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P L E N Á R I O

ATA DA 004ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 14h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Aldo Schneider
- Altair Silva - Ana Paula Lima - Antônio
Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro -
Dalmo Claro - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dóia
Guglielmi - Fernando Coruja - Gabriel
Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - José Nei Ascari - Kennedy
Nunes - Luciane Carminatti - Marcos Vieira
- Mário Marcondes - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta
- Nilso Berlanda - Nilson Gonçalves - Padre
Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

********* impostos arrecadados, a base de cálculo
dos impostos, contribuições e onde e
como se arrecada, mencionando a
repercussão negativa aos municípios
quando as operações financeiras são
realizadas - como leasing, cartões de
crédito e contratação de planos de saúde -
e a cobrança do ISS fica integralmente
registrada no município sede do banco ou
da financeira e não onde foi realizada a
compra ou venda. Esta situação impede
que tal arrecadação possa ser revertida
em obras de infraestrutura e políticas
públicas ao município, conforme decisão
do Supremo Tribunal Federal, em 2009,
que declara a cobrança constitucional, o
que foi posteriormente ratificada pelo
Supremo Tribunal de Justiça em 2012.

Breves Comunicações
DEPUTADO KENNEDY NUNES

(Orador) - Menciona o vídeo que
apresentou na semana passada, durante
o seu pronunciamento, sobre a atuação da
Polícia Militar na cidade de Blumenau, que
teve repercussão positiva junto à
população, chamando atenção para a
valorização dos profissionais da
Segurança Pública. Destaca que toda
profissão deve ser valorizada, principal-
mente aquelas que têm o mérito de servir
ao próximo, e pede ao cidadão catari-
nense que respeite o trabalho dos
policiais de Santa Catarina e do Brasil.
Lembra a situação delicada que está
ocorrendo no estado de Espírito Santo
pela ausência dos policiais nas ruas, que
estão em greve, o que trouxe o
vandalismo e a perda de muitas vidas.
Finaliza, fazendo referência à palavra
tolerância, entendendo que deve ser mais
vivenciada pelas pessoas. [Taquígrafa:

Ana Maria]

PRESIDÊNCIA - Deputados: Informa que, em 2016, foi
apresentado, pela Presidenta Dilma
Roussef, um Projeto de Lei Complementar
que alterava várias leis tributárias, que
apesar de aprovado, foi vetado pelo
Presidente Michel Temer, justamente no
que se refere ao local onde seria cobrado
o ISS sobre as referidas operações.

Silvio Dreveck
Mário Marcondes
Kennedy Nunes
Maurício Eskudlark

DEPUTADO SILVIO DREVECK (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.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Discorre sobre a repactuação
entre os entes federados, a divisão de

Esclarece que apoia a derrubada
do veto conjuntamente aos esforços da
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FECAM, que declarou ser uma de suas
principais reivindicações em 2017.
[Coordenadora Carla]

Wan-Dall, de Gaspar, e do secretário de
Segurança Pública César Augusto Grubba,
para discutir a necessidade emergencial
de um local para a delegacia da Polícia
Civil do município, informando que foi
sugerido aproveitar o antigo espaço do
Centro de Saúde, de Blumenau, hoje
abandonado, reunindo a Central da Polícia
Civil, a Delegacia da Mulher e o Instituto-
Geral de Perícias para a economia de
recursos e o atendimento ao cidadão de
Blumenau e de toda a região. Confirma
que o secretário Grubba já determinou o
encaminhamento da feitura dos projetos
para avançar as negociações com o gover-
nador do estado.

das duas indicações.

DEPUTADO KENNEDY NUNES
(Presidente) - Suspende a sessão até o
início da Ordem do Dia. [Taquígrafa: Ana

Maria]

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador)
- Fala sobre a agricultura e o agronegócio,
destacando que em 2017 haverá uma
safra recorde, esperando-se a colheita de
aproximadamente 223 milhões de
toneladas, a maior produção da história
do Brasil. Parabeniza o agronegócio
brasileiro, que tem investido em
tecnologia e pesquisa, se modernizando,
gerando emprego, alavancado o desenvol-
vimento e a sustentação da economia
brasileira. Alerta que essa safra recorde
também vai gerar uma demanda por
armazenamento e transporte, pontuando
que o país é carente em vias de
escoamento da produção, o que complica
essa logística.

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

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

Passaremos à Ordem do dia.
Pedido de Informação n.

0002/2017, de autoria do deputado
Neodi Saretta, a ser encaminhado ao
secretário da Infraestrutura, solicitando
informações referentes à previsão para
recuperação da rodovia que faz ligação
entre os municípios de Capinzal e
Piratuba.

Manifesta compromisso com a 3ª
edição do Programa Reviver III, e afirma
que em fevereiro será lançado o edital
para o início das atividades em março.
Informa ainda que a secretaria da Saúde
irá encabeçar os recursos destinados ao
Programa para atendimento das
comunidades terapêuticas do estado,
tranquilizando os dirigentes e as novas
comunidades que querem aderir ao
programa de atendimento aos
dependentes químicos. [Taquígrafa:

Elzamar]

Em discussão.
Lembra que em 2016 o estado

sofreu com a falta de milho, mas pondera
que este ano haverá um excedente nesta
produção. Ressalta a importância do
equilíbrio entre produção e consumo, com
políticas de governo que assegurem um
preço mínimo, dando estabilidade a quem
produz e garantia para quem compra.

