, a ser enviada à
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de São
Francisco do Sul, manifestando aplausos pelos
85 anos de atividades.

Em discussão.
Não havendo mais quem o queira

discutir, encerramos sua discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

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

permaneçam como se encontram. Em discussão. Em votação.
(Pausa) Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0558/2015, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
denomina Angelo Fantin o trecho da Rodovia SC
-157, compreendido entre o Município de São
Lourenço d'Oeste ao Município de Quilombo -
Km0 ao 53,07.

Aprovado.
Em votação. A Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 1.167/2016 e
1.168/2016, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 1.169/2016, de autoria do
deputado Jean Kuhlmann; 1.170/2016, de
autoria do deputado Natalino Lázare;
1.171/2016, 1.172/2016 e 1.175/2016, de
autoria do deputado Leonel Pavan;
1.173/2016, de autoria do deputado Darci de
Matos; 1.174/2016, de autoria do deputado
Cleiton Salvaro; 1.176/2016, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera; 1.178/2016,
de autoria do deputado Mauro de Nadal;
1.179/2016, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 1.180/2016, de autoria do deputado
Mário Marcondes; 1.181/2016, de autoria do
deputado Kennedy Nunes.

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

Aprovada.
Moção n. 0233/2016, de autoria do

deputado Dirceu Dresch, a ser enviada aos
presidentes da República, do Senado, da
Câmara dos Deputados e ao coordenador do
Fórum Parlamentar Catarinense, manifestando
repúdio à redução do número de Agências do
Banco do Brasil em todo o Estado.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.

Em discussão.
(Pausa) Em discussão.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

A Presidência comunica, ainda, que
encaminhará aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno,
as Indicações n.s: 0513/2016, 0514/2016
e 0515/2016, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0516/2016, de autoria do deputado
Antônio Aguiar; 0517/2016 e 0518/2016,
de autoria do deputado Maurício Eskudlark;
e 0519/2016, de autoria do deputado
Natalino Lázare.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0305/2015, de autoria do
deputado Serafim Venzon, que altera a Lei nº
6.683, de 1985, que declara de utilidade
pública o Clube dos Radioamadores de
Brusque, de Brusque.

Aprovada.
Moção n. 0234/2016, de autoria da

deputada Ana Paula Lima, a ser enviada ao
presidente da OAB/Secção Blumenau,
manifestando louvor pela passagem dos 45
anos de fundação.Ao presente projeto foi apresentada

emenda substitutiva global. Em discussão.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.Em discussão. Finda a pauta da Ordem do Dia.
(Pausa) Em votação. [Taquígrafa-Revisora: Renata]
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
**********

Explicação Pessoal
Em votação. Aprovada. DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)

- Comenta o fechamento das agências do
Banco do Brasil no estado catarinense,
entendendo que se trata de mais uma ação
destruidora do atual governo federal.

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

Moção n. 0235/2016, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, a ser enviada aos
presidentes do Senado e da Câmara Federal,
manifestando apoio e solicita agilidade na
aprovação do PL nº 7922/14 (Dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos dos
Servidores da Defensoria Pública da União).

Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0351/2016, de
procedência da comissão de Constituição e
Justiça, que altera o 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, para dar nova denominação à
entidade Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de São Francisco do Sul.

Comenta reunião ocorrida na secretaria
da Agricultura com entidades da agricultura
familiar, que fizeram um grande apelo no sentido
da regulamentação da lei, aprovada na Assembleia
em junho, que garante legislação simplificada e
isenção de imposto para microprodutores rurais.
Ressalta que o secretário Moacir Sopelsa assumiu
o compromisso de agilizar tal decreto, que
beneficiará o turismo rural catarinense e os
agricultores do estado.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça. Aprovada. Também questiona a falta de repasse

de recursos para o transporte escolar, por parte do
governo estadual aos municípios catarinenses.
[Taquígrafa: Cristiany]

Em discussão. Requerimento n. 1.175/2016, de
autoria do deputado Leonel Pavan, que solicita o
envio de mensagem ao diretor-geral da UFSC,
campus de Blumenau, solicitando informações
sobre a criação e implantação do curso de
graduação de Gestão de Políticas Públicas.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Faz referência à sessão solene,
realizada na data anterior, para a entrega da
Comenda do Mérito Legislativo Catarinense,
homenageando personalidades e organizações
que promovem o engrandecimento do estado, e
enaltece a premiação concedida ao jovem
bombeiro voluntário, Ricardo Pereira, que presta
serviço na sede da Sociedade Corpo de
Bombeiros Voluntários da União, no município
de Ascurra, parabenizando-o pelo relevante
serviço à comunidade.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.Aprovado.
(Pausa)Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0356/2016, de
procedência da comissão de Constituição e
Justiça, que altera o 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, para dar nova denominação à
entidade Sociedade Musical Amor à Arte.

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. 0241/2016, de autoria do
deputado Fernando Coruja, que altera a 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 para dar celeridade processual à
prestação de contas das entidades declaradas de
utilidade pública.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Presidente) - Não havendo mais oradores a fazer
uso da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para a presente data, às 19h, em
comemoração aos 35 anos de fundação da Adjori.
[Taquígrafa: Elzamar]

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
[Revisão Final - Coordenadora Carla].Em votação.
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ATA DA 036ª SESSÃO ESPECIAL
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016,
EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO

DO SENHOR SAUL BRANDALISE - IN MEMORIAM - E DOS 34 ANOS
DA TV BARRIGA VERDE - BAND DE SANTA CATARINA.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

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

homenagear a Bandeirantes, é muito bom
ter a presença dos representantes de dois
outros importantes grupos de comunicação:
o SBT e também a RIC. O que demonstra
uma fina integração e um fino propósito de
todos em fazer com que a cidadania, a
dignidade e a unidade do nosso estado
sejam preservadas e construídas a cada dia
com informação de qualidade.

Excelência, Roberto Zardo; o senhor primeiro-
tenente do Exército, Guimarães, neste ato
representando o excelentíssimo senhor general
da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Sergio
Luiz Tratz; o senhor presidente do Grupo Band
Santa Catarina, Saul Brandalise Júnior; o
senhor Marcello Petrelli, neste ato repre-
sentando a Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão - Acaert; o
senhor fundador e presidente emérito do Grupo
RIC Santa Catarina, Mário Gonzaga Petrelli; o
senhor presidente do SBT em Santa Catarina,
Carlos Amaral; o excelentíssimo senhor prefeito
eleito do município de Videira, para o período de
2017 a 2020, Dorival Carlos Borga; o senhor Flávio
Brandalise, irmão do Saul Júnior, filho do sr. Saul
Brandalise; também cumprimento todos os filhos,
netos e bisnetos da família.

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

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Natalino Lázare, proponente desta
sessão;

Senhor presidente do Grupo Banda
Santa Catarina, Saul Brandalise Júnior;

Uma dupla homenagem como nós
temos, como eu disse, serve para aqueles que
recebem de forma direta, mas serve também de
incentivo e de estímulo a todos os anônimos, que
acompanham pela TVAL, que acompanharão pela
Bandeirantes e pelos demais veículos, este justo
reconhecimento à família Brandalise, por seu
patriarca, e à TV Bandeirantes, através da Band
Santa Catarina, pelo trabalho de excelência que
promove neste estado.

Senhor Marcello Trelê, neste ato repre-
sentando a Associação Catarinense de Emissoras
de Rádio e Televisão - Acaert;

Excelentíssimo senhor prefeito eleito de
Videira, para o período de 2017 a 2020, terra da
nossa antiga Perdigão, Dorival Carlos Borga;

Senhor fundador e presidente emérito
do Grupo RIC Santa Catarina, Mário Gonzaga
Petrelli. Gostaria de fazer um registro especial

aqui, cumprimentando o ex-prefeito de Videira,
Tadeu Comerlatto, que militou muitos anos com
o sr. Saul e seus filhos; também cumprimentar
o empresário Geraldo Denardi, também da
nossa terra, da nossa cidade de Videira; enfim
cumprimentar a todos. [Degravação: Marina S.
Proner]

Muito obrigado a todos que nos
deram a honra de sua presença!Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores, a presente sessão em comemoração
ao centenário de nascimento do sr. Saul
Brandalise -in memoriam - e dos 34 anos da TV
Barriga Verde - Band Santa Catarina foi convocada
por proposição do deputado Natalino Lázare e apro-
vada por unanimidade pelos demais parla-
mentares.

Permitam-me, para cumprir o que
esta Casa tem por tradição, passar a
Presidência ao deputado Natalino Lázare.

Boa-noite a todos!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Quando propus esta homenagem eu
nada mais pensei, senão Saul e Flávio, em
prestar um reconhecimento importante, esse é
o significado, a razão principal deste nosso
evento, homenagear uma pessoa visionária e,
sobretudo, comprometida com Videira, com a
nossa região, com o estado e com o país.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Natalino Lázare) -Neste momento, teremos a execução

do Hino Nacional, pela banda de música da 14ª
Brigada de Infantaria Motorizada, sob a regência do
maestro primeiro-subtenente, músico Paulo
Henrique Raimundo.

Boa-noite a todos!
Eu gostaria de convidar para fazer

parte da mesa o eminente deputado Cesar
Valduga, por gentileza.

(Procede-se à execução do hino.) A seguir, teremos a apresentação de
vídeo que relata a história do sr. Saul Brandalise e
os 34 anos da TV Barriga Verde.

Convido também para fazer parte da
mesa o senhor presidente do SBT em Santa
Catarina, Carlos Amaral.

Deputado Cesar Valduga, v.exa. que
preside esta sessão, não há como, hoje, nós
nos referirmos a empresas, a empresários, ao
agronegócio deste país sem incluirmos nessa
agenda, nessa relação, a figura do sr. Saul
Brandalise. Como já disse ele faz parte de uma
seleção de empresários que foram muito
importantes para a história do desenvolvimento
econômico e social deste país.

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Prezadas autoridades, é tradição desta

Casa que presida esta sessão sempre o deputado
proponente, por isso mesmo, tão logo faça estas
breves palavras, o deputado Natalino Lázare
passará a presidir, cumprindo a tradição.

(Palmas)
Gostaria de registrar a presença das

seguintes autoridades:
Senhor secretário executivo da Agência

de Desenvolvimento Regional de Videira, Euro
Vieceli;No entanto, pedi permissão ao

deputado para poder fazer esta abertura e trazer
um abraço muito fraterno ao amigo Saul Brandalise
Júnior. Abraço que estendo a todos os
colaboradores da Band Santa Catarina pelos
relevantes serviços que prestam ao longo da
história em nosso estado.

Senhor presidente do Movimento Catari-
nense pela Excelência, Roberto Zardo; Eu gostaria de citar alguns deles para

não cometer injustiças: sr. Eggon João da Silva,
é desse quilate o sr. Saul; sr. Aury Bodanese,
do agronegócio; e Victor Fontana. Daí a impor-
tância de homenagearmos, nesta noite, esse
empresário que é uma referencia para o país e
para nossa região.

