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P L E N Á R I O

ATA DA 009ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2017, EM HOMENAGEM
À INSTITUIÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT SANTA CATARINA

PELA PASSAGEM DOS SEUS 20 ANOS DE FUNDAÇÃO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

deputado Mauro de Nadal e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares.

Senhor presidente da Associação
Empresarial de Lages - Acil, Sadi Montemezzo;

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo coral da
Assembleia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.

Senhor presidente-executivo da
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil - ADVB/SC, Daniel de Oliveira Silva;

Convido para compor a mesa
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir: Senhor diretor de pesquisa e extensão

do Instituto Federal de Santa Catarina, Clovis
Antônio Petry;

Senhor presidente do Conselho
Consultivo da Instituição Junior Achievement de
Santa Catarina, Ricardo Kuerten Dutra;

(Procede-se à interpretação do hino.)
(Palmas) [Degravação: Tayliny]
Gostaria de registrar a presença das

seguintes autoridades:
Senhor gerente de atendimento do

CIEE no estado de Santa Catarina, Marcelo Vaz;Senhor presidente do Conselho
Diretor da Instituição Junior Achievement de
Santa Catarina, Topázio Silveira Neto;

Senhor vice-presidente da Fiesc para
a região Sudeste, Tito Alfredo Schmitt;

Senhor diretor do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, Anderson Malgueiro;

Senhor diretor executivo da Instituição
Junior Achievement de Santa Catarina, Evandro
Carlos Badin;

Senhor diretor técnico do Senai-SC,
Maurício Cappra Pauletti;

Senhor presidente da Associação
Brasileira de Agências de Viagens de Santa
Catarina, Eduardo Loch;Senhor diretor técnico do Sebrae/SC,

Anacleto Ângelo Ortigara;Senhor presidente da Empresa
Brasileira de Turismo e idealizador do projeto,
Vinicius Lummertz;

Senhor presidente fundador da
Associação Amigos da Saúde, com abrangência
nacional, Gasparino Martinho Rodrigues;

Senhora coordenadora regional do
Sebrae da Grande Florianópolis, Soraya Tonelli;

Senhor idealizador do projeto, José
Pedro Pacheco Sirotsky;

Senhor conselheiro da Instituição
Junior Achievement de Santa Catarina,
Maurício Pantaleão;

A seguir, teremos a apresentação de
um vídeo institucional.

Senhor, também idealizador do
projeto, Ricardo Dalcanale Bornhausen;

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Senhor coordenador de cursos profis-

sionalizantes do Bairro da Juventude do
Município de Criciúma, Marcelo dos Santos;

(Palmas)
Excelentíssimas autoridades,

senhoras e senhores! A presente sessão em
comemoração dos 20 anos de fundação da
Instituição Junior Achievement de Santa
Catarina, foi convocada por solicitação do

Agora, tenho a honra de representar
aqui o eminente deputado Mauro de Nadal, que
é o propositor desta solenidade. Eu gostaria de
fazer esta minha fala, em nome do deputado, e
passo a ler porque considero importante.

Senhor presidente da Associação
Comercial e Industrial de Florianópolis - Acif,
Luciano Pinheiro;
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(Passa a ler.) tempo na cidade de Chapecó, porque o
aeroporto do mencionado município fechou e
ele não conseguiu se deslocar em tempo para
participar desta solenidade.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta homenagem às
personalidades que juntas foram os
idealizadores da Instituição Junior Achievement
de Santa Catarina.

“Todos os jovens têm muita energia e
grande potencial para enfrentar desafios, que
precisam ser aproveitados e bem direcionados.
Esse é, em princípio, um grande desafio para a
sociedade, porque, assim como os jovens
podem se voltar para as ações positivas em
favor da capacitação, a falta de oportunidades
traz frustração e a energia para o bem pode ser
trocada, como se houvesse uma inversão de
chave, com a escolha de desafios pouco
construtivos, ou mesmo de consequências
negativas, tanto no plano pessoal como no
contexto social. [Degravação: Sara]

O certo é que a Júnior Achievement é
uma entidade meritória de reconhecimento do
Poder Legislativo Catarinense, que é Casa do
Povo, e como tal representa a sociedade, que
nos últimos 20 anos vem sendo beneficiada
com ações e desafios para o bem em favor da
nossa juventude.”

Na época, Ricardo Dalcanale
Bornhausen, da Artplan Prime Publicidade; José
Pedro Pacheco Sirotsky, da RBS e Vinicius
Lummertz, do Sebrae/SC, foram os
empresários que sonharam a entidade em
nosso estado e solicitaram a fundação de um
capítulo da entidade em Santa Catarina.Para concluir, eu gostaria de parabe-

nizar esta instituição e esta iniciativa, dizendo
que é uma honra muito grande para esta Casa
Legislativa poder prestar homenagem, nesta
noite, num ato tão significativo, tão substantivo
e tão importante para o desenvolvimento
pessoal, profissional de toda a coletividade de
Santa Catarina.

Convido para receber a homenagem o
senhor Ricardo Dalcanale Bornhausen.

Faço esse preâmbulo porque vivemos
uma época em que a sociedade se questiona
sobre as perspectivas do planeta, da
sustentabilidade, da economia, da organização
social e política. A comunidade coloca em
xeque os poderes constituídos, o viés das
ações de grupos econômicos e, até mesmo, a
cultura acadêmica formal é posta à prova. Há
uma grande difusão de informação nas redes
sociais, mas fazer o filtro do que é crível e útil,
saber usar a tecnologia e a facilidade de
comunicação para o crescimento pessoal, também
representa enorme desafio para os jovens.

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

senhor José Pedro Pacheco Sirotsky.
(Procede-se à entrega da homenagem.)

E lembro, eu tenho um conceito
antigo, de que o caminho mais curto, o
caminho mais certo, na minha concepção, para
alcançarmos e fazermos a inclusão social,
justiça social, é o desenvolvimento, tanto
econômico e social, porque quando são criados
programas de exceções, num país como o
nosso, é porque algo está errado na base desta
sociedade. Por isso, esse incentivo, essa ajuda
à classe empreendedora jovem vai certamente
nos remeter à certeza de um futuro melhor.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

senhor Vinicius Lummertz.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Dando continuidade a solenidade, o

Poder Legislativo catarinense presta
homenagem às personalidades e entidades que
muito contribuíram com a trajetória de sucesso
da Instituição Junior Achievement de Santa
Catarina ao longo desses vinte anos.

Eu falei quatro vezes a palavra
desafio em dois parágrafos e entendo que este
é o sentimento de quem se coloca diante de
jovens com o propósito de tentar ajudar na
escolha de caminhos construtivos para suas
vidas, pois quando nós estamos diante da
juventude projetamos o futuro, e todos
queremos dias melhores, qualidade de vida
para nossos filhos, perspectivas de cresci-
mento pessoal. E isso só é possível, de fato,
se houver avanço social, ações voltadas para o
bem geral, e se empreendermos em busca de
avanços pessoais que também possam repre-
sentar ganhos para a comunidade, porque não
adianta nada obter conquistas individuais se
em nosso entorno os problemas se multiplicam
e a sociedade está doente.

Eu quero parabenizar os vários jovens
presentes aqui e a participação dos jovens
alunos, como nós pudemos observar no vídeo
institucional. Também, gostaria de trazer a
mensagem final, desta Casa, que é poética,
mas que em minha opinião, muito significativa:
‘A juventude, jovens aqui presentes, é como a
primavera, porém a primavera vai e volta. A
juventude vai e não volta mais’.

Convido para receber a homenagem o
presidente do conselho consultivo, senhor
Ricardo Kuerten Dutra.

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

presidente do conselho diretor, senhor Topázio
Silveira Neto.

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

diretor executivo da Junior Achievement de
Santa Catarina, senhor Evandro Carlos Badin.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
[Degravação: Rodrigo]
Também, gostaríamos de registrar a

presença do excelentíssimo senhor defensor
público-geral do Estado de Santa Catarina, Ralf
Zimmer Júnior.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Nós estamos aqui para destacar o

empreendedorismo e a iniciativa de uma
entidade quase centenária, que completa 20
anos de atividades em Santa Catarina, com
ação abrangente em 60 municípios, que já
beneficiou quase 500 mil jovens. E com
programas voltados para os que frequentam o
ensino fundamental, médio e técnico, visando
falar de ética, do porvir, das perspectivas de
carreiras, da importância de envolvimento com
causas comunitárias, da busca de conheci-
mento para desenvolver habilidades,
estimulando o surgimento de lideranças e de
pessoas capacitadas para obter sucesso
pessoal e gerar resultados para a sociedade.
Esse é o desafio que a Junior Achievement
enfrenta como organização social sem fins
lucrativos, buscando parceiros que
compreendam a missão dessa entidade voltada
para valorizar a juventude.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

senhor diretor técnico, Anacleto Ângelo
Ortigara, neste ato representando o Sebrae/SC.Convido o mestre de cerimônias,

Marcelo Espinoza, para proceder à nominata
dos homenageados desta sessão especial da
Assembleia Legislativa.

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

os senhores Tito Schmitt, vice-presidente da
Fiesc; e Maurício Cappra Pauletti, diretor
técnico do Senai/SC, neste ato representando
a Fiesc e o Senai/SC.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcelo Espinoza) - Senhoras e senhores,
boa-noite!

Neste momento o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta
homenagem à Instituição Junior Achievement
de Santa Catarina - pela passagem dos seus
20 anos de fundação, por sua valorosa
contribuição na transformação da vida de
crianças e adolescentes através de educação
prática em economia e negócios no mundo,
transmitindo o espírito empreendedor. A
entidade, mantida e administrada por empresas
privadas, é considerada a maior e mais antiga
escola de educação prática em economia e
negócios do mundo. O capítulo catarinense da
Junior Achievement vem despertando o espírito
empreendedor nos jovens ainda em idades
escolar, estimulando seu desenvolvimento
pessoal, facilitando assim seu acesso ao
mundo do trabalho e dos negócios.

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

homenagem o senhor Mário Neves, neste
ato representando a RBS.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convido para receber homenagem o

senhor Juliano Pawlack, neste ato repre-
sentando a Intelbras.Por isso, estamos aqui para destacar

a entidade e seus parceiros, certo de que todos
os que participaram dos 20 anos desse projeto
deram sua melhor contribuição dentro de suas
possibilidades. Estão engajados nesse projeto
porque acreditam em suas perspectivas sociais
e compreendem que os resultados já atingidos
ultrapassam os limites das expectativas, pois
são vários os exemplos de casos de sucesso
que foram incentivados por ações da Junior
Achievement de Santa Catarina. Esse foi o
motivo que a nossa Assembleia Legislativa, por
proposição do deputado Mauro de Nadal,
propôs esta sessão especial.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Na sequência, o Parlamento catarinense

fará a entrega de certificados às empresas que há
10 anos inspiram jovens a empreender.