(Pausa)
Não havendo quem o queira

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n.

0003/2017, de autoria da deputada
Luciane Carminatti, a ser encaminhado ao
secretário da Fazenda, solicitando
informações referentes aos tributos
utilizados para a base de cálculo da
Retribuição pelo Esforço de Cobrança de
Crédito Inadimplente, prevista na lei
Complementar n. 443/09.

Demonstra preocupação como o
rumo dos debates a respeito da reforma
da Previdência, que apoia, porém, destaca
que não concorda em penalizar o
agricultor, considerando a necessidade de
coibir as distorções existentes no setor,
como as grandes aposentadorias.

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA

(Orador) - Manifesta-se a respeito da
reforma da previdência e seus vários
aspectos, destacando o desmonte que se
fará caso seja aprovada a proposta
enviada ao Congresso Nacional. Questiona
o tratamento igual em relação à idade
tanto para trabalhadores rurais quanto
urbanos, que passará para 65 anos,
demonstrando sua preocupação para
aqueles que recebem um salário mínimo,
aos que sofrem doença laboral, como
LER/Dort, e como as empresas irão
trabalhar essas demandas, e principal-
mente com a aposentadoria dos
agricultores e o êxodo rural.

Deputado Natalino Lázare
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pelo
pronunciamento, concordando quanto aos
produtores de milho, que precisam ser
valorizados. Também preocupa-se com a
questão da Previdência, mencionando que
o agricultor já contribui com 2,5% descon-
tados nas notas fiscais para o Funrural, e
não pode ser penalizado. [Taquígrafa:

Sara]

Em discussão.
(Pausa)

Não havendo quem o queira
discutir, encerramos sua discussão.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 0052/2017, de

autoria do depurado Aldo Schneider, que
solicita envio de mensagem ao
superintendente da Polícia Rodoviária
Federal, pedindo informações referentes
aos acidentes ocorridos entre 2013 e
2015, na BR-470, trajeto entre os
municípios de Otacílio Costa e navegantes
e quais os quilômetros ou trechos desta
rodovia em que ocorrem o maior número
de acidentes.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
(Oradora) - Faz uma análise sobre o
reflexo que a reforma da Previdência
proposta pelo atual governo terá para as
mulheres trabalhadoras brasileiras,
entendendo que reforçará a desigualdade
dos direitos trabalhistas entre homens e
mulheres, que já ocorre no país. Ressalta
que tal reforma trará para os mais pobres,
em especial às mulheres, mais tempo de
contribuição, benefícios menores e por
menos tempo, enquanto o governo de
Michel Temer mantém privilégios para
outros segmentos da sociedade.
Concluindo, espera que a reforma não
seja aprovada no Congresso Nacional.
[Taquígrafa: Cristiany]

Comenta que, em outros países
que aplicaram reforma previdenciária
semelhante, muitos estão retornando ao
sistema antigo devido aos impactos
econômicos que se agravaram, e enfatiza
que o debate sobre o tema deve ser
amplo. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PP
DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador)

- Menciona assalto ocorrido em sua
cidade natal São João Batista, na semana
anterior, e que graças à ação rápida e
eficiente da Polícia Militar não teve êxito.

Em discussão.
(Pausa)

Não havendo quem o queira
discutir, encerramos sua discussão.

Comunica que está
encaminhando ao Plenário na presente
data, duas indicações de sua autoria,
solicitando a implantação de rótula de
acesso ao Bairro Kreker, no quilômetro
19, da Rodovia SC-410, e também a
recuperação da pista do quilômetro 28, na
mesma rodovia, no Bairro Rio do Braço, na
cidade de São João Batista, pedindo
urgência ao Deinfra, já que as obras vão
trazer segurança para toda a cidade.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

Partidos Políticos Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0044/2017, 0050/2017 e 0051/2017,
de autoria do deputado Neodi Saretta;
0045/2017, de autoria do deputado Silvio
Dreveck; 0046/2017, de autoria do
deputado Jean Kuhlmann; 0047/2017, de
autoria do deputado Altair Silva;
0048/2017, de autoria do deputado

Partido: PSD
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Parabeniza os radialistas pelo
Dia Internacional do Rádio, ocorrido no dia
13 de fevereiro, e enaltece o trabalho de
tais profissionais.