Senhor primeiro-tenente do Exército,
Guimarães, neste ato representando o
excelentíssimo senhor general da 14ª Brigada de
Infantaria Motorizada, Sergio Luiz Tratz.

Também é uma data importante
porque quando relembramos e
homenageamos um desbravador da nossa
região oeste, aqui representada pelo prefeito
eleito de Videira, Dorival Carlos Borga, nós
estamos prestando uma dupla homenagem:
à família Brandalise, aos seus
colaboradores, mas, especialmente, a todos
aqueles abnegados desbravadores que nós
tivemos na região oeste, que construíram a
partir de muita dificuldade uma matriz de
agronegócio, que é um exemplo para o Brasil
e que tornou e torna Santa Catarina um
estado diferente, onde a valorização das
pessoas se dá pelo seu trabalho, onde a
evolução é contínua e onde é somada a
informação de qualidade. E, por isso, ao

Neste momento, convido o deputado
Cesar Valduga para assumir a Presidência desta
sessão em virtude do meu pronunciamento na
tribuna desta Casa.

A Perdigão - está aqui o sr. Saul, que
eu chamo de dr. Flávio, pois me acostumei a
chamá-lo assim e desejo falar nesta noite - é
referência, hoje, de uma das maiores empresas
produtoras de alimento do país e do mundo. É
importante que se faça esse registro, e este se
faz num cenário diferente, faz-se num cenário
popular, que é a Assembleia Legislativa,
revivendo a história desse grupo de pessoas,
do sr. Saul, da família Brandalise, que acima de
ser uma família que primou pelo desenvol-
vimento do agronegócio catarinense e do Brasil,
é uma empresa que esteve sempre inserida no
contexto social, nas grandes causas, lutas e
conquistas da nossa região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar
Valduga) - Gostaria de saudar todas as autoridades
já nominadas no protocolo, senhoras e senhores.

Com muita honra convido para fazer uso
da palavra o sr. deputado Natalino Lázare,
proponente desta homenagem aprovada por
unanimidade pelos demais deputados.

O SR. DEPUTADO NATALINO LÁZARE -
Sr. presidente desta sessão, deputado Cesar
Valduga; cumprimento o senhor secretário
executivo da Agência de Desenvolvimento
Regional de Videira, Euro Vieceli; o senhor
presidente do Movimento Catarinense pela
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Eu gostaria de deixar aqui, Saul e dr.
Flávio, bem evidenciado, que o sr. Saul
Brandalise, quem conheceu sabe, era uma
pessoa extremamente simples, humilde e
muito humana, mas ele era um grande líder,
tinha como marca registrada a sua liderança. E
nós o ouvíamos atentamente. Quantas e
quantas vezes, na nossa região, nós
precisávamos falar com sr. Saul, ouvir os seus
conselhos, as suas ideias, e muitas das
conquistas que temos hoje em Videira e região,
devem-se a esse líder, pois tinham a marca
dele, tinha o seu carimbo. Ele tinha esse poder
de aglutinação das lideranças da nossa região.
Por isso, esta nossa justa homenagem.

vocês fazem é muito importante para mostrar
aquilo que somos e ainda para nos fazer
sonhar em busca de novas conquistas. E
também não posso, Saul, com o respeito que
eu devo a você, deixar de prestar homenagem,
através desta Casa, à Band, ao sr. Saul
Brandalise, deixar de mencionar o pool de
rádios que possui o Saul.

empresa Indústrias Reunidas Ouro, e lá estava
o sr. Saul Brandalise. Foi ali que conheci o sr.
Saul Brandalise junto com Dileto Bertaiolli, Luiz
Gonzaga Bonissoni e pessoas daquela região
que muito fizeram pelo município de Ouro, de
Capinzal.

Lembro-me de que depois que
ingressei na minha carreira bancária e muito ia
a Perdigão, em Capinzal, pois quando veio a
Perdigão, essa matriz econômica foi muito
importante, desenvolvendo e fortalecendo
rapidamente Capinzal e toda aquela região.
Depois veio a Perdigão Couro, em Joaçaba e
também em Luzerna.

Eu conheci microfone e estúdio de
rádio, dr. Saul, na Rádio Videira. Hoje, o senhor
tem uma rede de rádios espalhadas pelo oeste
catarinense que nos faz sonhar, que contam a
nossa história, que falam da nossa gente, das
nossas coisas. Então, eu sou muito grato
realmente a vocês, porque eu iniciei as minhas
atividades políticas, a minha primeira entrevista
foi na nossa Rádio Videira, há alguns tempos e
não faz tanto tempo assim, evidentemente. Nós
temos muito orgulho do trabalho que vocês
fazem na comunicação lá na nossa região de
Videira, especialmente nesta noite, objeto
desta homenagem. [Degravação: Taquígrafa
Sílvia]

Então, veio a Band, essa rede
fantástica que orgulha todos nós, brasileiros.
Fico muito feliz de estar aqui neste momento,
deputado Natalino Lázare. Quero lhe parabe-
nizar, mais uma vez, por esta importante
homenagem e iniciativa, que são poucas para
cada deputado, e justamente v.exa. foi muito
feliz quando escolheu homenagear essa família
maravilhosa, a Band, que é a família Brandalise
que, sem dúvida nenhuma, não só orgulha a
nós, catarinenses, mas a todos os brasileiros.

Eu lembro muito bem, Saul Júnior e
dr. Flávio, no dia 20 de outubro de 1991, era
noite - como se fosse mais ou menos esta hora
- a notícia triste de que o coração do sr. Saul
parou. A noite entristeceu-se, o vale calou-se,
não porque chegara à noite, mas porque a noite
levara uma pessoa especial. E o dia seguinte
também não foi mais o mesmo. As pessoas, eu
lembro bem, cobriram o seu semblante de um
sentimento triste, porque foi uma perda
irreparável. E nós, também, prostramo-nos
diante dessa realidade. O coração que parou
era o mesmo que batia no peito de cada
videirense. Batia pelos mesmos ideais, pelos
mesmos sonhos, pela mesma vontade de
crescer, de desenvolver, de cuidar das nossas
coisas, de nos fazer grandes. Por isso, esta
nossa homenagem também.

E para concluir, gostaria de dizer que
esta proposição feita por este deputado, não é
deste deputado, quero dividi-la e, por dever de
justiça, agradecer ao presidente desta Casa,
deputado Gelson Merisio, que acatou a minha
proposição e aos 40 deputados, é uma
homenagem ao seu Saul Brandalise e à Band,
do Parlamento Catarinense. Este deputado teve
a honra e a oportunidade de ensejar esse
encaminhamento e agradeço muito por ter sido
atendido.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Neste momento, passo a Presidência

ao deputado Natalino Lázare.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Natalino Lázare) - Agradeço as palavras do
deputado Cesar Valduga, e quero dizer que
v.exa. é um dos parlamentares, como todos os
demais 39, comprometidos com o desenvol-
vimento de Santa Catarina, está ligado ao
agronegócio e faz parte da comissão de
Agricultura e Política Rural desta Casa, onde
atua com muita competência.

E o Sr. Saul deu origem a uma família
maravilhosa, importante nesse contexto, e que
além do desenvolvimento das atividades
empresariais ligadas ao agronegócio, tiveram
uma série de outras atividades paralelas, como
já falei nas questões sociais, esportivas e da
comunicação. Aliás, por falar em esporte,
falávamos há pouco, no meu gabinete, a
Perdigão teve o melhor time de futebol de
salão, o futsal, do mundo! Time campeão
brasileiro, campeão mundial! Eu era freguês de
carteirinha desse time, eu assistia aos jogos. E
um dado importante que preciso registrar é que
o time de futsal da Perdigão jogava em Videira,
não vinha jogar em Florianópolis, Curitiba ou
São Paulo, os jogos eram realizados em
Videira, no Ginásio Vermelhinho da Serp.

Também gostaria de dizer ao Flávio
Brandalise e ao Saul Brandalise Júnior, o
seguinte: Imagino que nesta noite a dona
Elejalde Brandalise deve estar muito feliz por
esta homenagem.

Gostaria de fazer um registro e faço
com dever de justiça e muito orgulho: Se o seu
Saul estivesse vivo, Borga, estaria muito feliz
em ver você prefeito de Videira. Você que agora
vai gerir os destinos da terra que ele tanto
amou, da terra que ele tanto defendeu, não só
ele, mas toda a família. Você que trabalhou
tantos e tantos anos nessa empresa e para o
seu Saul sabe que com certeza ele estaria
muito feliz se aqui estivesse.

Gostaria de registrar a presença do
vereador do município de Chapecó, meu amigo
Márcio Ernani Sander, neste ato representando
o presidente da Câmara de Vereadores.

Neste momento, convido o mestre-de-
cerimônias, Marcos Roberto Pereira, para
proceder à nominata dos homenageados desta
noite.

O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa-noite!Para concluir, gostaria de dizer que

aprendi várias coisas nesta vida, aliás,
aprendemos todos os dias, mas uma das
coisas que o seu Saul me ensinou foi o amor à
sua família.

Eu lembro-me daquele time
fantástico, por isso faço o registro: Pança, que
era da seleção brasileira; o Júlio César; o
Fabinho, que para mim foi o melhor de todos; o
Jackson, que na época era considerado o
melhor jogador de futsal do mundo; e o
Paulinho Nunes. A palavra futsal tem origem lá
em Videira, ela foi patenteada - ele me contou
hoje -, é um neologismo no esporte brasileiro a
palavra futsal, que foi criada por Saul Júnior.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta
homenagem ao sr. Saul Brandalise, in
memoriam, pelo centenário de seu nascimento
e por sua valorosa contribuição à TV Barriga
Verde, importante veículo de comunicação
social de Santa Catarina. Presta homenagem
também à TV Barriga Verde - Band Santa
Catarina pela passagem dos seus 34 anos de
fundação, comprometida com o resgate da
cultura e dos costumes, levando ao povo catari-
nense informação de qualidade com respeito à
veracidade dos fatos e às particularidades de
cada região do estado catarinense.

Eu preciso fazer brevemente este
relato também: Numa ocasião em que o Saul
Júnior vinha de uma viagem internacional e um
paranoico por pouco não derrubou o avião que
eles viajavam. No dia seguinte, tive a felicidade
de estar com o seu Saul por outro motivo, e
precisavam ver, dr. Flávio e Saul, a forma como
ele contou essa história, as lágrimas que ele
derramou na defesa da vida das pessoas que
ele amava. E vocês eram as pessoas que
realmente ele amava. Dou esse testemunho,
porque é valorização da família.

E também gostaria de fazer um
registro especial do amor que o sr. Saul tinha e
a família Brandalise tinha pelo esporte e pelas
questões sociais.