Convido para receber o certificado a
senhora Gisele Zunino, neste ato repre-
sentando o laboratório Santa Luzia.Convido o senhor deputado Natalino

Lázare para fazer a entrega das homenagens. (Procede-se à entrega do certificado.)
Convido para receber a homenagem o

senhor presidente do conselho consultivo, Ricardo
Kuerten Dutra, neste ato representando a
Instituição Junior Achievement de Santa Catarina.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado

o senhor Sadi de Montemezzo, neste ato repre-
sentando a Acic de Chapecó.

Destaco, aqui, que o deputado Mauro
não pode estar presente em virtude do mau

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)Também convidamos para
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receber o certificado o senhor José Roberto
Pereira, neste ato representando a empresa
Tintão.

Lázare gostaria de cumprimentar as auto-
ridades aqui presentes.

Joinville, do oeste do estado, da nossa Lages
querida para receber aqui suas homenagens,
percebo que ainda há esperança de um país
melhor, de um futuro melhor com a classe
política apoiando e dando suporte, porque o
resto as empresas fazem.

É um prazer para a Junior
Achievement de Santa Catarina participar desta
sessão especial. Eu revivi, aqui, alguns
momentos de 20 atrás, quando três caras
entusiastas entraram numa empresa onde
trabalhavam na época, a Frangos Macedo, em
São José - Santa Catarina, dizendo o seguinte
ao empreendedor José Macedo: “Temos uma
ideia: queremos ajudar jovens a aprender a
empreender.” E ficamos parados escutando a
manifestação, com grande entusiasmo, pois
não tínhamos como não contribuir, naquela
ocasião, com alguma moeda da época para que
esse projeto fosse para frente. E, naquela
época, um jovem que acabava de sair do
Sebrae, o Evandro Carlos Badin, talvez, com 20
e poucos anos, assumia à frente o projeto.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos também para receber o

certificado o representante da Gerdau, senhor
José Eduardo Machado Vieira.

Muito obrigado!
Boa-noite!

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
(Palmas) (SEM REVISÃO DO ORADOR)
Dando sequência à entrega dos

certificados, convidamos a senhora Daniela
Zanatta, representando a Dudalina, para recebê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Natalino
Lázare) - Convido agora para fazer uso da
palavra, em nome da instituição homenageada,
o sr. diretor executivo Evandro Carlos Badin.(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) O SR. EVANDRO CARLOS BADIN -
Deputado Natalino Lázare, primeiramente,
muito obrigado! As palavras do Topázio Silveira
Neto remetem justamente a uma verdadeira
homenagem a Junior Achievement. Nós já
percorremos 20 anos, deputado, e nesse
tempo aprendemos muito. Aprendemos com
grupos de empresários que acreditam que é
possível transformar a vida dos jovens através
do empreendedorismo.

Da mesma forma, na condição de
representante da Ajorpeme, convidamos a
senhora Adriane Muckler para receber o
certificado.

(Procede-se à entrega do certificado.) Então, para nós que estamos há
tantos anos nessa caminhada, estar aqui hoje
na Casa do Povo catarinense recebendo esta
homenagem é absolutamente significativa. Eu
sei que o Evandro depois vai usar a palavra e
agradecer de maneira especial a todos que nos
ajudam e nos ajudaram a construir essa
história. Mas, eu gostaria de usar os meus
cinco minutos, se é que tenho tanto tempo,
falando para um público jovem que está aqui
nas galerias e nas cadeiras, que em minha
opinião é muito importante.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado

a senhora Rosilene Schultz, representando a
Cia. Hering.

(Procede-se à entrega do certificado.) O senhor é do meio-oeste, eu venho
do oeste e vou dizer que sou um pouco culpado,
porque o nosso deputado proponente não pôde
sair de lá, hoje, por um mau tempo, e essa época
realmente complica o aeroporto de Chapecó, mas
ele também é um entusiasta da causa do
empreendedorismo. [Degravação: Elzamar]

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado

o senhor Mircon Becker, neste ato repre-
sentando a Celulose Irani.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense

fará a entrega de certificados às empresas que
há 15 anos inspiram jovens a empreender.

Nós, todos os dias, acordamos com
notícias ruins. Faz tempo que não temos
notícias boas! Mas hoje temos uma notícia
muito boa, e temos que comemorar essa nossa
uma hora num aquário de coisas boas deste
país. Temos aqui a nossa fórmula de sucesso,
um propósito muito forte: ajudar jovens a
empreender. Nada na vida se faz sem um
propósito e esse é o nosso propósito. E
reunimos aqui todos que podem ajudar na
concretização desse propósito.

Senhores, esta entidade no mundo
inteiro é administrada, mantida e liderada por
empresas privadas. Essa entidade tem
pessoas que acreditam num lema que diz
assim: ‘A vida é um caminho, não é um
destino. E cada um é arquiteto do seu
caminho’. Sejam os jovens, a partir de oito
anos de idade, como aqui em Santa Catarina
que tem o presente de receber essa ação
voluntária e esses conhecimentos na escola,
até jovens aprendizes dentro das nossas
empresas que recebem esse conteúdo.

Convido para receber o certificado
o senhor Everson Mosquini, representando o
Angeloni.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado a

senhora Luciane Pedro, neste ato repre-
sentando a Engie.

(Procede-se à entrega do certificado.) E quem são? A iniciativa privada,
através de empresários e entidades de classe
presentes que geram riqueza para o Brasil, o
poder público bem intencionado. E sabe que
um país se constrói a partir de suas empresas
e de sua gente. Temos aqui profissionais de
educação, pois sem educadores não vamos a
lugar nenhum, e a Junior depende dos
educadores para ir para frente. Se os
professores das mais de 750 escolas que
apoiam o nosso projeto não comprarem a ideia,
não vamos a lugar nenhum.

(Palmas) Das empresas do mundo todo e no
Brasil, cerca de 700 empresas, 10% delas são
mantenedoras do projeto em Santa Catarina,
um estado diferente de qualquer outro pela sua
característica associativista, mais de 70 estão
aqui. E eu não poderia deixar de agradecer a
cada uma delas, pois não são apenas 70,
passou mais de 200 ao longo dessa
caminhada de 20 anos. Empresas que
passaram e deixaram parte do legado,
deixaram pedacinho dessa história.

Convido para receber o certificado,
representando o grupo Lince, o senhor
Leopoldo Schmalz.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado,

a senhora Salete Pereira, representante da
Habitasul.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos também para receber o

certificado o senhor Márcio Guse, neste ato
representando a Haco.

Temos aqui um corpo de coordenação
da Junior Achievement, capitaneado pelo
Evandro Carlos Badin. Homem abnegado, dia e
noite trabalhando para que as coisas
aconteçam. Temos também outro fator
importante, os voluntários. A nossa entidade
vive de voluntariados, seja eu, o Ricardo, todos
somos voluntários, mas o mais importante:
aquele que vai para a sala de aula ajudar as
crianças, os jovens, os adolescentes, os pré-
adultos a entender que se nós não
empreendermos, no sentido mais amplo, não é
só montar a sua empresa, é empreender na
vida, ter objetivos na vida e correr atrás desses
objetivos. Pois, se ficarmos parados
esperando, ninguém fará nada por nós! E tenho
certeza absoluta que os mais de 50 mil ou 60 mil
jovens que passarão este ano nos nossos
programas, sairão da sala de aula com essa ideia
na cabeça. Assim, se saírem com conceito, a
nossa missão estará sendo cumprida.

Estão aqui três empresários e amigos,
o sr. José Pedro Pacheco Sirotsky, nosso Pedro
Sirotsky; Ricardo Dalcanale Bornhausen;
Vinicius Lummterz; eu poderia citar o Tito
Alfredo Schmitt, que está aqui conosco; José
Macedo; José Carlos Portela, empresários que
no final de 1996 sonharam isso que nós
estamos vivendo hoje, aqui, nesta Casa do
Povo catarinense. Eles acreditaram e, ainda me
lembro da época em que o Ricardo dizia que o
projeto deveria ser democratizado, pois não era
possível que alguma criança desse estado não
tenha acesso. E aí a nossa alçada era como
fazer chegar aos 300 municípios catarinenses.
Ainda não chegamos Pedro, Vinicius, Ricardo,
mas nós estamos em 60 municípios. E a cada
ano que passa mais braços a entidade vai
ganhando, mais força ela vai ganhando, mesmo
em momentos difíceis como esse que nós
estamos vivendo. Ainda assim, nós
homenageamos aqui mais de 20 empresas que
apostam todo mês no mesmo projeto.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradeço ao senhor deputado Natalino

Lázare pela entrega das homenagens.
E, neste momento, nós teremos a

exibição de um vídeo com o depoimento do
presidente da Junior Achievement Américas, o
senhor Léo Martellotto.

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
(Palmas)
Esta sessão está sendo transmitida

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

Muito obrigado!
(Palmas)
[Degravação: Cristiany]
O SR. PRESIDENTE (Deputado Natalino

Lázare) - Convido, neste momento, para fazer
uso da palavra, em nome dos homenageados,
o sr. presidente do conselho diretor, Topázio
Silveira Neto.

Meus caros amigos, quando eu vejo
aqui empresários que vieram, e vocês viram o
desfile de marcas catarinenses que tivemos
aqui nas homenagens de dez, 15 e 20 anos;
como empresários que saíram de Blumenau,

E quem lidera uma organização do
terceiro setor ou lidera investimentos sociais
nas empresas, sabem o quanto é difícil
analisar um projeto e o quanto é difícil se

O SR. TOPÁZIO SILVEIRA NETO - Boa-
noite a todos! Em nome do deputado Natalino
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manter num projeto 20 anos, 15 anos. E nós
juntos estamos fazendo isso acontecer, as
empresas há 20 anos, há 15 anos, investindo
no mesmo projeto. Então, isso é um privilégio
para essa organização.

influenciar a formação dos jovens. Certamente,
aqui nesta plateia, com exceção dos jovens que
eu já vi da minha empresa, nós não tivemos
essa chance quando nós estávamos na escola.
Nós tivemos que aprender empreendendo e
muitas vezes errando, mas nós não tivemos a
oportunidade de receber o conhecimento ainda
na escola. Então, muito obrigado a cada uma
das escolas.

continuar, somos muito pequenos perto do
tamanho da missão dela, e somos
passageiros. Então, esperamos que o tempo de
agora e à frente sempre tenha substitutos para
nós mesmos, para que se continue crescendo
e entregando o nosso propósito.Os voluntários são em torno de

quase 15 mil pessoas, quase mil pessoas que
foram a força motriz, porque levar o exemplo ou
apenas os conhecimentos, ainda é muito
pouco, mas levar as suas experiências, levar as
suas frustrações, levar as suas vitórias e,
também, os seus fracassos para que os jovens
estejam mais preparados, conscientes e se
sintam mais responsáveis pelo seu futuro,
essa é a missão.