Faz menção à audiência pública
com a participação do prefeito Kleber

Conclui agradecendo e espera o
apoio de todos os deputados na votação

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Natalino Lázare; 0049/2017, de autoria
do Padre Pedro Baldissera; 0053/2017,
de autoria do deputado Cleiton Salvaro;
0054/2017, de autoria do deputado Dóia
Guglielmi; 055/2017, de autoria da
deputada Ana Paula Lima; 0056/2017, de
autoria do deputado Marcos Vieira;
0057/2017, de autoria do deputado
Dirceu Dresch; e 0058/2017 e
0059/2017, de autoria do deputado
Antônio Aguiar.

comprovou a queda no número e na
mortalidade provocados por AVC. Informa
que o evento, além das várias entidades
que serão homenageadas, contará com a
presença do secretário da Saúde do
Estado, Dr. Vicente Caropreso.

a demanda reprimida. [Taquígrafa:

Cristiany]

DEPUTADO MILTON HOBUS
(Orador) - Faz um cumprimento especial ao
prefeito da cidade de Taió, e parabeniza
os habitantes do município pelos 68 anos
de emancipação político-administrativa.Elucida também, que sua partici-

pação no almoço com a bancada do PP,
não significa estar se filiando ao partido,
simplesmente compartilha o momento
agradável com seus amigos de Casa, que
tanto respeita e considera. [Coordenadora

Carla]

Destaca a reunião com Raimundo
Colombo, autorizando a licitação para os
projetos executivos da pavimentação do
trecho entre Rio do Oeste a Taió;
Petrolândia e a BR-282, Presidente Nereu
a Vidal Ramos, no vale do Itajaí, e informa
que também liberou recursos para finalizar
a pavimentação da rua Rui Barbosa, em
Rio do Sul. Agradece ao governador pelo
que tem feito em favor de Santa Catarina.

A Presidência comunica, ainda,
que encaminhará aos destinatários,
conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s:
0022/2017, de autoria do deputado
Natalino Lázare; 0023/2017, de autoria
do deputado Mário Marcondes;
0024/2017 e 0026/2017, de autoria do
deputado Altair Silva; 0025/2017, de
autoria do deputado Ismael dos Santos;
0027/2017, de autoria do deputado
Cleiton Salvaro; 0028/2017, de autoria
do deputado Dóia Guglielmi; e
0029/2017, de autoria do deputado
Antônio Aguiar.

DEPUTADO DARCI DE MATOS
(Orador) - Repercute matéria divulgada no
jornal A Notícia que ressalta a importância
da ARCD - Associação de Reabilitação das
Crianças com Deficiência para os
portadores de necessidades especiais,
informando que a instituição, durante
anos, tem atendido crianças com
deficiência, e é o único suporte para as
famílias carentes. Lamenta, entretanto,
que o prefeito de Joinville tenha retirado
parte da verba destinada à ARCD,
prejudicando aquelas pessoas que
necessitam do atendimento. Explica que a
Câmara de Vereadores daquele município
está fazendo uma audiência pública para
tentar reverter a situação, tentando
sensibilizar o prefeito para o problema
daquelas crianças. Destaca que é um
dever promover a inclusão das pessoas
especiais, e neste sentido o governo do
estado tem feito a sua parte.

Faz menção ao ofício
encaminhado ao DNIT sobre as obras
previstas para o estado em rodovias
federais, e informa que, conforme
resposta do órgão, os recursos
destinados ao cronograma previstos para
2017 estão aquém para investir nas obras
que seriam a duplicação das BRs-470 e
280. Sugere, portanto, um movimento
conjunto da Casa Legislativa com o poder
Executivo para cobrar mais recursos,
reforçando a situação precária nos
corretores federais de Santa Catarina que
impedem o crescimento do estado.

Deputado Mauro de Nadal - Pela
Ordem, sr. presidente.

DEPUTADO KENNEDY NUNES
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Mauro de Nadal.

DEPUTADO MAURO DE NADAL -
Quero registrar a presença do prefeito de
Planalto Alegre, sr. Juarez Bet, bem como
do vereador Aldo Dalacort e do presidente
da Câmara, vereador Valdenei Ferrarini.
Eles estão numa rotina de audiências em
várias secretarias de Estado, mas
aproveitaram o momento para visitar o
Parlamento catarinense.

Deputado Nilso Berlanda
(Aparteante) - Parabeniza o deputado
pelas boas notícias, e solicita a inclusão
do trecho Frei Rogério a Fraiburgo,
diminuindo o trajeto.Registra que acompanhou o

governador João Raimundo Colombo em
algumas inaugurações de escolas e de
reformas, em Bombinhas e Itajaí, consta-
tando que as obras são de excelente
qualidade. Também manifesta satisfação
em saber que o estado pretende implantar
o ensino em período integral,
preocupando-se com a formação dos
adolescentes em todos os aspectos,
inclusive o profissionalizante.

Deputado Mauro de Nadal
(Aparteante) - Critica a forma aplicada na
recuperação dos buracos, que retornam
em três meses, e reforça a má gestão do
DNIT na fiscalização, na exigência do
material adequado e no cumprimento no
contrato. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO KENNEDY NUNES
(Presidente) - Feito o registro, deputado.

Quero registrar também a
presença da deputada federal Geovania de
Sá, que representa o nosso Estado em
Brasília.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Reporta-se à matéria jornalística
estadual sobre ato administrativo de
posse dos novos secretários regionais de
Chapecó e Xanxerê, quando foi
argumentada a questão de eleger um
governo do oeste nas próximas eleições,
uma vez que a região estaria abandonada.
Entende que não procede tal afirmação
pelo esforço que o governador Raimundo
Colombo empreende em todo o estado
catarinense. Menciona e reconhece a
necessidade de melhorias, principalmente
das rodovias, porém faz ressalvas e
enumera várias obras feitas no governo de
Luiz Henrique da Silveira para a referida
região, como a do Hospital Regional de
São Miguel do Oeste.