Estamos aqui, nesta noite, para
comemorarmos 34 anos da Band, e quero fazer
minhas as palavras do presidente, desta Casa,
deputado Gelson Merisio, vejo com satisfação
aqui a RIC, o SBT, num espírito de integração,
pois vejo que não há competição no campo das
ideias, apenas no campo empresarial, no
campo dos negócios, eu imagino. Mas essa
integração essa interação é importante, porque
todos os meios de comunicação ajudam Santa
Catarina a crescer, a ser o que é hoje, a ter
esse conceito nacional e esse conceito
internacional graças a todos os empreendi-
mentos que são liderados aqui.

Convido o senhor deputado Natalino
Lázare para fazer a entrega das homenagens,
juntamente com o senhor deputado Cesar
Valduga.

E aprendi com ele também que
precisamos na vida - isso me ajudou muito - ter
fé como se tudo dependesse de Deus, porque
cabe a nós, senhoras e senhores, pelo nosso
trabalho, pelas nossas atitudes, pelas nossas
ações, construirmos pouco a pouco os degraus
para uma verdadeira grandeza humana.

Convido para receber a homenagem,
representando o sr. Saul Brandalise, in
memoriam, o seu filho, senhor Flávio
Brandalise, os seus netos e a sua bisneta: a
sra. Carla Nodari Brandalise Kucinski, a sra.
Fabianne Nodari Brandalise, a senhora Valéria
Brandalise Bonato, o sr. Rodrigo Lineu Bonato,
o sr. Saul Brandalise Neto, o sr. Jean Paul
Brandalise e a sra. Isabela Brandalise Dias.
[Degravação: Taquígrafa Elzamar]

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar

Valduga) - Deputado Natalino Lázare, quando
comecei a minha vida profissional trabalhando
no município de Ouro em 7 de julho de 1977, e
naquele período foi que a Perdigão comprou a

Por isso, Saul Júnior, parabéns pelos
34 anos a você e a todos os profissionais
ligados a sua empresa! Esse trabalho que

Convidamos também o sr. Saul
Brandalise Júnior para acompanhar este
momento.
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(Procede-se à entrega da
homenagem.)

uma total compreensão, privilégio esse, debitado à
irrestrita admiração que sentia pelo pai e pelo
amigo, que foi a bússola a nos indicar os rumos a
seguir nas encruzilhadas da existência.

sempre com as autoridades responsáveis em
equacionar e solucionar problemas que
visassem ao bem comum.(Palmas)

No campo político, sempre se
relacionou muito bem com todas as correntes
políticas partidárias. Porém, jamais prescindiu
da sua filosofia de homem de centro.

Convido para receber a homenagem
pela TV Barriga Verde - Band Santa Catarina, o
senhor presidente do Grupo Band Santa
Catarina, Saul Brandalise Júnior.

Deus foi bom para conosco. Permitiu
que nossos objetivos fossem alcançados e que
os sonhos de ontem, os de meu pai, sejam
hoje os nossos próprios. Dotado de forte personalidade, Saul

Brandalise, foi um homem de fé católica e
formação democrática, pautou a sua vida para
o bem de todos. É comum se observar quer em
colégios, quer em bibliotecas públicas,
homenagens registradas a Saul Brandalise,
como agradecimento pela solidariedade e ajuda
hipotecada a tais estabelecimentos sociais.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Sabemos todos que uma casa se

edifica valendo-se de alicerces e pilares e
nunca imaginamos que o êxito das empreitadas
fosse uma vitória isolada, entendo que a
granitização desses pilares deve-se e muito à
afinidade de um casamento, onde sempre
houve esbanjamento de ternuras repartidas e
responsabilidades somadas. Há que realçar
emoldurando a história da vida de meu pai a
imagem ímpar de minha mãe, uma suave
criatura, uma grande mulher, completando a
trajetória da missão de um grande homem.

(Palmas)
Agradeço aos srs. deputados.
Esta sessão está sendo transmitida

ao vivo pela TVAL e durante a semana será
reprisada. Acompanhem a programação!

Boa-noite!
Esse foi o meu pai, um grande

guerreiro!”
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Natalino Lázare) - Convido para fazer parte da
mesa, o excelentíssimo senhor secretário de
Comunicação do estado de Santa Catarina,
João Debiasi, neste ato representando o
excelentíssimo senhor governador do estado de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo.

Muito Obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Nossa bucólica Videira, cidade-berço
de nossas vidas há de estar como nós,
orgulhosa do filho ‘adotivo’ que tanto fez, no
afã de torná-la conhecida e valorizada no
contexto da economia brasileira.

[Degravação: Cinthia de Lucca]
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Natalino Lázare) - Agradecemos o pronuncia-
mento do sr. Flávio Brandalise.

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, o sr. Flávio Brandalise, neste
ato representando o seu pai, sr. Saul
Brandalise, in memoriam.

Convido, neste momento, para fazer
uso da palavra, o sr. presidente do Grupo Band
Santa Catarina, Saul Brandalise Júnior, neste
ato representando a TV Barriga Verde.

Saul Brandalise, o homem público, a
alma branca, se existiu alguém preocupado
com a pobreza, ele era um. Se existiu alguém
preocupado em repartir, ele era um. Calmo,
mais ouvia, do que falava, mais orientava, do
que definia.

O SR. FLÁVIO BRANDALISE - Prezados
amigos, autoridades presentes já nominadas
pelos meus antecessores, para mim é um
momento difícil.

O SR. SAUL BRANDALISE JÚNIOR -
Minhas senhoras, meus senhores e amigos!

Deputado, ao saudá-lo, quero
estender essa saudação a todos os membros
desta Casa, às autoridades nominadas aqui
presentes, às pessoas que eu tive o prazer de
rever, de olhar, de beijar. Nesta hora que é
muito interessante.

(Passa a ler.)
Era ele, o homem que perguntava, o

curioso, o matreiro. Se a política é a arte de
engolir sapos, a sua prática era a arte de fazer
amigos. Ser homem do povo, antes de tudo, é
um estado de espírito. É procurar dar sem se
preocupar com os juros e correções
monetárias. É fazer por uma comunidade o
mesmo que se faz por sua família. É a preocu-
pação constante de que todos estejam em
harmonia.

“Quando um amigo aniversaria
acontecem festas de bons desejos e em
palavras sinceras externamos sentimentos em
rogativa de saudade, paz e felicidade.

Um grande amigo meu, o mais
incrível de todos, líder nato com quem convivi
por mais de 50 anos, e que neste ano estamos
comemorando o centenário de seu nascimento.

Ela é muito interessante porque vem
revestida de algumas coisas que não dão
em árvore. Ela vem revestida de sentimentos
que são absolutamente e absurdamente
singulares.Do mais fundo de mim emerge as

lembranças boas, a marca indestrutível da grande
influência que sempre exerceu sobre nossas vidas,
permitindo, sem coação, que nossa individualidade
aflorasse à sombra de sua paternal orientação.

Consertar, aconselhar, sorrir, abrir-se. Hoje, quando eu tive a honra de
poder saudar o padrinho, vocês vão ficar
surpresos, o padrinho da TV Barriga Verde.
E, um dia desses, ele me perguntou: “Sabe,
Saul, você lembra?” Lembro! E como lembro!

Amar a sua terra, derramar o seu
suor por ela.

Feliz daquele que tem a oportunidade de
escolher a sua pátria.Filho de imigrantes, desde muito cedo,

meu pai iniciou suas atividades comerciais usando
um caixote para chegar ao balcão a fim de atender
à freguesia. Chegando à adolescência,
acalentando sonhos a serem realizados, sentiu ele
a imperiosa e inadiável necessidade de ampliar os
seus conhecimentos, e tamanha era a sua força
de vontade que chegava a se esconder debaixo da
cama para estudar, viajar através de livros,
livrando-se da bronca do pai enérgico, a acreditar
que talvez, aquela época, que a verdadeira escola
era a da experiência sabatinada pelo trabalho.

O homem do povo é aquele que olha
distante, mas nunca se esquece dos que ficam
para trás. Assim era ele.

E ele está aqui, não por obra do
acaso. Ele está aqui porque é uma pessoa
que plantou sementes singulares. Você,
Marcello, é uma dessas sementes.É, principalmente, aquele que reconhece

que tudo se faz com união e comunhão de
esforços. Durante as transformações em sua vida
de negócios, Saul Brandalise jamais deixou de
cuidar de sua personalidade de homem público.
Mercê de uma simpatia extraordinária.

Sr. Mário, padrinho da TV Barriga
Verde. Tem gente que chama isso, sr. Mário,
de coincidência, mas não existe
coincidência. O senhor estar aqui, o
Marcello estar aqui, o Carlinhos estar aqui,
deixam-nos altamente comprometidos,
porque nós conseguimos, companheiros,
colegas, dar a Santa Catarina uma
singularidade que não existe no Brasil, em
nenhum estado do nosso país você vê isso
aqui. Fraterno, singelo, amigo! E quando eu
cumprimentei o sr. Mário, a minha voz
embargou. Você não consegue embargar a
voz porque quer. Você não consegue
embargar a voz por ato de agora estar
emocionado. A emoção vem e ela brota
dessa forma.

Ele fundou a TVBV, há 34 anos, que
juntamente com sua filha Maria Odete Brandalise
Bonato, deram os primeiros passos na área de
comunicação, do seu grupo familiar.

Graças ao seu esforço e tenacidade,
senhor de uma tremenda garra para vencer, não
houve desafio que o perturbasse ou desânimo a
desviá-lo de seus pretendidos ideais. Um homem
de peregrinas virtudes escudado na humildade de
ser e na fortaleza da fé.

Saul Brandalise se engajou, ao mesmo
tempo, em atividades de classe, de política
partidária, criando e fazendo parte de comissões
que visassem ao benefício da região e das gentes
da região, da qual fazia parte.Um catalisador de bons exemplos

enriquecido pela formação de seu caráter firme,
voltado para o progresso debruçado sobre a seara
do amanhã. [Degravação: Taquígrafa Ana]

Foi presidente da Femarp, que
juntamente com outras fundações da nossa região
fez nascer a Unoesc, a Universidade do Oeste de
Santa Catarina.Desde a minha meninice, como filho

mais velho, fui despertado para a grandeza desse
aprendizado estruturando solidamente as bases de
nosso relacionamento e conduta em clima de
harmonia, respeito e muito companheirismo.

Obrigado, sr. Mário, obrigado por
estar aqui! Obrigado Marcello! Obrigado
Carlinhos!

Várias vezes foi presidente do Sindicato
das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado de
Santa Catarina, deixou marcado o seu trabalho de
grande defensor da classe.

E sabe quem me ensinou aquilo
que a gente planta, de maneira fervorosa,
nas nossas relações, caros colegas? Foi
meu pai. Eu pude acompanhá-lo em algumas
reuniões no sindicato da carne, onde só
tinha fera. Gente de profundo gabarito, que
criaram para Santa Catarina um sistema
singular no mundo, que é a corrente da
integração.