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

E aos jovens, alguns aqui conosco,
esse legado de mais de 500 mil, eles são a
razão do nosso amanhecer mesmo, sr. Topázio,
porque o tempo inteiro esta organização que
completará em 2019 os seus 100 anos, cria
programas novos. Apenas neste ano dois novos
programas e o interessante, todos os
programas criados, desenvolvidos por
empresas mantenedoras e doados para que o
mundo inteiro possa desenvolver. Todas as
metodologias da Achievement são criadas por
empresas doadas para entidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Natalino
Lázare) - O jovem que foi o primeiro a alcançar
o topo do Monte Everest, foi questionado por
um repórter: Como você se sente em ser o
primeiro a ter alcançado o topo da montanha
mais alta do planeta? O jovem respondeu: É
bom, evidentemente, ser percussor, mas não
tem muita graça chegar ao topo sozinho, o que
dignifica e o que é gostoso e bom, é levar
outras pessoas a chegarem ao topo também.

São pessoas, sr. deputado, que não
são professores, que trabalham na área de
contabilidade, de finanças, na área comercial
das empresas, que lidam o dia a dia com
adultos e que, de repente, dão de cara com 20
anjinhos de 10 anos de idade e que eles têm
que passar uma ou várias manhãs em
programas de 15 semanas. A vocês nós
rendemos a nossa homenagem, porque nada
disso teria acontecido se não pelo investimento
e a crença das empresas, mas também não
aconteceria se não tivéssemos voluntários.

E parece, autoridades presentes, que
esta é a grande mensagem da noite, dos
empresários e empreendedores que ensinam o
empreender da instituição Junior Achievement
de Santa Catarina, por isso, em nome do deputado
Mauro de Nadal, um grande abraço a todos, para
mim foi uma honra enorme estar presidindo a
sessão em nome dos 40 deputados da Casa e do
presidente deputado Silvio Dreveck.

E, neste ano, para a nossa turma que
está aqui de Joinville, como o José Roberto
Trentin, nós temos o privilégio de termos um
programa inédito no Brasil, quando jovens de
três turmas do Instituto Federal de Santa
Catarina irão, em 14 semanas, entregar de
presente para o nosso estado pelo menos 15
aplicativos funcionando para resolver
problemas contemporâneos que estamos
enfrentando. Que oportunidade!

Nós atendemos mais de 80% de
escolas públicas, isso não é porque a entidade
é popular, não, ou de querer atender apenas o
jovem de baixa renda, ou qualquer jargão que
possamos usar. Nós atendemos 80% de
escolas públicas e 20% de escolas
particulares. E todos os jovens em idade
escolar tem que ter a oportunidade de receber
esse projeto, porque, senhores, nem nas
escolas particulares se ensina ainda empreen-
dedorismo, ética, finanças pessoais,
sustentabilidade. Por isso, nós temos que estar
em todas as escolas.

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

Portanto, minha gente, é com muito
orgulho e com muita satisfação, sr. deputado,
que nós estamos aqui, hoje, muito bem repre-
sentados, mostrando a importância das
empresas, e o papel de ensinar e inspirar os
jovens a empreender. [Degravação: Sílvia]

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino de Santa Catarina pelo
coral da Assembleia Legislativa, sob a regência
do maestro Reginaldo da Silva.

(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, ordinária, para
amanhã, à hora regimental. (Degravação: Ana
Maria) [Revisão: Taquígrafa Sílvia].

Nós agradecemos, de verdade, a
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, obrigado a cada um por estar
presente nesta noite, e o nosso compromisso
estendo a todos, porque a entidade precisa

E as escolas ao receberem isso dá
para nós, empresas, a oportunidade de

ATA DA 010ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017,
EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO

DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

O SRA. PRESIDENTE (Deputada Dirce
Heiderscheidt) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão especial.

Senhora governadora do Distrito LD-8,
DG Irma Gross Casagrande;

Neste momento, teremos a
apresentação de um vídeo
institucional.[Degravação: Tayliny]Senhor governador do Distrito LD-9,

DG Luiz Ângelo Cirimbelli;Convido, neste momento, as auto-
ridades que irão compor a mesa e que serão
nominadas a seguir:

(Procede-se a apresentação do vídeo.)
Excelentíssimas autoridades,

senhoras e senhores, a presente sessão
comemorativa ao centenário da Associação
Internacional de Lions Clubes, foi convocada
por solicitação desta deputada e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares.

(Palmas)
Neste momento, gostaria de solicitar

à deputada Ana Paula Lima para assumir a
Presidência dos trabalhos para que eu possa
fazer uso da palavra.

Excelentíssima senhora terceira-
secretária da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, deputada Ana Paula Lima;

Excelentíssimo senhor quarto-secretário
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, deputado Maurício Eskudlark;

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana
Paula Lima)-Concedo a palavra a deputada Dirce
Heiderscheidt, proponente desta sessão especial.

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional Brasileiro.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Cesar Valduga;

(Procede-se à execução do hino.) (Passa a ler.)
Registro também a presença: “Obrigada, deputada Ana Paula Lima!

Em seu nome, gostaria de saudar os deputados
que se fazem presentes nesta sessão especial.

Senhor presidente do Conselho de
Governadores do Distrito Múltiplo LD10, CC
Ari Galera;

Senhor past-governador do Distrito
LD-9, Alberto Gonçalves de Souza;

Senhor presidente do Lions Clube
Leão do Mar em Balneário Camboriú, Francisco
Tadeu Guilherme;

Saúdo o sr. Ari Galera e sua esposa,
Sandra Galera, digno presidente do Conselho
de Governadores do Distrito Múltiplo DL, da
Associação Internacional do Lions Clubes; a
sra. Rosana Terezinha Jahnke, digna diretora
internacional, pois estava como diretora até

Senhora diretora internacional da
Área 3 ano Leonístico 2008 a 2010, PID
Rosane Terezinha Jahnke Vailatti; Senhor presidente fundador da

Associação Amigos da Saúde, Gasparino
Martinho Rodrigues;

Senhora governadora do Distrito LD-5,
DG Luciana Maria de Abreu Bernardino;
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bem pouco tempo; a sra. Luciana Maria de
Abreu Bernardino, digna governadora do Distrito
LD-5 da Associação Internacional de Lions
Clubes, e seu esposo Célio José; a sra. Irma
Gross Casagrande, digna governadora do
Distrito LD-8, e seu esposo, Wilson Carlos
Casagrande; o sr. Luis Ângelo Cirimbelli, digno
governador do Distrito LD-9, e sua esposa
Maria Salete Cirimbelli; e, também, o sr. Ademir
Correa Martins, presidente do Instituto Lions do
Distrito LD-9, e sua esposa Nilcéa Martins.

garra do leão está aí na manutenção do Lar do
Idoso de Brusque, por exemplo, no Corpo de
Bombeiros Voluntário de Jaguaruna. Enfim, em
tantas outras instituições o Lions Clube é
parceiro, amigo.

Luciana Maria de Abreu Bernardino; da sra.
governadora do Distrito LD-8, DG Irma Gross
Casagrande; do sr. governador do Distrito LD-9,
DG Luiz Angelo Cirimbelli.

Também não poderia deixar de
cumprimentar o sr. Álvaro Correia, que foi
deputado estadual nesta Casa, que também
pertence ao Lions Clube Blumenau/Cidade Jardim,
e, em seu nome, quero cumprimentar todos os
blumenauenses que estão aqui e vão ser
homenageados, a sra. Marisa e o sr. Olímpio.

Temos acompanhado e contribuído
na medida do possível com a obra de
construção do Hospital dos Olhos de Santa
Catarina que fica no meu município, a Palhoça
(e já foram, através de emendas parlamentares
desta deputada, cerca de R$ 275.000,00), do
Instituto Lions do Distrito LD-9, com a partici-
pação direta da sigla e de mais de 1.500
leões, e já está em fase de conclusão. Mas já
estão trabalhando. Com a unidade móvel do
Hospital dos Olhos do Lions, já ultrapassaram
mais de 1.500 consultas, deputado Maurício
Eskudlark, e entrega de lentes e óculos.

Deputada Dirce Heiderscheidt, minha
mãe também faz parte de um Lions Clube e,
inclusive, estivemos com a governadora, no
evento que ocorreu no último sábado, em
Blumenau. E agradeço a sua presença.

Quero saudar também as demais auto-
ridades, senhoras e senhores, associados e
familiares de todos os Lions Clubes de Santa
Catarina, os convidados que vieram prestigiar
este evento e também a imprensa.

Senhoras e senhores, há pelo menos
duas formas de interpretar o tempo, o tempo
com o qual estamos acostumados, que é o
tempo mecânico e sequencial, tempo que os
gregos clássicos chamavam de Cronos, e o
tempo de Cairos, que é o qualitativo, e tem a
ver com o momento certo, oportuno ou supremo.
Agora, passado 100 anos da fundação do primeiro
Lions Clube, conseguimos entender o que os
filósofos gregos pretendiam dizer com o momento
certo.[Degravação: Cristiany]

Na comemoração mundial do centenário
do Lions Clube Internacional, a Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina vem
prestar esta homenagem de reconhecimento ao
Lions Internacional, mas, principalmente, aos
três Distritos do Lions Clubes de Santa
Catarina: Distrito LD-5, Distrito LD-8 e Distrito
LD-9.

De pessoas assim, senhoras e
senhores, que o mundo precisa, que o Brasil
precisa, que este estado precisa. Santa
Catarina precisa muito de pessoas como vocês
a cada dia. E é por tudo isso que a Assembleia
Legislativa, este Parlamento presta essa
homenagem, conclamando a todas e a todos
que não esmoreçam, que não desistam, que
prossigam. Sabemos que há momentos em que
é difícil prosseguir, de desânimo muitas vezes,
mas temos que seguir em frente. Muitas vezes
não temos a ajuda que precisaríamos. Alguns
companheiros da sociedade civil e principal-
mente do próprio poder público muitas vezes
não correspondem, mas prossigam. Tragam
mais gente para seus clubes, façam novos
associados. Façam crescer cada vez mais a
importância da entidade, que é o Lions Clube.
Quem não o conhece até acha estranho, pois
congrega pessoas que não buscam seu próprio
interesse e, sim, o interesse do próximo. Ao
contrário, essas pessoas deixam os seus
afazeres, seu divertimento e até mesmo de dar
atenção aos seus familiares para simplesmente se
dedicarem ao próximo e ao Clube.