Sejam todos bem-vindos! Deputado Milton Hobus
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pelo
pronunciamento, e demonstra satisfação
em participar de um governo realizador
como o catarinense. Comenta que,
enquanto prefeito de Rio do Sul, também
teve a preocupação de implantar o ensino
fundamental em período integral, com o
modelo de educação empreendedora.
[Taquígrafa: Sara]

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa Revisora: Rubia]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO NILSON GONÇALVES
(Orador) - Convida para o Ato Solene, que
acontecerá no dia 15 do corrente mês, em
Joinville, na Sociedade Harmonia Lyra, em
homenagem a Unidade de tratamento de
AVC do Hospital Municipal São José, pela
passagem dos 20 anos de fundação.
Enfatiza que o hospital é referência
nacional no atendimento ao serviço e
cuidado com os pacientes com acidente
vascular cerebral, oferecendo o que existe
de mais moderno e eficaz neste
tratamento.

DEPUTADO SERAFIM VENZON
(Orador) - Saúda os representantes das
prefeituras de Santa Catarina que vêm à
Assembleia trazer os pleitos municipais,
entendendo que precisam de suporte para
realizar as demandas necessárias à
promoção da saúde e da educação nos
municípios. Lembra que foi aprovada, na
Casa, matéria que obriga a secretaria da
Saúde a publicar a lista dos pacientes que
estão aguardando para realizar consultas,
procedimentos e cirurgias eletivas. E
espera que a secretaria, agindo com os
municípios, possa elaborar um plano de
atendimento à referida fila para que o
processo funcione com eficiência e atenda

Deputado Mauro de Nadal
(Aparteante) - Corrobora a fala do
deputado e enaltece o modelo de
descentralização, relacionando-o com o
desenvolvimento do oeste catarinense.
[Taquígrafa: Sílvia]

Destaca que a Unidade possui
um programa de residência médica em
neurologia com plantão de 24h,
mantendo, desde 2005, um banco de
dados de registro de AVC, único na
América Latina. Registra que os dados
colhidos apontam Joinville como a
primeira cidade da América do Sul que

DEPUTADO CESAR VALDUGA
(Orador) - Comunica que na data anterior,
comemorou-se o Dia Mundial do Rádio,
considera o rádio um instrumento de
comunicação popular. Cumprimenta todos
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os profissionais de rádio, em especial os
da Rádio Alesc, que desempenham um
trabalho fundamental para a divulgação
das ações do Parlamento catarinense em
todas as regiões do estado.

tados para busca de alternativas, junto
aos órgãos competentes, para evitar o
fechamento das instituições. [Taquígrafa:

Ana Maria]

insegurança nas vias de circulação,
violência, entre outros fatores, e indigna-
se com a postura do governador Raimundo
Colombo que investe em propagar uma
imagem de Santa Catarina que não
corresponde com a realidade.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH
(Orador) - Apela à Mesa Diretora
providências para a realização das
audiências públicas nas regiões do estado
de Santa Catarina, reivindicando a neces-
sidade de haver a discussão, elencando
que a Casa Legislativa deve cumprir sua
missão, defendendo os interesses da
sociedade catarinense.

Demonstra preocupação com a
possibilidade de fechamento das unidades
dos bombeiros militares em três
municípios do estado de Santa Catarina,
sendo que o fechamento das unidades
estaria associado à falta de efetivo. Está
encaminhando uma indicação ao gover-
nador do estado, ao comando dos
Bombeiros Militares e a Secretaria de
Segurança Pública pedindo a ampliação do
efetivo e a manutenção dos quartéis.
Conclui, pedindo apoio aos colegas depu-

Finaliza afirmando que é preciso
ser realista, lutando pela democracia,
avançando e respeitando o povo catari-
nense.

DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK (Presidente) - Não havendo
mais oradores a fazer uso da palavra,
encerra a sessão, convocando outra,
ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental. [Coordenadora Carla].

Comenta sobre roteiro que
realizou no interior do estado e externa
sua preocupação com situação intrigante:
deparou-se com hospitais em calamidade,

ATA DA 005ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 14h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Aldo Schneider
- Altair Silva - Ana Paula Lima - Antônio
Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro -
Dalmo Claro - Dirce Heiderscheidt - Dirceu
Dresch - Dóia Guglielmi - Fernando Coruja -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - José Milton
Scheffer - José Nei Ascari - Kennedy
Nunes - Luciane Carminatti - Marcos Vieira
- Mário Marcondes - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Narcizo Parisotto -
Natalino Lázare - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Padre Pedro Baldissera -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Serafim Venzon - Silvio Dreveck.