Desejei ser sempre um pouco parecido
com ele diante da problemática familiar e
comunitária, envidando esforços para segui-lo na
visão empresarial sem ter conseguido, entretanto,
deixar-me enfeitiçar pela política.

Também presidente da Associação
das Indústrias de Carnes e Derivados do
Estado de Santa Catarina, por vários mandatos.

Saul Brandalise sempre foi alvo de
admiração e respeito por parte das autoridades
e dos associados. Foi diretor na Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina com
uma força permanentemente atenta aos
problemas sociais e políticos, quer em nível
estadual, quer em nível nacional. Colaborando

Posso constatar hoje, tantas as lições
vivenciadas que o magnetismo de seu exemplo
norteou minhas atitudes como cidadão, esposo,
pai e irmão, procurando fortalecer cada vez mais
os laços perenes que nos uniu no amálgama de

E a grande preocupação, Flávio, você
lembra bem, foi quando o nosso pai criou o
Colégio Agrícola de Iomerê. A preocupação dele
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era a manutenção daquele membro da família
que precisava dar continuidade no trabalho do
pai. E a preocupação dele era chamar os
colegas do ramo de atividade.

que dão a alma para que possamos fazer um
trabalho ético, de respeito e árduo, agradeço,
profundamente! Agradeço também aos amigos
que aqui vieram e ao prefeito!

Gostaria de dizer ao Saul e ao Flávio que
também sentimos orgulho de termos tido a
amizade de Saul Brandalise, bem como admiração
pela pessoa que foi. Amizade e admiração que
temos por toda família Brandalise.Ele ensinou a mim, ao Flávio, à Maria

Odete, que não se deve desejar um pingo de
maldade para o nosso colega de atividade,
porque ela volta em dobro. Somente por isso, já
devemos ser amigos, somente por isso, temos
que entender que um grupo de comunicação se
faz com ética, com respeito e com muito
trabalho.

Ontem estava jantando com meus
dois filhos e perguntei a eles: Vocês vão fazer o
discurso amanhã, o que irão falar? O mais novo
disse que não iria fazer discurso nenhum, que
esse assunto não é com ele. E o Neto disse:
“Sabe sobre o que vou falar, pai? Da honra que
eu tenho em ter o nome do vô.” Eu fiquei
quieto, mas digo que nós dois temos uma
responsabilidade muito maior, temos por
obrigação sermos, nem que seja um pouquinho
assim, aquilo que o seu avô e o meu pai foram.
Temos que mostrar que aquilo que ele plantou
nós vamos conseguir fazer, que vamos
conseguir dar continuidade. Por isso, ontem,
fiquei quieto. Ontem, não era hora para falar. A
hora é agora! E quero dizer que nós dois
estamos ferrados. Nós não temos desculpas,
temos que fazer.

Dorival Borga, Saul, Antônio, Geraldo,
Roberto e todos que partilharam e partilham
ainda hoje da nossa história, penso que
estamos cumprindo um dever, um resgate
através desta sessão especial no Parlamento
catarinense hoje, e tenho a honra de ser o
deputado que fez tal proposição.

Logo, logo, nós vamos ter um novo
passo do nosso grupo de comunicação. Nossa
empresa vai-se chamar TV Catarina HD, quando
tivermos o HD.

Entendo que estou cumprindo nada
mais, nada menos do que o dever de consciência,
de homenagear uma pessoa que plantou
progresso, e essa planta cresceu, continua
crescendo e dando muito orgulho ao país.Eu quero me dirigir a você. E permita-

me chamá-lo de Boró, diretor de afiliadas da
rede Bandeirantes de Comunicação. Muito
obrigado por estender essa relação por mais
cinco anos! Será motivo de muita honra para
nós plantarmos aquilo que o Johnny Saad
decide e que vocês implementam tão bem
através de nós, em nosso estado.

Este momento solene e lindo faz
lembrar o que dizia o poeta: “A vida vale a pena
se a alma não for pequena”. Percebo que a
vida vale a pena, porque a alma de todos aqui
presentes não é pequena, mas grande, e faz
este estado pulsar firme e forte no cenário na
nação brasileira.

E você que me está olhando com
essa cara, e depois lhe darei um beijo, e a
você, igualmente, quero dizer que sinto
saudades da mãe de vocês. Ela foi especial,
ensinou-nos que temos que ir atrás daquilo que
acreditamos. Levo isso como exemplo de vida.

A TV Catarina em HD em breve, em
breve, vai abraçar todo o nosso estado de
Santa Catarina.

Por isso, faço uma homenagem
especialíssima à Band. Temos muito orgulho
dos meios de comunicação de Santa Catarina.Tenho que lhe dar um abraço, Carlos,

mas vou me controlar. Olho para você e vejo o
dia que chegou a nossa casa, a maneira como
o seu Saul e a dona Elejalde te receberam.

A Presidência agradece a presença das
autoridades e de todos que nos honraram com o
seu comparecimento nesta noite, convidando-os
para o coquetel no hall deste Poder.

Senhoras e senhores, eu teria muitas
coisas para falar. Teria coisas para falar do
Tadeu, do Lisso, do meu amigo Pedro,
contemporâneo de internato de 50 anos atrás,
pessoas que estão aqui me dando o prazer e a
honra da presença. Poderia falar de você,
Angela, enfim, do Vitor Hugo, enfim... Mas não
quero me prolongar e vou parar por aqui.

E você estar aqui, hoje, Aracy de
Oliveira Cabral, não posso deixar que passe
esquecido. Eu tenho três irmãos: Flávio, Maria
Odete e você. [Degravação: Taquígrafa Sara]

Antes do encerramento, teremos a
execução do Hino de Santa Catarina, pela
banda de música da 14ª Brigada de Infantaria
Motorizada, sob a regência do maestro
primeiro-subtenente, músico Paulo Henrique
Raimundo.

Quero agradecer ao deputado
Natalino Lázare, aos deputados, ao secretário,
que faz com que Santa Catarina sinta-se
honrada pela maneira fraterna, fidalga,
altamente comprometida com que v.exa. se
relaciona com a RIC, o SBT, os nossos amigos
da Globo e com a Band. Obrigado, secretário
por estar presente!

E digo: Chico Lins -, ele falou tanto
do futsal - você está aqui. Tem gente que
chama isso de coincidência, mas não é.
Obrigado, Chico!

(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.

Obrigado, senhoras e senhores!
Vou para casa com mais responsabilidade
do que cheguei.

Para finalizar preciso agradecer à
Tati, ao Gregório e à Leila por tornarem o nosso
dia a dia cada vez mais feliz e alegre. E, a
todos vocês que nos ajudam a compor a Band
Santa Catarina e em breve a TV Catarina HD,

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Está encerrada a sessão.
[Degravação: Taquígrafa Cristiany] [Revisão
Final - Taquígrafa: Rubia].

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Natalino Lázare) - Agradecemos as palavras
do Saul Brandalise Júnior.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
Deputado Patrício Destro
Deputado José Milton Scheffer
Deputado Marcos Vieira
Deputado Rodrigo Minotto

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 049-DL, de 2016 COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, ALTERA o Ato da Presidência nº 002-
DL, de 17 de fevereiro de 2016.

Deputado Romildo Titon
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Maurício Eskudlark

Substitui o Deputado Antonio Aguiar, na Comissão de Segurança Pública,
pelo Deputado Valdir Cobalchini; e na Comissão de Relacionamento
Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, pelo
Deputado Mauro de Nadal.

Deputada Ana Paula Lima
Deputado Ricardo Guidi
Deputado João Amin
Deputado Rodrigo Minotto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL
Deputado Mauro de Nadal Deputado Mauro de Nadal
Deputado Valdir Cobalchini Deputado Manoel Mota
Deputado José Nei A. Ascari Deputado Gabriel Ribeiro
Deputado João Amin Deputado Dirceu Dresch
Deputada Luciane Carminatti Deputado Natalino Lázare

Deputado José Milton SchefferDeputado Ricardo Guidi
Deputado Cesar ValdugaDeputado Silvio Dreveck
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOSDeputado Marcos Vieira
Deputado Dalmo ClaroDeputado Narcizo Parisotto
Deputado Luiz Fernando VampiroCOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Deputado Ismael dos SantosDeputado Fernando Coruja
Deputado Dirceu DreschDeputado Aldo Schneider
Deputado Natalino LázareDeputado Darci de Matos
Deputado Marcos VieiraDeputado Gabriel Ribeiro
Deputado Narcizo ParisottoDeputado Dirceu Dresch
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COMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL
Deputado Valdir Cobalchini Deputado Fernando Coruja
Deputado Manoel Mota Deputado Romildo Titon
Deputado Milton Hobus Deputado Milton Hobus
Deputada Luciane Carminatti Deputada Ana Paula Lima
Deputado Cleiton Salvaro Deputado Patrício Destro
Deputado João Amin Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado Cesar Valduga Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Deputado Aldo Schneider Deputado Gean Loureiro
Deputado Gean Loureiro Deputado Luiz Fernando Vampiro
Deputado Gabriel Ribeiro Deputado José Nei A. Ascari
Deputada Luciane Carminatti Deputada Luciane Carminatti
Deputado Natalino Lázare Deputado Cleiton Salvaro
Deputado Serafim Venzon Deputado Serafim Venzon
Deputado Rodrigo Minotto Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE SAÚDE COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Deputado Fernando Coruja Deputado Luiz Fernando Vampiro
Deputado Dalmo Claro Deputado Romildo Titon
Deputado Dr. Vicente Caropreso Deputado Ismael dos Santos
Deputada Ana Paula Lima Deputado Neodi Saretta
Deputado Cleiton Salvaro Deputado Ricardo Guidi
Deputado José Milton Scheffer Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado Cesar Valduga Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS
Deputado Manoel Mota Deputado Dalmo Claro
Deputado Fernando Coruja Deputado Fernando Coruja
Deputado Jean Kuhlmann Deputado Ismael dos Santos
Deputado Dirceu Dresch Deputada Ana Paula Lima
Deputado Natalino Lázare Deputado Natalino Lázare
Deputado Serafim Venzon Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado Rodrigo Minotto Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.