É brilhante o trabalho que as
senhoras e os senhores realizam em todo o
estado. Em cada cidade aonde se chega vemos
aquele obelisco do Lions Clube que identifica e
nos informa que ali existe uma associação de
pessoas do bem, que se organizam conforme
as diretrizes do Lions Internacional, com o
objetivo de prestar ajuda aos mais necessi-
tados, que dela necessitam para a inclusão
social. [Degravação: Rodrigo]

A ideia, ou melhor, o ideal de servir
que brotou naquele momento foi tão
oportuno, tão supremo a ponto de ensejar
uma instituição, governadora Luciana, que
se transformou na maior dentre as
organizações internacionais de clubes e
serviços. E são quase 50 mil Lions
espalhados por mais de 200 países, como
vimos aqui no pequeno vídeo.

E o único prêmio que recebem em
troca é esse, o companheirismo que existe
entre os associados e que, ao passar do
tempo, se irradia entre seus familiares em
grande amizade. É por isso que se tratam como
‘companheiro e companheira leão’.

Além de servir localmente, atuando
em várias dimensões, na educação, na saúde,
apoiando entidades filantrópicas, enfim
contribuindo para a compreensão do que é
cidadania, do que é trabalhar para o bem da
coletividade, em especial dos mais necessi-
tados, o Lions tem efetiva participação em
organismos internacionais como a Organização
das Nações Unidas. Aliás, é oportuno lembrar,
srs. deputados, que os “companheiros leões”
participaram da elaboração da Carta das
Organizações das Nações Unidas, contribuindo
de maneira efetiva para a paz mundial, e isso
não é pouca coisa.

São atitudes que para uns podem ser
consideradas de pouca expressão, mas para
aqueles que as recebem são muito valiosas. É
o exemplo de uma campanha que é feita no
clube para possibilitar a entrega de uma
cadeira de rodas a quem dela necessita. Só
quem já presenciou esse momento é que
poderá avaliar a alegria e o sentimento da
pessoa e dos familiares que a recebem. Outro
exemplo de grande expressão é a realização de
consultas oftalmológicas e a entrega gratuita
de lentes de óculos às pessoas que delas
necessitam e que não tiveram a oportunidade
de as receberem.

Portanto, cito a frase do Lions Clube
que fortalece a todos, o seu lema: ‘Dar de si
sem pensar em si’.”

Obrigada pela oportunidade e contem
sempre com o apoio desta parlamentar e, com
certeza, dos mais 39 deputados desta Casa.

Muito obrigada!
(Palmas) Em função desse protagonismo, o

Lions foi escolhido como a melhor organização
não governamental do mundo pela Organização
das Nações Unidas no ano de 2007. Este ano,
foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz e vale
falar um pouco da importância dessa indicação.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana

Paula Lima) - Obrigada, deputada! Neste
momento, convido-a para continuar presidindo
esta sessão.

Esse objetivo maior do Lions, que é o
combate à cegueira, é muito nobre. O ato de
evitar a cegueira mesmo que apenas para uma
criança já terá valido por todo o trabalho
realizado. E vai por aí afora. São palestras
educativas à comunidade sobre variados
assuntos. Em favor do meio ambiente, são
realizadas muitas palestras, bem como outras
tantas. A participação do Lions é fundamental
na vida da sociedade e nós, de Santa Catarina,
só temos a agradecer.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Dirce
Heiderscheidt) - Obrigada! Neste momento, eu
convido a deputada Ana Paula Lima para fazer
uso da palavra em nome dos deputados
presentes e deste Parlamento, e já de comum
acordo com os deputados Cesar Valduga e
Maurício Eskudlark.

O Lions está entre as 103
organizações de alcance global merecedoras
dessa reverência e, para premiação individual,
foram indicados o Papa Francisco, um irredutível
defensor da paz e a farmacêutica brasileira Maria
da Penha, conhecida e reconhecida por sua luta
pelo fim da violência contra as mulheres, da qual
ela também foi vítima.A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana

Paula Lima) - Obrigada, deputada Dirce
Heiderscheidt, a quem comprimento e agradeço
a oportunidade de estar aqui, homenageando
esses clubes de serviço, que muito honram o
estado de Santa Catarina, bem como o país.

Não há como não reverenciar uma
instituição que tem como diretriz ética ajudar ao
próximo, consolando o aflito, fortalecendo o
débil e socorrendo o necessitado. Onde há uma
necessidade, há um leão.

Nas catástrofes da natureza, nos
vendavais no oeste catarinense, nas enchentes do
Vale do Rio Itajaí, deputado Cesar Valduga, lá
estava o Lions Clube, organizando, recebendo e
distribuindo várias formas de ajuda à população.
São tantas as atividades que realizam que fica
difícil nomeá-las aqui, nesta noite linda,
maravilhosa, mas que recebem o apoio de
pessoas e entidades fora do Lions, graças às
características que as senhoras e os senhores são
dotados, dignidade, honradez e honestidade.

Cumprimento também os meus
colegas, deputados Mauricio Eskudlark e Cesar
Valduga, que me concederam a honra de falar
em seus nomes.

Finalmente e de forma coerente
com o espírito do leonismo, sempre
generoso no elogio, quero cumprimentar a
deputada Dirce Heiderscheidt, autora da
proposição que hoje rende justa homenagem
ao Lions Clube Internacional em função do
centenário da sua fundação.

Cumprimento o presidente do Conselho
de Governadores do Distrito Múltiplo-LD, sr.
Ceciere Galera; a sra. diretora internacional da
Área 3 - Ano Leonístico 2008/2010, Rosane
Terezinha Jahnke, com a qual já fizemos alguns
trabalhos nesta Casa.

Desta forma, o Parlamento catari-
nense, em nome dos 40 deputados desta
Casa, por indicação da deputada Dirce
Heiderscheidt, quer prestar esta homenagem
para vocês, homens e mulheres, que fazem

E, por tudo isso, fazem por merecer
esse codinome que recebem, leões. Leões
significa guerreiros, valentes. Sim, e muitas
vezes enfrentam situações que exigem atitudes
corajosas, arrojadas, dignas e muita garra. E a

Cumprimento também e agradeço a
presença da governadora do Distrito LDO-5, sra.
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parte dessas agremiações, desses clubes de
serviço que muito honram o estado de Santa
Catarina, o nosso país e o mundo pela
dedicação que têm ao próximo. Onde há um
necessitado há um leão.

(Palmas) Convido para receber o certificado a
jovem companheira leão Giulia Faquin.Convido para receber a homenagem o

companheiro leão Ademir Correa Martins, neste
ato representando o Instituto Lions Distrito LD-9.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convido para receber o certificado o
senhor Evaldo Espíndola, neste ato representando
o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna.

Parabéns por esse desprendimento.
Parabéns pela organização. E parabéns
também ao Lions que é indicado para Prêmio
Nobel da Paz.

(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o

Poder Legislativo catarinense presta
homenagem com a entrega de certificados a
entidades e personalidades que contribuíram
de forma significativa para o crescimento e
fortalecimento do clube.

(Procede-se á entrega do certificado.)
(Palmas)

Muito obrigada pela participação de
todos!

Peço que a senhora deputada Dirce
Heiderscheidt, permaneça à frente.

(Palmas) Neste momento, os Distritos de
Santa Catarina, em nome da Associação
Internacional Lions Clubes, prestam
homenagem à senhora deputada Dirce
Heiderscheidt.

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Convido para receber o certificado o
senhor PCC/CNG Marco Antônio Pizarro da Silveira.A SRA. PRESIDENTE (Deputada

Dirce Heiderscheidt) - Obrigada, deputada
Ana Paula Lima.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Neste momento, eu gostaria de convidar
a mestre de cerimônias, Nicoli Madeira, para
proceder à nominata dos homenageados desta
noite.

Convido para receber o certificado o
senhor PCC Olimpio Moritz.

Convido as senhoras DG Luciana
Maria de Abreu Bernardino e DG Irma Gross
Casagrande, juntamente com o sr. DG Luiz
Ângelo Cirimbelli, para fazerem a entrega da
homenagem à senhora deputada Dirce
Heiderscheidt.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS (Nicoli
Madeira) - Senhoras e senhores, boa-noite!

Convido para receber o certificado o
senhor PDG Arvelino Bini.

Neste momento o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta
homenagem à Associação Internacional de
Lions Clubes pela passagem de seu centenário.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Palmas)
Agrademos ao sr. Arvelino Bini. Agradeço à senhora deputada pela

entrega das homenagens.Convido agora para receber o certificado
o senhor PDG João Erico de Souza.Fundado em 1917, o Lions é

conhecido pelo combate à cegueira, mas
também presta trabalho voluntário em
diferentes tipos de projetos junto às
comunidades, como a preservação do meio
ambiente, o alívio à fome, ajuda aos idosos e
deficientes, apoio em catástrofes, campanhas de
vacinação contra o sarampo. A região sul é dividida
em nove distritos, dos quais três fazem parte do
estado de Santa Catarina: LD-5, LD-8 e LD-9.

(Palmas)
(Procede-se à entrega do certificado.) Neste momento, convido a senhora

Mariza Farias Hoeppers, ex-governadora, para
fazer a oração pelo Brasil.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor companheiro leão Walter Butzke. Esta sessão está sendo transmitida
ao vivo pela TVAL e durante a semana será
reprisada. Acompanhem a programação.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor companheiro leão Max Otto Riegert, neste
ato representando o Lar dos Idosos de Brusque.

Muito obrigada!
A SRA. MARIZA FARIAS HOEPPERS -

Senhora deputada Dirce Heiderscheidt,
senhores deputados! Sempre que nós iniciamos
as nossas reuniões, invocamos a Deus para que
nos ilumine durante todo o nosso trabalho, e
quando a encerramos é feita uma oração pelo
Brasil. E peço que, neste momento, realmente
Deus abençoe esta Casa e o Brasil.

Convido a senhora deputada Dirce
Heiderscheidt, juntamente com a deputada
Ana Paula Lima e os deputados Maurício
Eskudlark e Cesar Valduga para fazerem a
entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado

a senhora governadora PDG Fátima
Simionatto Santos.

Convido para receber a homenagem a
senhora presidente. companheira leão, Lorena
Feldmann Jaeger, neste ato representando o
Lions Clube Itajaí centro, o primeiro clube de
Lions fundado em Santa Catarina no dia 15 de
maio de 1953 e o quinto no Brasil.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Convido a todos os leões para que,

em uníssono, façamos a oração pelo Brasil.Convido para receber o certificado a
senhora governadora PDG Ione Terezinha
Peretti Orssatto.