necessitam de tratamento contínuo. Neste
sentido, informa que está tramitando, na
Casa, o Projeto de Lei n. 0015/2017, de
sua autoria, que dispõe sobre a isenção
de ICMS a produtos alimentícios
industrializados que tenham como
consumidores diretos as pessoas com
diabetes, pois a restrição alimentar
encarece o custo de vida dessas pessoas.
Conclama seus Pares a apoiarem o
projeto.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH
(Orador) - Aborda uma das grandes preocu-
pações dos trabalhadores e trabalhadoras
do campo e da cidade, a questão da
reforma da Previdência. Entende que a
reforma vai prejudicar o povo brasileiro e
que o governo atual está querendo passar
para a sociedade a ideia de que é algo
bom, o que considera uma mentira.
Ressalta que o rombo na Previdência
propagado pelo governo federal acontece
pelos desvios de recursos da mesma para
outras áreas. Não se conforma por não
quererem mexer na aposentadoria vitalícia
de militares e de outros, nem nos altos
salários do Judiciário. Afirma que, em
março, os trabalhadores e trabalhadoras
do país farão uma grande mobilização
para a não aprovação da reforma da
Previdência, e destaca que estará atento,
trabalhando no debate da questão.
[Taquígrafa: Cristiany]

Manifesta preocupação e
indignação com relação à reforma da
Previdência proposta pelo governo de
Michel Temer, elevando para 65 anos a
idade para aposentadoria, e a exigência
de 45 anos de contribuição para ter
acesso à aposentadoria integral.
Considera esta proposta um golpe fatal
nos trabalhadores rurais, e uma
verdadeira afronta às trabalhadoras
brasileiras.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Ana Paula Lima

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a leitura da ata da
sessão anterior para aprovação e a
distribuição do expediente aos srs. depu-
tados.

Critica o governo que tem
apresentado estas medidas como o único
caminho, observando que há um esforço
do governo em viabilizar mercado para as
companhias de previdência privada.
Argumenta, também, que os valores
apresentados pelo governo para provar
uma possível quebra da Previdência são
maquiados, prometendo não se calar
frente à tentativa de impedir a
aposentadoria dos trabalhadores
brasileiros.

DEPUTADO NATALINO LÁZARE
(Orador) - Faz uma homenagem especial
ao Colégio Salvatoriano Imaculada
Conceição de Videira, fundado em 1937,
que iniciou sua obra educacional com
jardim de infância. Salienta que
atualmente o educandário oferece creche,
educação infantil, ensino fundamental e
médio, como Magistério e Contabilidade.
Afirma que a instalação da escola no
município proporcionou desenvolvimento
na região.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO SERAFIM VENZON
(Orador) - Critica o atual sistema de
arrecadação tributária, considerando
injusta a distribuição entre os municípios.
Defende que o ICMS que se paga deve
retornar em forma de benefícios à
população.

Enaltece a importância da Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Santa
Catarina, parabenizando a atual
presidente, Sonia Rieg Fischer, pelos
trabalhos prestados pela entidade à
população. [Taquígrafa: Rubia]

Deputado Natalino Lázare
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado
pelo tema atual, e considera a reforma da
Previdência um assunto que necessita
muita discussão, a fim de que não se
penalize os trabalhadores e, principal-
mente, os da área rural. Quanto às
inadimplências, reconhece a necessidade
de criar mecanismos de fiscalização para
coibir essas injustiças. [Taquígrafa: Sara]

Ressalta ainda que as irmãs
salvatorianas mantêm no município o
Hospital Divino Salvador, e instalaram
educandários em outras cidades e es-
tados, referindo-se ao Colégio Nossa
Senhora de Fátima, no Estreito.

DEPUTADO CESAR VALDUGA
(Orador) - Destaca o importante trabalho
do Parlamento no reconhecimento e
defesa dos direitos das pessoas que

Enfatiza que os educandários e
hospitais, criados e mantidos pela
congregação, foram espalhados pelo sul e
sudeste do Brasil, com inspiração nos

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.098 17/02/2017

ensinamentos do fundador, padre
Francisco Jordan, com valores éticos,
morais, técnicos, religiosos e, tendo como
lema, tornar Jesus Cristo conhecido e
amado por todos os povos da terra.
[Taquígrafa: Elzamar]

fica ocioso e o equipamento deixa de ser
utilizado para atender outra pessoa que
necessitava. Neste sentido, alerta que a
ideia central da lei é garantir
transparência, aumentar a eficiência do
serviço público, dar mais segurança ao
cidadão comum, e que nada disso é
possível se houver descaso. Entende ser
essencial a mudança de postura por parte
dos interessados no serviço.

da Fazenda e do Planejamento, aos
senadores e deputados federais,
manifestando contrariedade à PEC
n.0287/2016. (Reforma da Previdência
Social)

Em discussão.
********** (Pausa)

Partidos Políticos Não havendo quem a queira
discutir, encerramos sua discussão.Partido: PT

DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA (Orador) - Faz ponderações
sobre a campanha do Conselho Federal de
Economia e Combate à Desigualdade, que
trabalha as questões das desigualdades
sociais, enfatizando a necessidade de
uma reforma tributária, no que tange à
redução dos impostos sobre a produção e
o consumo. Ressalta que os produtores e
os consumidores devem ser contemplados
com a diminuição da carga tributária.