Deputado GELSON MERISIODeputado Luiz Fernando Vampiro
PresidenteDeputado Aldo Schneider

ASSESSORIA DA BANCADA DO PMDB
Deputado Milton Hobus Ofício nº 068/2016 Florianópolis, 17 de novembro de 2016
Deputado Dirceu Dresch Excelentíssimo Senhor
Deputado Cleiton Salvaro Deputado GELSON MERISIO
Deputado Silvio Dreveck Vice - Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina

E/MDeputado Rodrigo Minotto
Senhor Presidente,COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO,

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSUL Com os meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência
que determine o setor responsável, para que sejam tomados os
procedimentos necessários, visando à substituição dos deputados
descritos abaixo, nas referidas Comissões:

Deputado Mauro de Nadal

Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Kennedy Nunes Comissão de Segurança Pública
Deputado Neodi Saretta • Deputado ANTÔNIO AGUIAR pelo Deputado VALDIR COBALCHINI;

Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relaçoes
Internacionais e do MERCOSUL;

Deputado Ricardo Guidi
Deputado Silvio Dreveck

• Deputado ANTÔNIO AGUIAR pelo Deputado MAURO DE NADAL e,
Deputado Rodrigo Minotto Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE • Deputado ANTÔNIO AGUIAR pelo DEPUTADO MANOEL MOTA.
Deputado Valdir Cobalchini Atenciosamente,
Deputado Dalmo Claro Deputado VALDIR COBALCHINI

Líder da BancadaDeputado Gabriel Ribeiro
Lido no ExpedienteDeputado Neodi Saretta
Sessão de 23/11/16Deputado Ricardo Guidi

*** X X X ***
Deputado João Amin ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 050-DL, de 2016
Deputado Cesar Valduga O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, ALTERA o Ato da
Presidência nº 003-DL, de 17 de fevereiro de 2016.

COMISSÃO DE PESCA E AQUICULTURA
Deputado Dalmo Claro

Substitui o Deputado Antonio Aguiar, na Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, pelo Deputado Manoel Mota.

Deputado Luiz Fernando Vampiro
Deputado Maurício Eskudlark

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTARDeputado Neodi Saretta
Deputado Manoel MotaDeputado Patrício Destro
Deputado Fernando Coruja

Deputado José Milton Scheffer Deputado Kennedy Nunes
Deputado Rodrigo Minotto Deputado Jean Kuhlmann
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA Deputada Ana Paula Lima
Deputado Romildo Titon Deputado Ricardo Guidi

Deputado João AminDeputado Manoel Mota
Deputado Marcos VieiraDeputado José Nei A. Ascari
Deputado Narcizo ParisottoDeputado Neodi Saretta
PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.Deputado Patrício Destro

Deputado GELSON MERISIO
Deputado José Milton Scheffer Presidente
Deputado Cesar Valduga *** X X X ***
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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

instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras
providências", a fim de aumentar a idade máxima para o referido
ingresso, exarou parecer contrário, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por maioria com voto contrário da Deputada Luciane
Carminatti. Devolveu Voto Vista do PL./0017.0/2016, exarou parecer
favorável ao parecer do relator com emenda modificativa, que posto em
discussão e votação, foi cedido vista em gabinete para a Deputada
Luciane Carminatti. Devolveu Voto Vista do PL./0241.5/2016, exarou
parecer favorável ao parecer do relator com emenda modificativa, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0128.5/2013 de autoria do Deputado Ismael dos Santos, que
assegura aos usuários dos estabelecimentos de saúde informação
sobre os profissionais escalados para prestação de serviço, exarou
parecer favorável com emenda substitutiva global, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unamimidade.
PL./0006.7/2016 de autoria do Deputado Leonel Pavan, que
denomina Sérgio Ivan Margarida o prolongamento da Via Expressa de
Blumenau, localizada na Região Norte do Município de Blumenau (nova
SC-108), que faz ligação com a BR-470, na altura do viaduto Jornalista
Honorato Tomelim, até as proximidades do Posto da Polícia Militar
Rodoviária no pé da Serra da Vila Itoupava, exarou parecer pelo
sobrestamento, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0213.1/2016 de autoria do Deputado Cesar
Valduga, que dispõe sobre anulação administrativa de notificações de
autuação ou de penalidades por infrações de trânsito no âmbito do
Estado de Santa Catarina, na forma que especifica, exarou parecer
contrário, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0263.0/2016 de autoria do Deputado Narcizo
Parisotto, que altera a Lei nº 16.719, de 2015, que consolida as leis
que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no
âmbito do Estado de Santa Catarina, o Dia das Mães, exarou parecer
favorável com emenda substitutiva global, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. PL./0262.0/2016 de autoria
do Deputado Narcizo Parisotto, que altera a Lei nº 16.719, de 2015,
que consolida as Leis que dispõem sobre a instituição de datas e
festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, o Dia dos
Pais, exarou parecer favorável com emenda substitutiva global, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0253.9/2016 de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que inclui
a Festa da Gastronomia Típica Italiana, do Município de Nova Veneza,
no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, exarou
parecer favorável com emenda modificativa, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. PL./0335.0/2016 de autoria
do Deputado Leonel Pavan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
operadoras de telefonia móvel que operam em Santa Catarina a dispo-
nibilizarem gratuitamente, desde que acionadas pela Defesa Civil, o
envio de mensagens de texto com alertas meteorológicos aos seus
clientes para prevenção de desastres naturais e adota outras
providências, exarou parecer pela realização de diligência externa à
Secretária de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. PL./0248.1/2016 de autoria do
Deputado Roberto Salum, que institui medidas de segurança e proteção
aos usuários de caixas eletrônicos e serviços similares no Estado de
Santa Catarina, exarou parecer pela realização de diligência externa à
Secretária de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. PL./0250.6/2016 de autoria do
Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre as normas do serviço de
distribuição e coleta de malotes de valores efetuados por carro-forte
nos estabelecimentos financeiros e correspondentes bancários, exarou
parecer pela realização de diligência externa à Secretária de Estado da
Casa Civil, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira relatou as seguintes
proposições: PL./0242.6/2016 de autoria do Deputado Gelson
Merísio, que declara de utilidade pública o Centro de Tradições
Gaúchas Herança Gaúcha, de Chapecó, exarou parecer favorável, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0238.0/2016 de autoria do Deputado Cesar Valduga, que declara
de utilidade pública a Associação dos Aquicultores da Região do
Contestado, com sede no Município de Caçador, exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0230.2/2016 de autoria do Deputado Dirceu
Dresch, que institui o Dia Estadual do Eletricitário, exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0231.3/2016 de autoria do Deputado Dalmo Claro,
que declara de utilidade pública a Associação de Bandas e Fanfarras do
Vale do Itajaí (ABAFAVI), de Gaspar, exarou parecer favorável, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0305.4/2015 de autoria do Deputado Serafim Venzon, que altera
a Lei nº 6.683, de 1985, que declara de utilidade pública o Clube dos

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às
treze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a
Presidência do senhor Deputado Natalino Lázare, com amparo nos
artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da
9ª Reunião Ordinária da Comissão Agricultura e Política Rural, referente
à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foram registradas as
presenças dos seguintes Deputados: Natalino Lázare, José Milton
Scheffer, Dirceu Dresch, Mauro de Nadal e Cesar Valduga. Foram
justificadas as ausências dos seguintes Deputados: Deputado Gabriel
Ribeiro e Deputado Manoel Mota. Havendo quórum regimental, o
senhor Presidente abriu a reunião e passou a palavra ao senhor
Deputado José Milton Scheffer que relatou o PL./0145.6/2016, de
autoria do Deputado Deka May, que altera a Lei nº 16.171, de 2013,
que “Dispõe sobre a criação, o comércio e o transporte de abelhas-
sem-ferrão (meliponíneas) no Estado de Santa Catarina”, exarando
parecer favorável, que posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente leu o requerimento do
Deputado Cesar Valduga e do Deputado Mauro de Nadal, requerendo a
realização de audiência pública para tratar sobre “A Escassez de
Recursos para o Programa Nacional de Habitação Rural em Santa
Catarina: perspectiva para demanda represada e novos atendimentos,
que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, o senhor Presidente propôs a criação da Frente Parlamentar
do Biogás em Santa Catarina. Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados e encerrou
a presente reunião. E para constar, eu, secretária da Comissão,
Michelli Burigo Coan da Luz, lavrei a presente ata, que após lida e apro-
vada será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

 Deputado Estadual Natalino Lázare
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Às nove horas do dia oito de novembro de dois mil e dezesseis, com
amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, sob a Presidência
do Senhor Deputado Mauro de Nadal, reuniram-se na Sala de Reunião
das Comissões, os Deputados Membros da Comissão de Constituição
e Justiça: João Amin, José Milton Scheffer, substituindo o Deputado
Narcizo Parisotto, Luciane Carminatti, Valdir Cobalchini, José Nei Ascari,
Silvio Dreveck, Ricardo Guidi e Marcos Vieira. O Deputado Valdir
Cobalchini, relatou a seguinte proposição: MPV/00207/2016 do
Governo do Estado, que altera o art. 2º da Lei nº 16.968, de 2016, que
institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa
Catarina, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina
(HEMOSC), ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge
(CEPON) e aos Hospitais Municipais, exarou parecer pela admissibi-
lidade da matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PSA/0003.9/2016 de autoria dos deputados Fernando
Coruja e Dirceu Dresch, que Susta o Decreto nº 1.989, de 2000, que
"Dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos servidores
públicos civis e militares ativos da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, instituído pela Lei nº 11.647, de 28 de dezembro de
2000, exarou parecer contrário, que posto em discussão e votação, foi
cedido vista em gabinete para a deputada Luciane Carminatti.
PLC/0006.2/2016 de autoria do Governador do Estado, que institui o
Fundo de Acesso à Justiça (FAJ) e estabelece outras providências,
exarou parecer pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Casa
Civil, Tribunal de Justiça do Estado e Defensoria Pública Estadual.
Devolveu Voto Vista do PL./0300.0/2015, sem manifestação
concordando com o voto do relator, que posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. Devolveu Voto Vista do
OF./0171.4/2013, exarou parecer contrário e posterior arquivamento
da matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Devolveu Voto Vista do OF./0101.1/2015, exarou
parecer contrário ao voto do relator, que posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. O Deputado José Nei Ascari relatou as
seguintes proposições: PLC/0012.0/2016 de autoria do Deputado
Natalino Lázare, que altera o inciso VII do art. 2º da Lei Complementar
nº 587, de 2013, que "Dispõe sobre o ingresso nas carreiras das
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Radioamadores de Brusque, de Brusque, exarou parecer favorável com
emenda substitutiva global, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. PL./0166.0/2016 de autoria do Deputado
Manoel Mota, que dispõe sobre a proibição do uso de pneus inteiros
como corpo de proteção contra colisão em pistas de kart, autódromos,
estacionamentos, garagens e espaços semelhantes ao ar livre e adota
outras providências, exarou parecer favorável com emenda supressiva,
que posto em discussão e votação, foi cedido vista em gabinete ao
deputado João Amim. OF./0180.5/2016 de autoria de Entidade Social,
que solicita a alteração da Lei que declara de utilidade pública a
Sociedade Alfa Gente, de Florianópolis, exarou parecer pelo diligencia-
mento, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0326.9/2016 de autoria do Deputado Silvio
Dreveck, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva e
Recreativa de BaIneário Piçarras (ADEPI), de BaIneário Piçarras, exarou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Deputado João Amin não teve matérias a relatar. O
Deputado Silvio Dreveck relatou as seguintes proposições: Devolveu
Voto Vista do PL./0206.2/2016, exarou parecer contrário ao parecer
do relator, que posto em discussão e votação, foi cedido vista em
gabinete para a Deputada Luciane Carminatti. Devolveu Voto Vista do
PL./0207.3/2016, exarou parecer contrário ao parecer do relator, que
posto em discussão e votação, foi cedido vistas em Gabinete para a
deputada Luciane Carminatti. A Deputada Luciane Carminatti relatou
as seguintes proposições: PL./0198.8/2016 de autoria do Deputado
Antonio Aguiar, que altera a Lei nº 14.363, de 2008, que dispõe sobre
a proibição do uso de telefone celular nas escolas estaduais do Estado
de Santa Catarina, exarou parecer pela realização de diligencia externa
à Secretária Estadual de Educação, ao Conselho Estadual de Educação
e ao Sindicato das Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0338.2/2016 de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que
declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio à Vida de Itapema
(NAVITA), exarou parecer favorável, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. OF./0713.1/2016 de autoria de
Entidade Social, que solicita a alteração da denominação da Sociedade
Musical Amor à Arte, de Florianópolis, exarou parecer favorável, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Deputado José Milton Scheffer não teve matérias á relatar. O
Deputado Ricardo Guidi não teve matérias à relatar. O Deputado Mauro
de Nadal não teve matérias à relatar. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados e
dos demais presentes e encerrou a presente reunião, da qual, eu
Robério de Souza, Chefe da Secretaria, lavrei a Ata que, após lida e
aprovada por todos os membros, será assinada pelo Senhor Presidente
e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