(Procede-se à oração.)
“Deus Onipotente, princípio e fim de

todas as coisas, infundi em nós, brasileiros, o
amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho para
que façamos de nossa Pátria uma terra de paz,
de ordem e de grandeza.

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

senhor companheiro leão Ari Adamy.Convido para receber a homenagem a
senhora governadora DG Luciana Maria de
Abreu Bernardino.

(Procede-se à entrega do certificado.) Velai, Senhor, pelo destino do Brasil!
Assim seja!”(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convido para receber o certificado o
senhor companheiro leão Igor Antônio Girotto.

Muito obrigada!
(Palmas) (SEM REVISÃO DA ORADORA)
Convido para receber a homenagem a

senhora governadora PDG Mariza Farias Hoeppers.
(Procede-se à entrega do certificado.) A SRA. PRESIDENTE (Deputada Dirce

Heiderscheidt) - Realmente, é um momento de
muita emoção. Eu estou aqui me contendo de
sentimento pela homenagem que vocês me
prestaram. Mas temos que dar sequência a
nossa sessão especial.

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

senhora companheira leão Cleusa Maria
Tomasi, neste ato representando o Lions Clube
Curitibanos Centenário.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

senhora DIP Rosane Teresinha Jahnke.
(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.) Neste momento, convido para fazer

uso da palavra em nome dos homenageados o
sr. CC Ari Galera, presidente do Conselho de
Governadores do Distrito Múltiplo LD.

(Palmas) (Palmas) [Degravação: Elzamar]
Convido para receber a homenagem o

senhor CC Ari Galera.
Convido para receber o certificado

o senhor companheiro leão Sérgio Luiz
Batista Ribeiro, neste ato representando Lions
Clube Guaraciaba.

(Procede-se à entrega da homenagem.) O SR. ARI GALERA - “Os rios não
bebem a sua própria água. As árvores não
comem seus próprios frutos. O sol não brilha
para si mesmo. E as flores não espalham sua
fragrância para si. Viver para os outros é uma
regra da natureza, a vida se torna muito mais
bela. Viver para os outros é uma regra que
Deus concede a cada um de nós. Mas, a vida é
muito melhor quando os outros estão felizes
por nossa causa”, Papa Francisco.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem a

senhora governadora DG Irma Gross Casagrande.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convido para receber o certificado o
senhor PDG Silvino Shlickmann.(Palmas)

Convido para receber a homenagem a
senhora companheira leão Joice Maria Ikert.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convido para receber o certificado a
senhora companheira leão Liliane Sturcio, neste
ato representando Lions Clube Lages Copacabana.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

senhor governador DG Luiz Ângelo Cirimbelli.
Saúdo v.exa., deputada Dirce

Heiderscheidt, que coordena os trabalhos desta
sessão especial; os srs. deputados; as sras.
deputadas; todos os integrantes dos Lions; os
convidados e as demais pessoas presentes
nesta sessão especial da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina em

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca] Convido a senhora PDG Zelma Mariotti

Hilbbert para receber o certificado.Convido para receber a homenagem o
senhor governador PDG Celito Shlickmann. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)
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homenagem ao centenário do Lions
Internacional, que é a maior organização de
clubes de serviços voluntários do
mundo.[Degravação: Sílvia]

ao centenário do Lions Clubes Internacional,
orquestrada juntamente com a governadora do
Distrito LD-5, companheira Luciana, e seu
companheiro Célio. E, em seu nome, gostaria,
nobre deputada Dirce Heiderscheidt, de
agradecer a todos os deputados que se fazem
presentes e que integram este Parlamento, que
nos deram a honra de sua presença nesta
sessão especial.

dos cegos, e de lá para cá já salvamos a visão
de mais de 30 milhões de pessoas.

Também cito a fundação do primeiro
Leo Clube, aonde a força jovem veio somar às
forças já existentes das pessoas que
compunham o Lions. [Degravação: Ana Maria]

Estamos revestidos da mais elevada
e insígnia honra ao ocuparmos a tribuna e este
espaço, representando a notável gama de
homenageados neste momento, entre eles os
três governadores que se fazem presentes
nesta noite, que compõem o estado de Santa
Catarina: a companheira Luciana Maria de
Abreu Bernardino e o companheiro Célio, a
companheira Irma Gross e o companheiro
Vilson, o companheiro Luiz Cirimbelli e a
companheira Maria Salete, que representam
nada mais e nada menos que 5.320 mil
associados no estado e mais de 160 clubes,
bem como todas as demais lideranças
presentes, entidades e clubes coirmãos.

Em 1968, convém salientar, a fundação
do Lions Clubs International Foundation, que
tem a missão muito importante de apoiar os
esforços de todos os Lions Clubes do mundo,
na realização de grandes projetos. E sabemos
que com recursos da nossa fundação ajudamos
as calamidades naturais, capacitamos jovens,
salvamos vidas, e grandes somas também são
oferecidas às grandes catástrofes. Não são mil
dólares, são milhões de dólares, angariados
através da nossa fundação, que beneficiam as
comunidades atingidas.

Ao encerrar, em nome de todos os
homenageados e de todos que compareceram
a sessão, mais uma vez, fica nosso sincero
agradecimento.

Obrigado a todos!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Dirce

Heiderscheidt) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome da instituição homenageada,
a sra. PID Rosane Teresinha Jahnke, ex-diretora
internacional da Área 3.

E, aqui, em Santa Catarina, com
muito orgulho destacamos algumas obras: o
Lar dos Idosos, em Brusque; o Bairro da
Juventude, em Criciúma; o Hospital São José,
em Jaraguá do Sul; o Asilo Dom Bosco, em
Itajaí; o Projeto Renal Vida, em Blumenau; o
Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí;
e subsídios de emergência para várias cidades,
como Xanxerê, Maravilha, Tubarão, Coronel
Freitas, Araranguá, Três Barras e Lauro Müller.

Todos os homenageados frisam em
fazer o bem da verdade e atuarem
voluntariamente ao longo da linda trajetória do
centenário do Lions Clube Internacional,
deixando um legado em todas as comunidades
que ajudam e, principalmente neste Ano
Leonístico - AL - iniciado no dia primeiro de
julho de 2016, e que tem a conclusão dos seus
trabalhos no dia 30 de junho de 2017, há
exatamente 31 dias.

A SRA. ROSANE TESEZINHA JAHNKE -
Quero saudar a ilustre deputada Dirce
Heiderscheidt, também a deputada Ana Paula
Lima, sempre parceira das causas sociais, os
ilustres deputados Cesar Valduga e Maurício
Eskudlark, parceiros neste momento do Lions
Clube Internacional.

Senhoras e Senhores! Outro fato histórico ocorreu em 1987,
há 30 anos, quando o Lions Clube Internacional
admitiu a mulher como sócia, e a partir daí o
movimento também cresceu. A média mundial
de participação das mulheres no mundo é de
26%, sendo que na nossa área, na América
Latina e Caribe, a média é 45%, chegando em
alguns clubes a 50%.

Quero destacar algumas das principais
atividades que realizamos com muito trabalho e
doação para oferecer melhor qualidade de vida
às pessoas mais vulneráveis nas nossas
comunidades. Vou descrevê-las rapidamente
para o conhecimento de todos: a doação de
mais de cinco mil óculos para pessoas
carentes triadas pelos aludidos clubes em suas
comunidades; a entrega a título de empréstimo
de mais de dez mil equipamentos ortopédicos,
por exemplo, cadeiras de rodas, cadeiras de
banho, andadores, muletas e bengalas.

Está é a marca que nos acompanha.
Acompanha-nos, neste momento, com esta
homenagem que é realizada pela Assembleia
Legislativa de Santa Catarina ao centenário do
Lions Clube Internacional. O convite nos foi
enviado pelo deputado Silvio Dreveck,
presidente da Casa, e pela deputada Dirce
Heiderscheidt. Foi merecedor de toda atenção
dos catarinenses e, por isso, nos encontramos
aqui com expressiva presença.

Temos que evidenciar que, onde há
uma necessidade, há um leão. A paz, que aqui
também já abordamos, é outro tema primordial
para o Lions Clube Internacional. E,
recentemente, ainda em Nova Iorque,
comemoramos o Dia do Lions, com as Nações
Unidas, que bateu um público recorde, com
mais de 36 países participando. O Dia do Lions
com as Nações Unidas mostra uma forte
parceira, também a exemplo desta Casa de
todos nós que fazemos parte desta associação.

Agradecemos a sra. deputada Dirce
Heiderscheidt, por demonstrar esta
solidariedade em estar conosco num momento
tão marcante. A grandeza do Lions Clube
Internacional justamente está refletida em tanta
coisa que aqui já se falou, e também nas obras
que todos nós voluntários realizamos no
decorrer do tempo.

Na área do meio ambiente, efetivamos
o plantio de mais de 100 mudas plantadas,
observando a recomendada técnica ladeada
constantemente por cooperadores que
dominam a atividade; no combate à fome,
atuamos através da distribuição de 100
toneladas de alimentos não perecíveis; no
combate às drogas, com ações desenvolvidas
pelos clubes já mencionados, alcançando um
contexto expressivo de mais de 200 mil
pessoas; na construção do Hospital de Olhos
do Distrito LD-9, na cidade de Palhoça, que tem
recebido apoio incondicional da deputada Dirce
Heiderscheidt, que hoje cede este espaço para
que homenagear o Lions Clube Internacional.

Em Santa Catarina temos muito orgulho
dos distritos que compõem o estado, o Distrito
LD-5, tendo hoje como governadora a compa-
nheira Luciana; o Distrito LD-8, com a compa-
nheira Irma como governadora; e o Distrito
LD-9, com o companheiro Luiz Cirimbelli. Nós,
catarinenses, fazemos parte do Distrito Múltiplo
LD, composto por Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, que hoje tem na presidência o
vibrante companheiro Ari Galera, cujo lema é foco,
força e fé. A todos estendo uma forte saudação.

As Metas do Milênio, as Metas
Mundiais nos deixam felizes. Ficamos felizes
em ver que o Lions também contempla em
seus objetivos algumas dessas metas, como é
o caso da fome zero, da igualdade de gênero,
da qualidade de educação e do meio ambiente.
O Lions está a 100 anos presente. Onde há
uma necessidade, há um leão.

A nossa meta era atingir 100 milhões
de pessoas, mas esse número já foi
ultrapassado, e muito. A Casa da Moeda dos
Estados Unidos, também para comemorar o
nosso centenário, confeccionou uma moeda
que está sendo oferecida aos leões do mundo.
Muitas cidades, também para atender a um
chamamento, edificaram os seus marcos na
entrada das mesmas, com destaque para o
centenário da nossa associação, cujos festejos
vão culminar na convenção em Chicago, do
próximo dia 30 de junho a 4 de julho, com a
Convenção Internacional do Lions Clube, sendo
que as próximas convenções internacionais
serão também nos Estados Unidos, na Itália,
na Ásia, no Canadá e na Índia.