Em votação.
DEPUTADA ANA PAULA LIMA

(Presidente) - Suspende a sessão até o
início da Ordem do Dia. [Coordenadora

Carla]

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

Aprovada.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0060/2017, de autoria do deputado Darci
de Matos; 0061/2017, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0062/2017, de
autoria do deputado Mauro de Nadal;
0064/2017, 0065/2017 e 066/2017, de
autoria do deputado Dirceu Dresch;
0067/2017, de autoria da deputada
Luciane Carminatti; 0070/2017, de
autoria do deputado Natalino Lázare; e
0073/2017, de autoria da deputada Dirce
Heiderscheidt.

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

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

Passaremos à Ordem do Dia.
Acha inaceitável que, diante das

desigualdades sociais que existem no
país, as políticas públicas para educação
e saúde não sejam priorizadas. Por isso,
posiciona-se contrário à PEC n. 55, que
limita os gastos públicos em setores
estratégicos como educação e saúde.
[Taquígrafa: Sílvia]

Pedido de Informação n.
0004/2017, de autoria do deputado
Dirceu Dresch, a ser encaminhado ao
secretário de Segurança Pública e à
secretária da Justiça e Cidadania,
solicitando informações referentes às
chamadas dos excedentes do último
concurso púbico da Polícia Militar.

A Presidência comunica, ainda,
que encaminhará aos destinatários,
conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s:
0030/2017, de autoria do deputado
Antônio Aguiar; 0031/2017, de autoria do
deputado Mário Marcondes; 0033/2017,
0034/2017, 0035/2017, 0037/2017,
0038/2017, 0039/2017 e 0046/2017
de autoria do deputado Dirceu Dresch;
0032/2017, de autoria do deputado Altair
Silva; 0036/2017, de autoria do
deputado Jean Kuhlmann; e 0040/2017,
de autoria do deputado Cleiton Salvaro.

Partido: PR Em discussão.
DEPUTADO MAURÍCIO

ESKUDLARK (Orador) - Comenta o
aumento da criminalidade e da violência,
entendendo que tais fatores estão
relacionados à educação que a pessoa
recebe na família, ressaltando serem
necessárias mudanças urgentes na
estrutura familiar. Os pais manifestam
esperança que a escola eduque os filhos,
depois o exército. Infelizmente,
atualmente a base familiar não trabalha
educação com os filhos. Discorda da
manifestação feita pela Anistia
Internacional que a polícia do Brasil está
mais violenta, afirmando que a
criminalidade é que aumentou e está sem
controle, e que é preciso mudar a
legislação penal.

(Pausa)
Não havendo quem o queira

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n.

0005/2017, de autoria do deputado
Dirceu Dresch, a ser encaminhado ao
secretário da Fazenda, solicitando
informações referentes ao Ato Diat n.
10/2016, que dispõe sobre os prazos
para instalação do Medidor Volumétrico de
Combustíveis.

Deputado Dirceu Dresch - Pela
ordem, sr. presidente.

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem,
o sr. deputado Dirceu Dresch.Em discussão.

(Pausa) DEPUTADO DIRCEU DRESCH - Sr.
presidente, quero justificar e esclarecer a
Indicação n. 0046, dirigida ao procurador-
geral da República em Santa Catarina e ao
procurador-geral da Justiça do Estado,
solicitando que acompanhem e fiscalizem
as pesquisas de subsolo que vem sendo
realizadas nas cidades da região oeste do
Estado.

Não havendo quem o queira
discutir, encerramos sua discussão.Conclui demonstrando preocu-

pação com os problemas apresentados na
Segurança Pública, principalmente com a
aposentadoria da categoria, e que as
mudanças propostas pela reforma da
Previdência devem ser discutidas com os
policiais. Parabeniza a Polícia Civil e
Militar pelas ações realizadas no estado.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0009/2017, de autoria

do deputado Kennedy Nunes, a ser
enviada ao comandante da Polícia Militar
de Santa Catarina, manifestando
reconhecimento ao ato de bravura dos
soldados Everson Fogaça Pires, Luis
Felipe do Nascimento e André Luiz
Sampaio de Souza, do 10º Batalhão de
Blumenau.

Toda região está em alerta,
acompanhando com apreensão os testes
sísmicos que estão sendo realizados
entre o meio-oeste e o estremo oeste de
Santa Catarina para prospecção de
petróleo e gás. Uma ação da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, ANP, que contratou uma
empresa americana, Global Services, para
uma possível e futura exploração do gás
de xisto, está sendo avaliada.

Partido: PMDB
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR

(Orador) - Discursa sobre a Lei n. 17.066,
sancionada pelo governador Raimundo
Colombo, oriunda de projeto de lei de sua
autoria, que determina a publicação na
internet de listas de espera para exames,
consultas e cirurgias eletivas na rede
pública do estado, o que garante
transparência nas filas para atendimento
na saúde. Externa sua satisfação com o
fato e, ao mesmo tempo, preocupa-se com
a questão do desperdício decorrente da
falta de atenção de quem marca o atendi-
mento e não comparece, o que gera um
custo social exorbitante, pois o médico

Em discussão.
(Pausa)

Não havendo quem a queira
discutir, encerramos sua discussão.