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 13 de dezembro de
2016. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.
Florianópolis, 25 de novembro de 2016.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

*** X X X ***

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 1873/2016, comunica que,
atendidas as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial
nº 032/2016, obteve o seguinte resultado:
Item 1 - Licença de uso de software de acesso remoto com 10 canais:
RESTOU DESERTO
Item 2 - Licenciamento de uso do software de acesso remoto Adobe
Creative Cloud
Empresa vencedora: ENG Comércio de Computadores Ltda.
Valor: 93.710,00 (noventa e três mil setecentos e dez reais)

Florianópolis/SC, 24 de novembro de 2016
Victor Inacio Kist

Pregoeiro
*** X X X ***

EXTRATO

EXTRATO Nº 217/2016
REFERENTE: 20º Termo aditivo celebrado em 24/11/2016, referente
ao Contrato CL nº 043/2011-00, celebrado em 13/07/2011.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)
CONTRATADA: Disk Car Locação de Veículos S.A
OBJETO: O presente termo aditivo tem por em face das necessidades
levantadas pela Coordenadoria de Transporte e com base na
determinação da Diretoria Administrativa, alterar e substituir parte dos
modelos e marcas citadas no contrato original.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, "B" da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 da
Cláusula Quarta do Contrato original; Atos da Mesa nº 094/2015,
128/2105 e 131/2016 e; Autorização administrativa através do
despacho no Ofício CT 315/2016.

Sala de Reunião das Comissões, 08 de novembro de 2016.
Deputado Mauro de Nadal
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Florianópolis/SC, 25 de novembro de 2016

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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Ronaldo Brito Freire- Diretor Administrativo

*** X X X ***

MENSAGEM GOVERNAMENTAL
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016
A Assembleia 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:

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 599

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOPREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADOBE
CREATIVE CLOUD

No uso da competência privativa que me é outorgada pelo §
1º do art. 54 da Constituição do Estado, comunico a esse colendo
Poder Legislativo que decidi vetar totalmente o autógrafo do Projeto de
Lei nº 109/2015, que "Dispõe sobre a distribuição gratuita de
análogos da insulina aos portadores de diabetes inseridos em
programas de educação para diabéticos", por ser inconstitucional, com
fundamento nos Pareceres nºs 310/05, 396/15 e 489/16, da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), e nº 351/16, da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), e na Comunicação Interna nº 230/2016, da
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).

DATA: 12/12/2016 - 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 12 de dezembro 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, 24 de novembro de 2016. O PL nº 109/2015, ao impor a obrigação de o Estado, por

intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizar
gratuitamente aos portadores de diabetes tipos 1 e 2 medicamentos
análogos de insulina, viola as normas já existentes sobre a matéria e
está eivado de inconstitucionalidade por afrontar o disposto no § 50 do
art. 195 da Constituição da República. Nesse sentido, a PGE
recomendou vetar totalmente o referido PL, manifestando-se nos
seguintes termos:

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

*** X X X ***
AVISO DE LICITAÇÃO

A Assembleia 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: 03. A constitucionalidade do projeto de lei n. 109/2015 já foi

analisada pela Procuradoria-Geral do Estado. A manifestação,
por ocasião dediligência solicitada pela Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, ocorreu nos
seguintes termos [...]:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COMUNS (GASOLINA, ETANOL E
ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALESC.
DATA: 13/12/2016 - HORA: 09:00 horas
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"PARECER Nº 0396/1 5-PGE Foram apontados, ainda, vícios de origem da matéria, bem
como a preocupação com as despesas de cunho patrimonial
e pessoal aos cofres públicos que surgirão caso a referida
proposição legislativa seja sancionada.

[...]
3.- Em caso congênere, de projeto de lei de origem parla-
mentar que dispunha sobre a assistência aos portadores de
doença de Parkinson, com a obrigação de fornecimento de
medicamentos e tratamentos, esta Procuradoria-Geral do
Estado emitiu o Parecer nº 310/05, propondo o veto parcial
do Projeto. Dada a perfeita similitude das situações, pede-se
vênia para a transcrição do Parecer:

Nesse sentido, esta Consultoria ratifica o teor do Parecer
1218/15, por entender que, na forma em que foi apresentado o
texto normativo do Projeto de Lei nº 109/2015, está presente a
contrariedade ao interesse público, concluindo, portanto, pela
manifestação desfavorável ao tema.

'PARECER 310/05 Por sua vez, a SEF, por meio de manifestação da Diretoria do
Tesouro Estadual, consultada a respeito do autógrafo em análise,
também se posicionou contrariamente à aprovação do PL pelas
seguintes razões:

[...]
A doença de Parkinson possui protocolo clínico e encontra-se
dentre as enfermidades atendidas pelo Sistema único de
Saúde, dentro do que dispõe as normas gerais a respeito da
matéria, editadas pela União. O fornecimento de
medicamentos observa uma série de questões que envolvem
uma apurada análise da eficácia terapêutica, custas e
demanda, tudo com vistas ao atendimento dos princípios
constitucionais relacionados à universalidade e igualdade de
tratamentos ao maior número possível de beneficiários.

No que se refere à manifestação de competência desta
Diretoria, ou seja, de cunho financeiro, temos a informar que
o momento não é propício para a ampliação ou criação de
ações ou programas de Governo que impliquem aumento de
despesa. O comportamento da economia em 2016 vem
confirmando a previsão de queda real de 10% da arrecadação
estadual para o exercício, abalando o equilíbrio financeiro, de
forma a inviabilizar a disponibilização de recursos adicionais
por parte do Tesouro do Estado para atender todas as
demandas, que, saliente-se, são crescentes.

Desta forma, verifica-se que o art. 3º do projeto de lei ora
analisado enseja alguns questionamentos relacionados à
inobservância dos critérios gerais estabelecidos pela União
para o fornecimento de medicamentos e tratamentos, além
de questões de ordem financeira, ou seja, no que tange ao
aumento de despesa para o erário.

Destarte, caso sancionada a proposta, a despesa dela
decorrente seria suportada integralmente pela Secretaria de
Estado da Saúde (SES), com os recursos que lhes são
ordinariamente disponibilizados na programação financeira
(Decreto nº 578/2016).

[...]
Neste aspecto, portanto, o projeto de lei em comento esbarra
no impedimento legal previsto no § 5º, do inciso Ill, do artigo
195, da CF, assim vazado:

Essas, senhores Deputados, são as razões que me levaram a
vetar o projeto em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos
senhores Membros da Assembleia Legislativa.‘§ 5º. Nenhum benefício ou serviço de seguridade social

poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total'.

Florianópolis, 21 de novembro de 2016.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

São ações sujeitas à necessária previsão orçamentária,
identificação de fontes de custeio, utilização de verbas nos
limites das dotações, sob pena de se incorrer nas sanções
cíveis e penais da Lei Complementar 101 - Lei da
Responsabilidade Fiscal.

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 23/11/16
AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 109/2015

Dispõe sobre a distribuição gratuita de
análogos da insulina aos portadores de
diabetes inseridos em programas de
educação para diabéticos.

Concluindo, não resta outra alternativa senão asseverar que o
diploma legal em comento padece do vício insanável da
inconstitucionalidade, em seu artigo 3º e respectivo parágrafo
Único, tanto por violar as normas já existentes sobre o
fornecimento de medicamentos e tratamentos gratuitos pelo
Sistema Único de Saúde (norma geral à qual fica vinculado o
Estado de Santa Catarina), bem como por afronta expressa à
Constituição Federal e à Estadual no que concerne à previsão
de aumento de despesa sem prévia identificação da origem
dos recursos, nos termos da fundamentação já exposta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Os portadores de diabetes tipo 1 e de diabetes tipo 2, em

uso de insulina, e de difícil controle com insulinas convencionais, receberão,
gratuitamente, do Sistema Único de Saúde (SUS) de Santa Catarina os
análogos de insulina necessários para o tratamento de sua condição.

Art. 2º Para verificação das condições previstas no caput
deste artigo, poderá ser exigido atestado médico de especialista na
área, pelo setor responsável pelo fornecimento dos medicamentos.

[...]'
3.- No caso vertente, também há Lei Federal disciplinando a
distribuição gratuita de medicamentos e materiais neces-
sários à sua aplicação para portadores de diabetes. Trata-se
da Lei nº 11.347/2006, que dispõe:

Parágrafo único. É condição para o recebimento dos
medicamentos citados no caput deste artigo, estar inscrito em
programa de educação para diabéticos.[...]

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.‘Art. 1º Os portadores de diabetes receberão, gratuitamente, do
Sistema único de Saúde - SUS, as medicamentos necessários
para o tratamento de sua condição e os materiais necessários à
sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 1º de novembro
de 2016

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário§ 1º 0 Poder Executivo, por meio do Ministério da Saúde,

selecionará os medicamentos e materiais de que trata o caput,
com vistas a orientar sua aquisição pelos gestores do SUS.

Deputado Mario Marcondes - 4º Secretário
*** X X X ***

§ 2º A seleção a que se refere o § 12 deverá ser revista e
republicada anualmente ou sempre que se fizer necessário,
para se adequar ao conhecimento científico atualizado e à
disponibilidade de novos medicamentos, tecnologias e
produtos no mercado.

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 729/16
Ofício nº 17/2016§ 3º É condição para o recebimento dos medicamentos e

materiais citados no caput estar inscrito em programa de
educação especial para diabéticos.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Preservação do
Meio Ambiente de Nova Trento e Região, do Município de Nova Trento,
referente ao exercício de 2015.