Mais uma vez, devemos enaltecer a
conduta de total voluntariedade dos
associados, nos mais diversos clubes, as quais
cumprem o mais destacado louvor pelo
idealismo do servir, dispensado a cada
momento pelo destemor e bravura sempre
expresso quando solicitados.

Esta é a marca do Lions Clube
Internacional, e o símbolo que nos representa
com a bravura do rei das Selvas, o leão, aqui
evidenciado e que todos nós respeitamos
muito. Lembrando sempre, e principalmente
durante este ano, o nosso jargão: Onde há
necessidade, há um leão.

Os pontos alvos das programadas
ações permanentemente estiveram
demonstrados nas atuações dos clubes de
Lions e Leos existentes nas comunidades. Para
nós homenageados vale destacar que a maior
honraria, o maior troféu que todos os
voluntários recebem é sem dúvida o reconheci-
mento, o sorriso e o abraço das pessoas que
são beneficiadas, mas também é importante
frisar que o reconhecimento que recebemos da
sociedade, da imprensa e do Parlamento serve
de estímulo e motivação para continuar
exercitando o trabalho do servir voluntariamente
para o próximo centenário.

E tudo iniciou em 19l7, fazendo um
rápido retrospecto dos pontos mais
importantes, quando o visionário Melvin Jones,
fundou a nossa associação, e o nosso lema:
Nós servimos! Lema adotado pelos próximos,
futuros presidentes internacionais também.

Nossa sede internacional, magnífica
sede no estado de Illinois, abriga hoje mais de
400 funcionários à disposição dos Clubes de
Lions, uma sede em parceria com o poder
público e com os homens públicos, que
dispõem melhor qualidade de vida para as
comunidades. São 100 anos de muita história.
Um dos destaques dos 100 anos, para
resumir, ocorreu em 1925, quando Helen
Keller, desafiou os leões a serem paladinos

Nosso presidente mundial, este ano,
cujo filme passamos no início, Bob Corlew, tinha
como lema: Novas Montanhas para Escalar. E
todos nós, voluntários, estamos nesta escalada.
Os 100 anos de conquistas se passaram, e os
próximos anos como serão? Na realidade, o futuro
pertence àqueles que acreditam na beleza dos
seus sonhos. E, no século XXI, como será o
leonismo? De fato, o leonismo também é fruto da
nossa participação. É a consolidação do

Destacamos, outrossim, a iniciativa
da ilustre e abnegada deputada Dirce
Heiderscheidt, que ombreou a missão no
sentido de prestar esta belíssima homenagem
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voluntariado, porque o mundo necessita de todos
nós, transbordando muito amor e muita doação.

certificado de apreciação e reconhecimento do
nosso presidente mundial Bob Corlew.

mudamos o mundo. E o maior exemplo disso
está aqui, nesta galeria, nesta Casa, no
Parlamento catarinense. Com certeza, que nós
todos tenhamos muito foco, muita força e
muita fé, que é o lema de vocês.

E a homenagem hoje aqui recebida eu
quero oferecer a um voluntário muito atuante, que
neste momento também não se encontra mais
entre nós. Para saber mais sobre o Lions, é só
acessar o site - lionsclubs.org.

Muito obrigado!
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADORA) Então, parabéns a todos! E agradeço

pela presença das autoridades que compõem a
mesa, dos governadores, de todos que vieram
prestigiar esta sessão especial, dos
convidados, dos clubes de serviço, enfim, da
família leonística de Santa Catarina e do Brasil.

A SRA. PRESIDENTE (Dirce
Heiderscheidt) - Realmente é uma noite de
muitas emoções! Uma noite muita linda, muito
especial, a qual vocês merecem.

Precisamos, sim, tenho certeza, srs.
ilustres deputados, de parceiros importantes,
que enxergam o futuro e que sabem caminhar
conosco de mãos dadas, dividindo, somando,
multiplicando, e esta Casa de Leis é um
exemplo de uma parceria importante, que abre
as suas portas para, juntos, - homens públicos,
senhores e senhoras que aqui se encontram e
família Lions e Leos - comemorarmos os 100
anos do Lions Internacional no mundo.

Não existe outra via para a
solidariedade humana senão a procura e o
respeito da dignidade individual.

Muito obrigada!
(Palmas)

Neste momento, nós estamos
chegando ao final desta sessão especial e
quero agradecer a todos que fazem parte da Mesa
por estar prestigiando o Lions Clube de Santa
Catarina e o Lions Clube Internacional também.

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

(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, ordinária, para
amanhã, à hora regimental. [Degravação:
Sara][Revisão: Taquígrafa Cristiany].

Nós servimos! Muito obrigada!
(Palmas) E quero deixar um pensamento, um

agradecimento, para todos nós refletirmos:
Sozinhos, nós não somos nada, mas, juntos,

Quebrando o protocolo, vou também
entregar à deputada Dirce Heiderscheidt um

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos do artigo 50 do

Regimento Interno da ALESC, comunico a Vossa Excelência, que no período
de 10 a 17 de junho do corrente, estarei ausente em decorrrência de viagem
ao exterior realizada em caráter particular.ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 019-DL, de 2017

Atenciosamente,O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

FERNANDO CORUJA
Deputado Estadual

Lido no ExpedienteCONCEDE licença ao Senhor Deputado Fernando Coruja, nos dias 13 e
14 de junho do corrente ano, para tratar de interesse particular. Sessão de 06/06/17

*** X X X ***PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 8 de junho de 2017.

ATOS DA MESADeputado SILVIO DREVECK
Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADIO DE SANTA CATARINA
ATO DA MESA Nº 353, de 25 de maio de 2017GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO CORUJA

Of. 038/17 GabFC Florianópolis, 06 de junho 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,

Excelentíssimo Senhor
Dep. SILVIO DREVECK
Presidente da AKLESC 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,

NESTA
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos do artigo 50 do

Regimento Interno da ALESC, solicito licença para tratar de assuntos
particulares.

Atenciosamente,
FERNANDO CORUJA
Deputado Estadual

Art. 1º DESIGNAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE
SOUSA, matrícula nº 6341, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Protocolo e
Registro de Proposições, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 16 de maio de 2017 (DL -
Coordenadoria de Expediente).

Lido no Expediente
Sessão de 06/06/17

*** X X X ***

ATO DA MESA DL

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

ATO DA MESA Nº 027-DL, de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

Deputado Kennedy Nunes - SecretárioCONCEDE autorização ao Senhor Deputado Fernando Coruja para
ausentar-se do País, no período de 10 a 17 de junho do corrente ano,
em caráter particular.

Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
Republicado por Incorreção

*** X X X ***PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 8 de junho de 2017.
ATO DA MESA Nº 365, de 30 de maio de 2017Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
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 1140/2017,

Deputada Ana Paula Lima - 3ª Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADIO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO CORUJA

RESOLVE: com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I,

“in fine”, da Constituição Federal, com a

redação dada pelo art. 1º da Emenda

Constitucional nº 41/2003 c/c o art. 6º-A

da Emenda Constitucional nº 41/2003,

com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 70/2012,

Of. 037/17 GabFC Florianópolis, 06 de junho de 2017.
Excelentíssimo Senhor
Dep. SILVIO DREVECK
Presidente da AKLESC
NESTA

Senhor Presidente,
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CONCEDER APOSENTADORIA por invalidez permanente,
ao servidor VALCI MARTINS, matrícula nº 1887, no cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio/Programador, código PL/ALE-47, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos proporcionais
e paridade na forma da lei, a contar de 1º de junho de 2017.

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor ALEXANDRE LUIS SOARES, matrícula nº 1256, ocupante do
cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-50, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

6,67% (seis vírgula sessenta e sete por cento) do valor
da função de confiança, código PL/FC-3; e 3,33% (três vírgula trinta e
três por cento) do valor da função de confiança, código PL/FC-5, que
adicionado aos demais percentuais concedidos anteriormente pelos
Atos da Mesa nº 386/2015, de 19/5/2015 e nº 515/2012, de
9/8/2012, totalizam 100% (cem por cento).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

Republicado por Incorreção

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 366, de 08 de junho de 2017

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

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 - PresidenteRESOLVE:
Deputado Kennedy Nunes - SecretárioDISPENSAR o servidor NEREU BAHIA SPINOLA

BITTENCOURT, matrícula nº 1116, da função de Chefia de Seção -
Diagramação, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de junho de 2017 (DL - Coordenadoria de
Publicação).

Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 370, de 08 de junho 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 0961/2017,

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X *** RESOLVE: com fundamento no art. 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,

ATO DA MESA Nº 367, de 08 de junho 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,

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,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora ELIZABETE OLINDA GUERRA, matrícula nº 2114, ocupante
do cargo de Analista Legislativo III, código PL/ALE-65, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

10% (dez por cento) do valor da função de confiança,
código PL/FC-3, que adicionado aos demais percentuais concedidos
anteriormente pela Resolução nº 964/1991 e pelos Atos da Mesa
nº 250/2016 e nº 483/2016, totalizam 90% (noventa por cento).

Art. 1º DESIGNAR a servidora ELZAMAR ALVES DANTE,
matrícula nº 4406, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para
exercer a função de Assessoria Técnica-Administrativa - Revisor Taquigráfico,
código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de junho de 2017 (DL - Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário). Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução
nº 002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício. Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Kennedy Nunes - Secretário Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário *** X X X ***

*** X X X *** ATO DA MESA Nº 371, de 08 de junho de 2017
ATO DA MESA Nº 368, de 08 de junho 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 1044/2017,

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 3915/2016, RESOLVE: com fundamento no art. 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, alterada
pela Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

ATRIBUIR ao servidor AUGUSTO CESAR FERREIRA,
matrícula nº 6330, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de
Especialização, no valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido
no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos
a contar de 17 de abril de 2017.

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor JOSÉ MOTTA PIRES FILHO, matrícula nº 7226, ocupante do
cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-29, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

10% (dez por cento) do valor da função de confiança,
código PL/FC-3, que adicionado aos demais percentuais concedidos
anteriormente pelo Ato da Mesa nº 278/2016, totalizam 30% (trinta por
cento).

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 369, de 08 de junho de 2017

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

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 0944/2017, Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

RESOLVE: com fundamento no art. 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
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 372, de 08 de junho 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 0796/2017,
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RESOLVE: com fundamento no art. 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,

ATO DA MESA Nº 375, de 08 de junho 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 0897/2017,

RESOLVE: com fundamento no art. 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,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora DELUANA BUSS, matrícula nº 6340, ocupante do cargo de
Analista Legislativo III, código PL/ALE-57, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, correspondente a:

10% (dez por cento) do valor da função de confiança,
código PL/FC-3, que adicionado aos demais percentuais concedidos
anteriormente pelos Atos da Mesa nº 571/2015 e nº 700/2015,
totalizam 30% (trinta por cento).