Em votação. Então, há muitas máquinas
pesadas que rodam pela região, criando
uma grande preocupação na comunidade.
Por isso, solicitamos através do nosso
requerimento que o Ministério Público
Estadual e Federal acompanhem a ação
dessa empresa, verificando se ela está

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

Aprovada.
Moção n. 0010/2017, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, a ser enviada
ao presidente da República, aos ministros
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com todos os documentos em dia e se de
fato possui essa autorização. Estamos
acompanhando pela imprensa. O contrato
é em torno de R$ 60 milhões.

está apresentando um projeto, proibindo,
a exemplo do Paraná, a exploração de gás
de xisto pelos próximos dez anos para que
se façam antes profundas pesquisas
sobre os impactos ambientais que
possam ocorrer.

[Taquígrafa Revisora: Rubia]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Passa ao horário destinado
à Explicação Pessoal e, não havendo
oradores a fazer uso da palavra, encerra a
sessão, convocando outra, ordinária, para
o dia subsequente, à hora regimental.
[Taquígrafa: Rubia].

Sabemos que nos Estados
Unidos está sendo perfurado e explorado
esse gás que traz grandes impactos
ambientais. Estamos preocupados,
inclusive com o Aquífero Guarani, pois é
uma grande reserva de água.

Muito obrigado!
DEPUTADO SILVIO DREVECK

(Presidente) - Obrigado, deputado, pelos
seus esclarecimentos.

Comunico que a nossa bancada Finda a pauta da Ordem do Dia.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
Art. 1º DESIGNAR a servidora GRAZIELA MELLER

MILANEZE, matrícula nº 6866, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer a função de Chefia de Seção - Folha de
Pagamento de Deputados, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 11 de fevereiro de 2017 (DRH -
Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal).

ATO DA MESA Nº 67, de 06 de fevereiro de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0003/2017,

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, a
servidora não perceberá adicional de exercício.

Deputado SILVIO DREVECK - PresidenteRESOLVE: com fundamento no art. 2º, § 5º, da

Emenda Constitucional nº 41/2003, de

19/12/2003,

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

*** X X X ***CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor VILSON ELIAS VIEIRA,
matrícula nº 1111, ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código
PL/ALE-50, a contar de 27 de dezembro de 2016.

ATO DA MESA Nº 152, de 17 de fevereiro de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 3917/2016,Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 68, de 06 de fevereiro de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, tendo
em vista o que consta do Relatório TCE/ DAP Nº 1776/2016, do
Tribunal de Contas do Estado,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora LAURA ELITA VIEIRA AMORIM, matrícula nº 2148, ocupante
do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-49, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

RESOLVE:
RETIFICAR a fundamentação legal estabelecida no Ato

da Mesa nº 652, de 3 de setembro de 2014, que concedeu
Aposentadoria por Invalidez Permanente ao servidor GILSON RIBEIRO,
matrícula nº 2030, nos seguintes termos:

a) 40% (quarenta por cento) do valor da função de
confiança, código PL/FC-3, que adicionados aos 60% (sessenta por
cento) do valor da função de Assistente, código PL/CAS-1, atualmente
correlacionado com a de nível PL/FC-3, estabilizados pela Resolução nº
1039/1991, de 21/5/1991, totalizam 100% (cem por cento).O N D E  S E  L Ê : “com fundamento no art. 40, § 1º,

inciso I, da Constituição Federal, c/c o art. 6º-A da Emenda

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, acrescido da

Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012; observados os

parâmetros do art. 70 da Lei Complementar nº 412/2008,”;

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar de 21 de dezembro de
2016.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

L E I A - S E : “com fundamento no art. 40, § 1º, inciso

I, da Constituição Federal, c/c o art. 6º-A da Emenda Constitucional

nº 41, de 19 de dezembro de 2003, acrescido da Emenda

Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;”.

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 153, de 17 de fevereiro de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

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

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 151, de 17 de fevereiro de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

NOMEAR GILBERTO ROSA para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/DAS-7,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - Gabinete da
Presidência).