Art. 2º (VETADO)
Art. 3º É assegurado ao diabético o direto de requerer, em
caso de atraso na dispensação dos medicamentos e
materiais citados no art. 1º, informações acerca do fato à
autoridade sanitária municipal.

Valentim Camilo Casett
Presidente

Lido no Expediente[...]’”
Sessão de 23/11/1604. Não havendo fundamento para rever o posicionamento

anterior, recomendo a aposição de veto total ao Autógrafo do
Projeto de Lei n. 109/2015 em razão de sua desconformidade
com o art. 195, III, § 5º, da Constituição Federal.

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 730/16

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Moradores do
Residencial Vila Isabel e Ruas Adjacências, de Gaspar, referente ao
exercício de 2015.

A SES, ao analisar a proposição legislativa, teceu as
seguintes considerações:

No que tange ao mérito do projeto propriamente dito,
esclarecemos que esta Secretaria já havia se manifestado
contrariamente ao tema por meio do Parecer 1218/15, autos
SCC 5575/2015, o qual foi acompanhado de extensa
documentação técnica que indicou não haver "evidências
cientificas suficientes que comprovem a segurança, a eficácia
e a superioridade a insulina NPH, já padronizada pelo SUS".

Elias Anísio Lana
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 23/11/16

*** X X X ***
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PROJETOS DE LEI
I - conceder benefício de isenção, a título de incentivo fiscal,

na forma da desoneração da incidência de tributos;
II - ceder área para instalação de cooperativas populares e

industriais que visem processar a reciclagem de materiais provenientes
de entulhos da construção civil;PROJETO DE LEI Nº 374.6/16

III - celebrar convênios de colaboração com órgãos ou
entidades das administrações federal, estadual e municipal que
estejam desenvolvendo ou implementando programas na área
ambiental e de reciclagem na construção sustentável, propiciando o
aporte de conhecimentos e subsídios ao planejamento e implantação
da Política de Reciclagem de Entulhos da Construção Civil e Demolição
no Estado de Santa Catarina;

Denomina Faustino Sopelsa, a Rodovia SCT
- 283, contorno viário de Concórdia, situado
no município de Concórdia/SC.

Art. 1º Fica denominado Faustino Sopelsa a Rodovia SCT-283,
Contorno Viário de Concórdia, existente no KM inicial: 0,00 (eixo da
Rodovia BR-153) KM final: 4,40 (trevo da SCT-283), localizado no
município de Concórdia/SC

IV - firmar convênios com empresas de transporte de
resíduos estabelecidas no Estado de Santa Catarina devidamente
regularizadas em conformidade com o disposto nas normas gerais
vigentes, bem como com entidades representativas do setor de
construção civil no Estado;

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

Deputado Valdir Cobalchini
Lido no Expediente
Sessão de 23/11/16 V - regular e disciplinar a implantação de um sistema de coleta

eficiente de entulhos e outros detritos da construção civil e demolição,
minimizando o problema da disposição clandestina, estabelecendo os locais
de deposição regular desses materiais destinados à reciclagem por
empreendimentos autorizados nos termos desta Lei.

JUSTIFICATIVA
Faustino Sopelsa nasceu na cidade de Cruz Alta/RS, em março de 1923.
O homenageado foi figura importante no desenvolvimento econômico e
social de Concórdia/SC, tendo seu legado enraizado na comunidade do
referido município. Art. 4º Os empreendimentos incentivados a que se referem os

incisos I e II do art.2º, para fins de usufruto da isenção fiscal, deverão:Sendo um dos pioneiros em Santa Catarina na suinocultura, foi um dos
fundadores do Sindicato Rural de Concórdia e da Associação Catari-
nense de Criadores de Suínos.

I - priorizar o aproveitamento da mão de obra local, atendendo
a primazia do interesse social na geração de trabalho e renda;

A frente da granja São Judas, tornou-se referência na criação de suínos
puros, sendo um dos primeiros importadores de animais de raça aos
países europeus.

II - desenvolver suas atividades de maneira articulada com as
políticas públicas ambientais no âmbito federal, estadual e municipal;

III - apresentar previamente projeto ao órgão de Meio
Ambiente competente, acompanhado de parecer técnico de
profissionais ou instituições credenciais, comprovando que as
propriedades dos resíduos ou materiais secundários a serem reciclados
e reaproveitados na construção civil, em substituição parcial ou total da
matéria-prima utilizada como insumo convencional, não apresentam
riscos de contaminação ambiental durante o ciclo de vida do material e
após sua destinação final.

Pioneiro no setor de cargas pesadas e criação de dado da raça Jersey,
foi cidadão empreendedor, contribuindo para o desenvolvimento
econômico de Concórdia, tendo falecido em 2005.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0375.7/16

Declara de utilidade pública a Federação
Catarinense de Entidades De e Para Cegos
(FeCEC). Art. 5º O Poder Executivo regulamentará essa Lei no prazo de

90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Federação
Catarinense de Entidades De e Para Cegos (FeCEC), com sede e
foro no Município de Florianópolis.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,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:

Deputado Neodi Saretta
Lido no Expediente
Sessão de 24/11/16

JUSTIFICATIVA
I - relatório anual de atividades do exercício anterior; O Projeto de Lei, com base em semelhante aprovado no Estado

do Piauí, tem o objetivo de instituir a Política de Reciclagem de Entulhos da
Construção Civil e Demolição no âmbito do Estado de Santa Catarina.

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;

O acelerado crescimento das cidades acarreta em uma volumosa
quantidade de obras no ramo da construção civil, sendo demolições,
construções ou reformas, estas obras acabam por gerar uma grande
quantidade de entulhos.

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.

Estes entulhos quando não recebem a destinação correta,
acabam sendo depositados em locais impróprios, tornando-se um grave
problema ambiental, e mesmo que recebendo a destinação correta, não é
reaproveitado, gerando em um enorme desperdício de materiais oriundos de
recursos naturais.

Sala das Sessões,
Deputado Cesar Valduga

Lido no Expediente
Sessão de 23/11/16

JUSTIFICATIVA O entulho de construção civil pode ser reciclado e reutilizado de
inúmeras formas, convertendo este processo danoso em um processo
vantajoso para todos, gerando emprego e renda, estimulando a economia
local através da criação de cooperativas populares e empresas relacionadas,
que possam desenvolver o trabalho de processamento deste material
proveniente da construção civil, contribuindo para o desenvolvimento
ecologicamente correto e sustentável.

Submeto à elevada consideração dos nobres Pares o presente
Projeto de Lei, que visa declarar de utilidade pública a Federação Catari-
nense de Entidades De e Para Cegos (FeCEC), de Florianópolis.

Trata-se de Federação que representa as entidades afiliadas De e
para cegos, e tem como objetivo lutar pela emancipação dos cegos,
promover intercâmbio, encontros e debates entre entidades, orientar,
assessorar, organizar e representar judicialmente em defesa dos interesses
das pessoas cegas e deficientes visuais.

Dessa maneira solicito apoio dos nobres Pares à aprovação deste
Projeto de Lei.

Deputado Neodi SarettaPara continuar implementando as ações dispostas em seu
Estatuto, faz-se necessário que a entidade usufrua das vantagens legais
inerentes à titulação requerida, assim, peço aos nobres Parlamentares a
aprovação desse Projeto de Lei.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº PL./0377.9/2016

“Altera o 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’, para dar nova denominação a
entidade Sociedade Amigos do 23º Batalhão
de Infantaria - SAB/23, de Blumenau.

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

PROJETO DE LEI Nº 0376.8/2016
Institui a Política de Reciclagem de Entulhos
da Construção Civil e Demolição no Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências. Art. 1º A Sociedade Amigos do 23º Batalhão de Infantaria -

SAB/23, de Blumenau, a que se refere o item 301 do Anexo Único da
Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a denominar-se
Associação dos amigos do 23º Batalhão de Infantaria.

Art. 1º Fica instituída a Política de Reciclagem de Entulhos da
Construção Civil e Demolição, que visa incentivar a utilização de
materiais reciclados oriundos do processo da construção civil e
demolição, com o intuito de estimular a implantação da construção
sustentável no Estado de Santa Catarina.

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

Deputado Narcizo Parisotto.Art. 2º Para a efetivação da política de que trata essa Lei, o
Poder Executivo poderá: Lido no Expediente

Sessão de 24/11/16I - oferecer incentivos para a implantação de centros de
armazenagem e distribuição de materiais recicláveis em todo Estado; JUSTIFICATIVA

Submeto a elevada considerações de Vosss Excelências o
Projeto deLei em anexo, que visa alterar o item 301 do Anexo Única 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", para dar nova denominação a Sociedade Amigos
do 23º Batalhão de infantaria, de Blumenau, conforme demonstrado
pela documentação anexada.

II - estimular a criação de cooperativas populares e indústrias
que possam processar a reciclagem de materiais provenientes de
entulhos da construção civil;

III - fomentar o desenvolvimento de projetos de reutilização de
materiais recicláveis, observando-se as recomendações técnicas e a
legislação pertinente.

Art. 3º Para o fiel cumprimento do disposto nessa Lei, fica o
Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes medidas:

Deputado Narcizo Parisotto
*** X X X ***
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REDAÇÕES FINAIS
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

AO PROJETO DE LEI Nº 0216.4/2016
O Projeto de Lei nº 0216.4/2016 passa a ter a seguinte

redação:REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 105/2016
"PROJETO DE LEI Nº 0216.4/2016Denomina Rodovia Carlos Frederico Adolfo

Schneider o acesso a Joinville, trecho
Entroncamento BR-280 - Bairro
Paranaguamirim, no Município de Joinville.

Declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Frei Rogério, de Curitibanos.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Frei Rogério, com sede no Município de Curitibanos.A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA: Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei
f icam assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.Art. 1º Fica denominada Rodovia Carlos Frederico Adolfo

Schneider o acesso a Joinville, trecho Entroncamento BR-280 - Bairro
Paranaguamirim, no Município de Joinville. Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos
da legislação vigente;AO PROJETO DE LEI Nº 01105.9/2016

O Projeto de Lei nº 0105.9/2016 passa a ter a seguinte
redação: III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e"PROJETO DE LEI Nº 0105.9/2016
IV - balancete contábil.Denomina Rodovia Carlos Frederico Adolfo Schneider o acesso a

Joinville, trecho Entroncamento BR-280 - bairro Paranaguamirim, no
Município de Joinville.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".
Sala da Comissão,

Deputado Dirceu DreschArt. 1º Fica denominada Rodovia Carlos Frederico Adolfo
Schneider o acesso a Joinville, trecho Entroncamento BR-280 - bairro
Paranaguamirim, no Município de Joinville.