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO, matrícula nº 1474,
ocupante do cargo de Analista Legislativo I, código PL/ALE-30, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

79,17% (setenta e nove vírgula dezessete por cento) do
valor da função de confiança, código PL/FC-3; e 0,83% (zero vírgula
oitenta e três por cento) do valor da diferença do vencimento do cargo
de provimento efetivo e o de comissão, código PL/DAS-6, que
adicionado aos demais percentuais concedidos anteriormente pela
Resolução nº 1181/1991, de 13/6/1991, totalizam 100% (cem por
cento).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 373, de 08 de junho de 2017 Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar da dispensa da função de
confiança, pois o benefício não é cumulativo.

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 0836/2017,

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 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 Maurício Eskudlark - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 376, de 08 de junho 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 0415/2017,

RESOLVE: com fundamento no art. 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,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora ANY SANTOS, matrícula nº 6361, ocupante do cargo de
Analista Legislativo II, código PL/ALE-32, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, correspondente a:

9,17% (nove vírgula dezessete por cento) do valor da
função de confiança, código PL/FC-5; e 0,83% (zero vírgula oitenta e
três por cento) do valor da diferença do vencimento do cargo de
provimento efetivo e o de comissão, código PL/DAS-6, que adicionado
aos demais percentuais concedidos anteriormente pelo Ato da Mesa
nº 322/2016, de 29/6/2016, totalizam 50% (cinquenta por cento).

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor NEREU BAHIA SPINOLA BITTENCOURT, matrícula nº 1116,
ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-50, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar da dispensa da função de
confiança, pois o benefício não é cumulativo.

29,17% (vinte e nove vírgula dezessete por cento) do
valor da função de confiança, código PL/FC-3; e 10,83% (dez vírgula
oitenta e três por cento) do valor da diferença do vencimento do cargo
de provimento efetivo e o de comissão, código PL/DAS-6, que
adicionado aos demais percentuais concedidos anteriormente pela
Resolução nº 1081/1991, de 28/5/1991, totalizam 100% (cem por
cento).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 374, de 08 de junho de 2017 Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar da dispensa da função de
confiança, 1º de junho 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 0472/2017,

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 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 Maurício Eskudlark - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 377, de 08 de junho 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 0772/2017,

RESOLVE: com fundamento no art. 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,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora SABRINA ROBERTA SCHMITZ, matrícula nº 4341, ocupante
do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-39, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

26,67% (vinte e seis vírgula sessenta e sete por cento)
do valor da função de confiança, código PL/FC-3; 2,50% (dois vírgula
cinquenta por cento) do valor da função de confiança, código PL/FC-2; e
0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento) do valor da diferença entre
o vencimento do cargo efetivo e do cargo em comissão, código
PL/DAS-6, totalizando 30% (trinta por cento).

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora JULIANE GONÇALVES ROCHA, matrícula nº 6338, ocupante
do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-32, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

17,50% (dezessete vírgula cinquenta por cento) do
valor da função de confiança, código PL/FC-3; e 2,50% (dois vírgula
cinquenta por cento) do valor da função de confiança, código PL/FC-2,
que adicionado aos demais percentuais concedidos anteriormente pelo
Ato da Mesa nº 657/2015, de 03/11/2015, totalizam 60% (sessenta
por cento).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***
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Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente *** X X X ***
Deputado Kennedy Nunes - Secretário ATO DA MESA Nº 379, de 08 de junho de 2017
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário 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 1061/2017,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 378, de 08 de junho 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 1348/2017,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor PAULO ROBERTO ARENHART, matrícula
nº 1597, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível
Superior/Jornalista, código PL/ALE-69, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de junho de 2017.

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora RAQUEL HELENA DE BORJA RAMALHO,
matrícula nº 2079, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível
Médio, código PL/ALE-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da lei, a
contar de 1º de julho de 2017.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

Emenda Modificativa foi posto em discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade. PL./0186.4/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga,
que assegura ao espectador o acesso nas salas de cinema, cineclubes,
teatros, espetáculos musicais e circenses com alimentos e bebidas, na
forma que especifica. Exarou parecer favorável a matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0266.3/2016, de
autoria do Deputado Roberto Salum, que torna obrigatório o fornecimento de
água filtrada em todo bar, restaurante, lanchonete, “fast-food”, hospedaria,
hotel ou estabelecimento similar e adota providências conexas. Requereu
diligência à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e à
Associação Brasileira de Bares e Restaurante (Abrasel), que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0112.8/2017, de
autoria da Mesa, que consolida as Leis que dispõem sobre a Concessão de
Pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina. Devolveu vista sem
manifestação. O Deputado Dirceu Dresch também fez a devolução de vista
sem manifestação. O parecer do relator (Deputado Mauro de Nadal)
favorável a matéria com Emenda Modificativa foi posto em discussão e
votação sendo aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO JOSE NEI
ASCARI DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0211.0/2015, de autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe
sobre garantia do atendimento prioritário e a acessibilidade de pessoas com
obesidade em grau III, aos serviços dos estabelecimentos bancários, comer-
ciais, órgãos públicos e outros que importem em atendimento por filas,
senhas ou outros métodos similares no Estado de Santa Catarina, e
estabelece outras providências. Requereu diligência à Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e à Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (Fecomércio), que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0395.0/201, de autoria do Deputado
Valmir Comin, que institui a Política Estadual de Produção de Energias
Renováveis, contemplando as fontes primárias, solar, eólica, hidráulica,
maré-motriz, processo de geração de energia oriundos do bagaço de cana-
de-açúcar, casca de arroz, cavacos de madeira, lixo orgânico e demais fontes
primárias, cujo avanço tecnológico diversifique a matriz energética no Estado
de Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável e à Centrais Elétricas de Santa
Catarina (CELESC), que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0156.9/2017, de autoria da Deputada Dirce
Heiderscheidt, que dispõe sobre o dever e a gratuidade da vacinação contra
Mormo e Anemia Infecciosa Equina (AIE). Requereu diligência à Secretaria de
Estado da Agricultura e Pesca e à Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PRS/0002.3/2017, de autoria da Deputada
Luciane Carminatti, que altera o art. 16 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução nº 005/2008 (composição
da Mesa da ALESC). Requereu diligência à Mesa, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0164.9/2016, de autoria do
Deputado Gelson Merisio, que proíbe a revista íntima e vexatória dos
visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado e adota outras
providências. Exarou parecer favorável a matéria com Emenda Substitutiva
Global, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete aos Depu-
tados João Amin, Dirceu Dresch e Rodrigo Minotto; PEC/0006.4/2011, de
autoria do Deputado Darci de Mato e outro(s), que altera e acrescenta

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor Deputado Jean
Kuhlmann, os Deputados Membros da Comissão de Constituição e Justiça:
Darci de Matos, Dirceu Dresch, João Amin, José Nei Ascari, Marcos Vieira,
Mauro de Nadal e Rodrigo Minotto. O presidente fez a leitura do ofício
nº 214/2017, expedido pelo gabinete Deputado Valdir Cobalchini, que
justificou a ausência desse parlamentar. Havendo quorum regimental, o
presidente deu início aos trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 12ª
Reunião Ordinária da comissão, que posta em discussão e votação, foi apro-
vada por unanimidade. O presidente destacou a presença do Senhor
Deputado Estadual Valmir Comin, Secretário de Estado da Assistência
Social, Trabalho e Habitação, que acompanhou a reunião. Foi destacada
também a presença do Senhor Ralf Zimmer Junior, Defensor Público Geral
da Defensoria Pública do Estado. Na sequência, o presidente abriu a palavra
aos membros, obedecendo a ordem de chegada, para início da discussão de
matérias. O SENHOR DEPUTADO JEAN KUHLMANN DELIBEROU ACERCA
DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0148.9/2017, de autoria do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
com o Banco do Brasil S.A. ou com ambos, até o montante de
R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), para
transferência ao Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FUNDAM) e para
atendimento a projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado.
Exarou parecer favorável a matéria com as Emendas Modificativa e Aditiva
apresentadas pelo Governo, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e Mauro de Nadal.
PL./0145.6/2017, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de
utilidade pública a Fundação José Walendowsky, de Brusque. Exarou parecer
favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0140.1/2017, de autoria do Deputado Ismael dos
Santos, que declara de utilidade pública o Centro de Capacitação e
Desenvolvimento Social de Blumenau (CEDESB). Exarou parecer favorável a
matéria com Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. PL./0119.4/2017, de autoria do
Deputado Maurício Eskudlark, que declara de utilidade pública a Associação
Itajaiense Amigos das Crianças (ADAC), de Itajaí. Exarou parecer favorável a
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
O SENHOR DEPUTADO JOÃO AMIN DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: PLC/0008.4/2017, de autoria da Defensoria Pública, que
altera o Anexo IV da Lei Complementar nº 575, de 2 de agosto de 2012 e
adota outras providências. Devolveu vista sem manifestação. O Deputado
Dirceu Dresch também fez a devolução de vista sem manifestação. O
parecer do relator (Deputado Darci de Matos) favorável a matéria com
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dispositivos à Seção II do Capítulo III do Título IX da Constituição do Estado
de Santa Catarina. (ensino superior). Exarou parecer pela rejeição da
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
O SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL DELIBEROU ACERCA DAS
SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0176.2/2016, de autoria do Deputado Leonel
Pavan, que altera a Lei nº 15.435, de 2011, que “Dispõe sobre a
simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, institui a Carta
Estadual de Serviços ao Cidadão e adota outras providências”, para incluir
as sociedades empresárias e empresas individuais e desburocratizar o
trâmite de documentos no âmbito da Administração Pública do Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer pela rejeição da matéria sugerindo sua
transformação em Indicação, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. PL./0136.5/2017, de autoria do Deputado Valdir
Cobalchini, que exclui informações constantes do Portal Transparência do
Governo do Estado de Santa Catarina, relativas a lotação de servidoras sob
o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário.
Requereu diligência à Secretaria de Estado da Administração e à
Procuradoria Geral do Estado, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade; PL./0143.4/2017, de autoria do Deputado Nilson
Gonçalves, que dispõe sobre o primeiro acesso a resultados de exames de
saúde solicitados pelo médico ao seu paciente. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Saúde e à Associação Catarinense de Medicina,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; O
SENHOR DEPUTADO DIRCEU DRESCH DELIBEROU ACERCA DAS
SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0003.4/2017, de autoria do Deputado Neodi
Saretta, que institui a Campanha Janeiro Branco, com o lema “Quem cuida
da mente, cuida da vida!”, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Exarou
parecer favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. PL./0112.8/2017, de autoria da Mesa, que consolida as
Leis que dispõem sobre a Concessão de Pensões no âmbito do Estado de
Santa Catarina. Devolveu vista sem manifestação. O parecer do relator
(Deputado Mauro de Nadal) favorável a matéria com Emenda Modificativa foi
posto em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade;
PL./0446.5/2013, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que altera a Lei
nº 7.541, de 1988, que dispõe sobre taxas estaduais. Devolveu vista sem
manifestação. O parecer do relator (Deputado José Nei Ascari) pela rejeição
da matéria sugerindo sua transformação em Indicação foi posto em
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade; PL./0364.4/2016,
de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever de
os supermercados e os estabelecimentos congêneres, localizados no
Estado de Santa Catarina, adaptarem os carrinhos de compras para atender
às necessidades das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.
Devolveu vista sem manifestação. O parecer do relator (Deputado Marcos
Vieira) pela rejeição da matéria não foi posto em votação em razão de conter
vista também ao Deputado Valdir Cobalchini que não estava participando da
presente reunião, conforme decisão do presidente em comum acordo com
os demais membros; PL./0116.1/2017, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a permuta de imóvel no Município de São José e
estabelece outras providências. Devolveu vista sem manifestação. O parecer
do relator (Deputado Jean Kuhlmann) favorável a matéria foi posto em
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade; PL./0016.9/2017,
de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a inclusão, na
Carteira de Identidade e na Carteira Nacional de Habilitação, de informações
acerca de doenças do portador. Exarou parecer pela rejeição da matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
OF./0735.7/2016, de autoria de Entidade Social, que solicita a alteração
da Lei que declarou de utilidade pública a Sociedade Espírita Encontro
Fraterno, de Blumenau. Requereu diligência à referida Entidade, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; OF./0006.3/2017,
de autoria de Entidade Social, que Solicita a alteração da Lei que declarou
de utilidade pública a Sociedade Promocional do Menor Trabalhador, de
Florianópolis. Requereu diligência à referida Entidade, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0007.8/2017, de
autoria do Deputado Jose Nei A. Ascari, que dispõe sobre o encaminha-
mento de pessoas acidentadas, pelo Corpo de Bombeiros ou sistema móvel
de atendimento de urgência assemelhado, aos hospitais conveniados aos
seus planos de saúde. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa
Civil e à Secretaria de Estado da Segurança Pública, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0097.4/2017, de
autoria do Deputado Milton Hobus, que institui a Rota Turística Caminhos da
Neve no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável a matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0404.6/2016, de autoria do Deputado Narcizo Parisotto, que institui a
Semana de Homenagem aos Heróis de Santa Catarina. Exarou parecer
favorável a matéria com Emenda Substitutiva Global, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO
DARCI DE MATOS DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0360.0/2015, de autoria do Governador do Estado, que altera o art. 2º
da Lei nº 15.506, de 2011, que autoriza a doação de imóvel no Município de
Biguaçu (implantação área de lazer). Exarou parecer favorável a matéria, que