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 002, de 11 de janeiro de

2006 e alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº 160,

de 15 de agosto de 2007, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

*** 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 COMISSÃO PERMANENTE
unanimidade. O Senhor Deputado Serafim Venzon, passou a relatar
o PLC./0019.7/2016 - que “Cria Promotorias de Justiça na
estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, cargos
de membros e de Servidores do Ministério Público, e altera
dispositivos da Lei Complementar nº 223, de 2002, e da Lei
Complementar nº 197, de 2000”, exarando parecer pela
aprovação, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PLC./0022.2/2016 - que “Altera os arts 8º, 16, 25,
34,36 e 37 da Lei Complementar nº 575, de 2012, transforma 20
(vinte) cargos de Defensor Público de Terceira Categoria em cargos
de Defensor Público Substituto e adota outras providências”,
exarando parecer pela aprovação, que colocado em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Ao Senhor Deputado Valdir
Cobalchini que passou a relatar os pareceres das proposições do
Senhor Deputado Natalino Lázare em bloco: PL./0353.1/2016 -
que "Declara de utilidade pública a Academia de Letras dos
Militares Estaduais de Santa Catarina, em Florianópolis.",
exarando parecer pela aprovação. PL./0343.0/2016 - que
“Declara de utilidade pública a Academia Caçadorense de Letras e
Artes (ACLA), de Caçador”, exarando parecer pela aprovação.
Colocados em discussão e votação, foram aprovados por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e encerrou a
presente reunião. E para constar eu, secretário da Comissão, Jero
dos Passos Espíndola, lavrei a presente ata que após lida e apro-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às
onze horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência
do Senhor Deputado Serafim Venzon, com amparo nos artigos 131
e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 20ª
Reunião Ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, referente à 3ª Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados:
Serafim Venzon, Fernando Coruja, Jean Kuhlmann e Dirceu Dresch,
o Senhor Deputado Valdir Cobalchini substituiu o Senhor Deputado
Manoel Mota e os Senhores Deputados Natalino Lázare e Rodrigo
Minotto apresentaram justificativas. Havendo quórum regimental o
Senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença dos
Senhores Deputados. Na sequência o Senhor Presidente submeteu
à apreciação e votação a Ata da 19ª Reunião Ordinária realizada no
dia seis de novembro de dois mil e dezesseis, que foi aprovada por
unanimidade. Obedecendo a ordem de chegada, o Senhor
Presidente passou à palavra ao Senhor Deputado Dirceu Dresch,
que passou a relatar em bloco: PL./0258.3/2016 - que “Declara
de utilidade pública a Associação de Agricultores Rio da Areia -
AGRIRIO, do Município de Porto União.”, exarando parecer pela
aprovação. PL./0242.6/2016 - que “Declara de utilidade pública o
Centro de Tradições Gaúchas Herança Gaúcha, de Chapecó.”,
exarando parecer pela aprovação. PL./0344.0/2016 - que
“Declara de utilidade pública a ADVENTUS - Associação
Especializada no Tratamento de Dependência Química, de
BaIneário Piçarras.”, exarando parecer pela aprovação. Colocados
em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Ao
Senhor Deputado Jean Kuhlmann, que passou a relatar em bloco:
PL./0178.4/2016 - que “Dispõe sobre as regras comuns ao
Enquadramento Empresarial Simplificado (EES) e à Auto declaração
e estabelece outras providências.”, exarando parecer pela
aprovação. O OF./0733.5/2016 - que "Encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade
pública da AMPE Blumenau - Associação das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais, de
Blumenau, referente ao exercício de 2015.", exarando parecer pela
aprovação. Colocados em discussão e votação, foram aprovados
por unanimidade. Ao Senhor Deputado Valdir Cobalchini que
substituiu o Senhor Deputado Manoel Mota, que passou a relatar
OF./0730.2/2016 - que "Encaminha documentação para a
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", exarando
parecer pela aprovação que Colocado em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Ao Senhor Deputado Fernando Coruja,
que passou a relatar em bloco: OF./0461.0/2016 - que
“Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Federação Catarinense de
Associações de Municípios (FECAM), em Florianópolis, referente a
exercício de 2015”, exarando parecer pela aprovação.
OF./0690.0/2016 - que "Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação de Municípios da Região de Laguna (AMUREL), em
Tubarão, referente ao exercício de 2015", exarando parecer pela
aprovação. PL./0316.7/2016 - que "Declara de utilidade pública a
Associação Desportiva, Cultural e Artística Capoeira Iê Menino, de
Coronel Freitas", exarando parecer pela aprovação.
PL./0279.8/2016 - que "Declara de utilidade pública o Social
Brasil (SGB), de Florianópolis", exarando parecer pela aprovação.
Colocados em discussão e votação, foram aprovados por
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*** X X X ***
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis, às quinze horas, na Sala de Imprensa da Alesc, sob
a Presidência do Senhor Deputado Serafim Venzon, com
amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram
abertos os trabalhos da 7ª Reunião Extraordinária da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à 2ª
Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a
presença dos Senhores Deputados Serafim Venzon, Dirceu
Dresch, Fernando Coruja, Rodrigo Minotto, Natalino Lázare e
Jean Kuhlmann. O Senhor Deputados Manoel Mota está
licenciado. Havendo quórum regimental o Senhor Presidente
abriu a reunião, agradeceu a presença dos Senhores Depu-
tados. Na sequência o Senhor Deputado Serafim Venzon,
passou a relatar o PL./0303.2/2015 - que “Altera o art. 1º da
Lei nº 11.647, de 2000, que autoriza o Poder Executivo a
dispor sobre a concessão mensal de auxílio-alimentação por dia
trabalhado aos servidores públicos civis e militares ativos da
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional
e adota outras providências.”, exarando parecer favorável, que
colocado em discussão e votação, foi rejeitado. Ato continuo,
foi colocado em discussão e votação o voto vista em conjunto
dos Senhores Deputados Dirceu Dresch e Fernando Coruja, o
que restou aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e encerrou a presente reunião. E para
constar eu, secretário da Comissão, Jero dos Passos
Espíndola, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.
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*** X X X ***
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