Relator
APROVADO EM TURNO ÚNICO

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." Sessão de 23/11/16
Sala da Comissão,

*** X X X ***APROVADO EM 1º TURNO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 222/2016Em Sessão de 09/11/2016

Autoriza a abertura de crédito
suplementar em favor do Departamento
Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 22/11/2016

Deputado Ricardo Guidi
Relator A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

*** X X X *** DECRETA:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 216/2016 Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar, no valor de R$ 106.202.868,00 (cento e seis
milhões, duzentos e dois mil e

Declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Frei Rogério, de Curitibanos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
oitocentos e sessenta e oito reais), em favor do

Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA), na fonte de
recurso 0.1.91 - operações de crédito interna -

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Frei Rogério, com sede no Município de Curitibanos.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente. recursos do tesouro - exercício corrente, com vista ao atendi-
mento da programação constante do Anexo II desta Lei.Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à

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

Art. 2º Para atender ao crédito a que se refere o art. 1º desta
Lei, proveniente da fonte de recurso 0.1.91 - operações de crédito
interna - recursos do tesouro -

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
exercício corrente, constante do Anexo I desta Lei, ficam

anuladas parcialmente as dotações orçamentárias consignadas na
programação do Fundo Estadual de Educação (Feduc).

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 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

IV - balancete contábil. SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 24 de novembro de 2016.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Deputado MAURO DE NADALSALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 24 de novembro de 2016.

Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaDeputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

ANEXO I
Ato Normativo 2016AN000965 Ano Base: 2016
Órgão 45000 Secretaria de Estado da Educação (SED)
Unidade Orçamentária 45092 Fundo Estadual de Educação (FEDUC)
Subação Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED
Código 12.368.0100.0565.012842
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 6.165.795,00

Subação Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED
Código 12.368.0101.0565.012843
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 100.037.073,00
Total R$ 106.202.868,00

ANEXO II
Ato Normativo 2016AN000965 Ano Base: 2016
Órgão 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE)
Unidade Orçamentária 53025 Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA)
Subação AP - Pavimentação da SC-120, trecho Curitibanos - BR-282 (para São José do Cerrito)
Código 26.782.0110.0009.008781
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
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44.90 Aplicações Diretas
44.90.34 (0.1.91) Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização R$ 500.000,00
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 8.000.000,00
Subação AP - Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiurê - Grão-Pará
Código 26.782.0101.0009.001302
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 5.000.000,00
Subação AP - Reabilitação da SC-110/390, trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto Serra do Rio do Rastro
Código 26.782.0140.0178.002302
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 8.059.335,00
Subação Conclusão implant./supervisão Via Expressa Sul e acessos, incl. ao Aeroporto H. Luz em Florianópolis
Código 26.782.0101.0298.001450
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 18.000.000,00
Subação Implantação do contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entroncamento SC-370
Código 26.782.0105.0009.012672
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.34 (0.1.91) Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização R$ 1.000.000,00
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 10.000.000,00
Subação Reabilit./aum. capac. da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282
Código 26.782.0101.0178.001954
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.34 (0.1.91) Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização R$ 724.477,97
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 26.400.000,00
Subação Reabilitação da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis
Código 26.782.0101.0019.009367
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 12.554.425,31
Subação Reabilitação da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (para Imbuia)
Código 26.782.0140.0178.002287
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 2.000.000,00
Subação Reabilitação da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode
Código 26.782.0140.0178.001724
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 1.500.000,00
Subação Reabilitação da SC-114, trecho Lages - Painel
Código 26.782.0140.0178.012443
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 6.000.000,00
Subação Reabilitação da SC-414, trecho Luís Alves - BR-470
Código 26.782.0140.0178.002183
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.51 (0.1.91) Obras e Instalações R$ 4.414.629,72
Subação Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA
Código 26.782.0140.0178.003548
4 Despesas de Capital
44 Investimentos
44.90 Aplicações Diretas
44.90.34 (0.1.91) Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização R$ 2.050.000,00
Total R$ 106.202.868,00

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 241/2016 “Art. 4º ..............................................................................

.........................................................................................................Altera a 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”, para dar celeridade processual
às matérias relativas à manutenção das
entidades declaradas de utilidade pública.

III - efetivo e contínuo funcionamento nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores à formulação do pedido, por meio de
declaração, em papel timbrado, com a nominata da diretoria atual, data
do início e término da gestão, número do registro no CNPJ e endereço
da instituição, firmada por um dos seguintes agentes públicos onde a
entidade tem sua sede:
.........................................................................................................A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, f) conselhos municipais da área em que a entidade atua;DECRETA: .........................................................................................................

Art. 1º Os arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 16.733, de 15 de
outubro de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação:

VI - que não remunere os cargos de diretoria ou conselho e
que não distribua lucros, bonificações ou vantagens auferidas,
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mediante o exercício de suas atividades, a dirigente, mantenedor ou
associado, sob nenhuma forma ou pretexto, devidamente expresso em
seu estatuto social;

nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a denominar-se
Associação de Radioamadores de Brusque, de Brusque.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Sessões, 08/11/16.........................................................................................................

Deputado Marcos VieiraArt. 5º A entidade declarada de utilidade pública deverá
encaminhar à Assembleia Legislativa, até o dia 17 de julho de cada
ano, para o devido controle e identificação do cumprimento do disposto
no art. 3º desta Lei, sob pena de revogação do reconhecimento de
utilidade pública, os seguintes documentos:

APROVADO EM TURNO ÚNICO
Sessão de 22/11/16

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 351/2016

Altera o 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", para dar nova denominação à
entidade Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de São Francisco do Sul.

.........................................................................................................
V - declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.

§ 1º Compete à Consultoria Legislativa da Alesc:
I - solicitar à entidade, por meio do setor competente, a

complementação da documentação, quando necessário; e A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:II - exarar parecer conclusivo sobre o cumprimento, pelas

entidades, dos requisitos previstos neste artigo. Art. 1º A Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de São
Francisco do Sul, a que se refere o item 1 do Anexo Único da Lei nº
16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a denominar-se Associação
de Serviços Sociais Voluntários de São Francisco do Sul.

§ 2º O Deputado poderá solicitar a revogação ou reavaliação
do reconhecimento de utilidade pública, desde que devidamente
justificada.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.§ 3º Qualquer cidadão pode ter acesso à situação de
regularidade das entidades, por meio do setor competente da Alesc. SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.

Deputado MAURO DE NADAL Art. 6º ...............................................................................
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.........................................................................................................

*** X X X ***V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 356/2016
Altera o 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", para dar nova denominação à
entidade Sociedade Musical Amor à Arte.

Art. 7º A entidade que alterar a sede e/ou a denominação
social deve solicitar à Assembleia Legislativa a alteração da lei que a
reconheceu de utilidade pública estadual.
.........................................................................................................

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,Art. 8º ................................................................................
DECRETA:Parágrafo único. As entidades, para fazerem uso dos

benefícios legais do título de utilidade pública, devem apresentar
certidão atualizada, com validade de 1 (um) ano." (NR)

Art. 1º A Sociedade Musical Amor à Arte, com sede no
Município de Florianópolis, a que se refere o item 62 do Anexo Único da
Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a denominar-se
Associação Musical Amor à Arte.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Deputado MAURO DE NADAL
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Deputado MAURO DE NADALEMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0241.5/2016
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaAltera a Lei n. 16.733, de 15 de outubro de

2015, que Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade pública
estadual no âmbito do Estado de Santa
Catarina, para dar celeridade processual às
matérias relativas à manutenção das
entidades declaradas à manutenção das
entidades declaradas de utilidade pública.

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 558/2015

Denomina Angelo Fantin o trecho da Rodovia
SC-157, compreendido entre o Município de
São Lourenço do Oeste ao Município de
Quilombo e altera a Lei nº 5.470, de 1978,
que “Denomina Engenheiro Felix Malburg, o
trecho da Rodovia SC-468, compreendido
entre o Município de São Lourenço do Oeste e
a Rodovia BR-282”.

O § 1º do art. 5º que se refere o art. 1º do Projeto de Lei nº
0241.5/2016 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º .............................................................................. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,§1º Compete à Consultoria Legislativa da Alesc: DECRETA:
I - solicitar à entidade, por meio do setor competente, a

complementação da documentação, quando necessário; e
Art. 1º Fica denominado Angelo Fantin o trecho da Rodovia

SC-157, compreendido entre o Município de São Lourenço do Oeste e o
Município de Quilombo - Km 0 ao Km 54,5.II - exarar parecer conclusivo sobre o cumprimento, pelas

entidades, dos requisitos previstos neste artigo.” Art. 2º A ementa e o art. 1º da Lei nº 5.470, de 24 de agosto
de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:Sala das Sessões,

Deputado José Nei Alberton Ascari "Denomina Engenheiro Felix Malburg, o trecho da Rodovia SC-157,
compreendido entre o Município de Quilombo e o Entroncamento com a
Rodovia BR-282.

APROVADO EM 1º TURNO
Sessão de 09/11/16
APROVADO E 2º TURNO Art. 1º Fica denominado Engenheiro Felix Malburg, o trecho da

Rodovia SC-157, compreendido entre o Município de Quilombo e o
Entroncamento com a Rodovia BR-282 - Km 54,5 ao Km 95,8." (NR)

Sessão de 22/11/16
*** X X X ***

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 305/2015
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.Altera o 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", para dar nova denominação ao
Clube dos Radioamadores de Brusque.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
AO PROJETO DE LEI Nº 0558.1/2015

“PROJETO DE LEI Nº 0558.1/2015
Denomina Angelo Fantin o trecho da Rodovia
SC-157, compreendido entre o Município de
São Lourenço do Oeste ao Município de
Quilombo e altera a Lei 5.570, de 1978, que
“Denomina Engenheiro Feliz Malburg, o trecho
da Rodovia SC-468, compreendido entre o
município de São Lourenço do Oeste e a
Rodovia BR-282.”

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O Clube dos Radioamadores de Brusque, com sede no

Município de Brusque, a que se refere o item 25 do Anexo Único da Lei
nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, passa a denominar-se
Associação de Radioamadores de Brusque, de Brusque.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016. Art. 1º Fica denominado Angelo Fantin o trecho da Rodovia SC

157, compreendido entre o Município de São Lourenço do Oeste e o
Município de Quilombo - Km 0 ao Km 54,5.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL Art. 2º A ementa e o art. 1º da Lei nº 5.470, de 24 de agosto de
1978 passam a vigorar com a seguinte redação:AO PROJETO DE LEI Nº 0305.4/2015
‘Denomina Engenheiro Felix Malburg, o trecho da Rodovia SC-157,
compreendido entre o Município de Quilombo e o entroncamento com a
Rodovia BR-282.’ (NR)

O Projeto de Lei nº 0305.4/2015 passa a ter a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI Nº 0305.4/2015

Altera o 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’, para dar nova denominação ao
Clube dos Radioamadores de Brusque.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Sessões em,

Deputado Valdir Cobalchini
APROVADO EM 1º TURNO
Sessão de 16/11/16
APROVADO EM 2º TURNOArt. 1º O Clube dos Radioamadores de Brusque, com sede no

Município de Brusque, a que se refere o item 25 do Anexo Único da Lei Sessão de 22/11/16
*** X X X ***
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