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0046.4/2017, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que denomina
Aquelino João Pertussatti a Rodovia SC-482, no trecho com início no
Município de Galvão até o Município de Quilombo. Requereu diligência ao
autor, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0134.3/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que declara de
utilidade pública a Associação de Maricultores de Bombinhas (AMAB).
Exarou parecer favorável a matéria com Emenda Substitutiva Global, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0053.3/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe
sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS). Exarou parecer favorável a matéria, que posto em
discussão, foi concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e
José Nei Ascari; PL./0142.3/2017, de autoria do Deputado José Nei A.
Ascari, que declara de utilidade pública a Associação Casa Cordeiro de
Deus, de Içara. Exarou parecer favorável a matéria, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO JEAN
KUHLMANN DELIBEROU EXTRAPAUTA ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: MPV/00209/2017, de autoria do Governador do Estado, que
altera a Lei Complementar nº 381, de 2007, que dispõe sobre o modelo de
gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual.
Houve devolução de vista do Deputado Dirceu Dresch. O parecer do relator
(Deputado Jean Kuhlmann) favorável nos termos do Projeto de Conversão
em Lei (fls. 32/35) com Emenda Modificativa de fls. 40/42 foi posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade com abstenções dos
Deputados João Amin, Dirceu Dresch e Marcos Vieira. O SENHOR
DEPUTADO DIRCEU DRESCH EXTRAPAUTA DELIBEROU ACERCA DAS
SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0023.8/2017, de autoria da Deputada Ana
Paula Lima, que dispõe no âmbito do Estado de Santa Catarina sobre o
funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de
controle de vetores e pragas urbanas, e adota outras providências. Exarou
parecer favorável a matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Darci de Matos; O Deputado Dirceu Dresch
apresentou requerimento para que o presidente avoque ou designe novo
relator às seguintes matérias que se encontram em atraso no prazo
regimental de tramitação: PL./00877.2/2017, PL./0141.2/2016,
PRS./0006.7/2016, PLC/0002.9/2014 e PLC/0016.4/2014, que posto
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, o presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos
demais presentes e encerrou a presente reunião, da qual, eu Robério de
Souza, Chefe de Secretaria da Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e
aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 30 de maio de 2017
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas, no
plenárinho Deputado Paulo Stuart. Wright, sob a Presidência do Senhor
Deputado Serafim Venzon, com amparo nos artigos 131 e 134 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente à
3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
Senhores Deputados: Ismael dos Santos, Fernando Coruja, Nilso Berlanda,
Valdir Cobalchini e Serafim Venzon. Os Senhores Deputados Neodi Saretta e
Narcizo Parizotto 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 a Ata
da Reunião de Instalação da Comissão realizada no dia primeiro de março
de dois mil e dezessete, que colocada em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Na sequencia o Senhor Presidente deu conhecimento das
correspondências recebi das: Convite para II Seminário Municipal de
Acolhimento em Família Acolhedora, que será realizado em Brusque no dia
05 de maio das 13:00h às 17:30h. Ato continuo o senhor Presidente
passou a relatar o Plano da Comissão para o ano de dois mil e dezessete.
FOI ELABORADO UM PLANO DE AÇÃO PARA A COMISSÃO QUE PRETENDE SER UMA

ferramenta que venha nos auxiliar e nos trazer praticidade e organização
ao nosso processo de tomada de decisão para algumas questões. O Plano
apresenta desde citações de datas importantes nesta área como o dezoito
de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes e o dia vinte quatro de setembro que é o Dia
Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes em Santa Catarina. O Plano também traz a realização de
audiências públicas a serem realizadas não somente pela comissão, como
também em parceria com outras. Capacitação de Conselhos Municipais dos
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Direitos e Tutelares, como também de outros atores desta área (assistência
social, saúde, educação). Realização de Seminários do FIA que vai para
terceira edição com o propósito de aprofundar o tema. Visitas de conheci-
mento e reconhecimento das instituições de acolhimento institucional de
crianças e adolescentes (os chamados antigamente de orfanatos), e dos
Centros de Atendimento Socioeducativos destinados aos adolescentes que
cometem atos infracionais. Desenvolvimento de ações na Semana de
Conscientização para destinação de recursos ao FIA - Fundo Para Infância e
Adolescência. LEI 16.496 de 05 de dezembro de 2014 de minha autoria.
Campanha Adoção Laços de Amor - Que passa a ser uma ação a ser
desenvolvida por essa Comissão em parceria com o Grupo Interinstitucional
criado em 2016 tendo como integrantes o Tribunal de Justiça de SC,
Ministério Público Estadual, OAB SC através da Comissão da Criança e do
Adolescente e Assistência Social, Defensoria Pública, FECAM - Federação
Catarinense dos Municípios, FIESC - Federação das Indústrias do Estado de
SC, Secretarias de Estado da Assistência Social, Educação e Saúde. Está
previsto para este ano a realização de seis encontros macrorregionais para
sensibilização da sociedade e sistema de justiça, referente a adoção tardia,
de crianças e adolescentes com deficiência, adoção inter-racial e de crianças
e adolescentes expostas ao vírus HIV. A priori as regiões serão Grande
Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Serrana, Sul Catari-
nense e Vale do Itajaí. Esses eventos terão a parceria da Escola do
Legislativo. A Campanha foi realizada no ano de 2011 e retomada em 2016,
com um formato de maior participação das instituições de forma direta ou
indiretamente que lidam com esta questão. Hoje existe um Termo de
Cooperação Técnica assinado dia 23 de maio de 2016, no Plenário desta
Casa, por todos integrantes do Grupo Interinstitucional, onde cada uma das
instituições assumem ações de curto, médio e longo prazo na perspectiva
de atingir os objetivos ao que o termo se refere. A coordenação técnica da
campanha e desses eventos fica sendo da Comissão de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CCA. A Diretoria de Comunicação Social desta
Casa tem participação ativa na campanha em razão das peças publicitárias
que está rodando na imprensa. Colocado em discussão, o Senhor Deputado
Ismael dos Santos comentou sobre a falta de embasamento teórico das
ações do plano, para dar mais conhecimento aos membros da Comissão, o
que foi acolhido pelo Senhor Presidente, que abriu prazo de 15 (quinze) dias
para os membros da Comissão, apresentarem sugestões ao Plano e que
também seria distribuído copia do Plano original para cada membro. O
Senhor Deputado Valdir Cobalchini indicou o Senhor Deputado Ismael dos
Santos como relator das sugestões apresentadas ao Plano, colocado em
votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente passou
a relatar sobre a impressão de 500 (quinhentos) exemplares do Estatuto da
Criança e do Adolescente em razão das várias solicitações que chegam a
Comissão, através dos Conselhos Municipais dos Direitos, Conselhos
Tutelares, Secretarias de Educação e até os Deputados da Casa para
atender as demandas que também chegam aos gabinetes. A edição foi
atualizada no ano de 2016. Colocado em discussão e votação foi 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.

o Ofício foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente Deputado Neodi
Saretta concluiu dizendo que o pedido de realização do Ato Parlamentar
Solene será encaminhado para a Mesa Diretora em nome da Comissão de
Saúde e, caso a Mesa não autorize em função de limites e cotas, o pedido
será encaminhado em nome do Deputado José Milton Scheffer. Ofício
nº 152/2017/DEPE, da Fundação Catarinense de Educação Especial -
FCEE, que solicita reunião com esta Comissão para discutir a possibilidade
de propositura de norma legislativa para atendimento diferenciado no
Sistema Único de Saúde de crianças egressas das UTIs neonatais que
apresentaram intercorrências durante a internação. Com a palavra, o
Deputado Dalmo Claro disse que é importante realizar a reunião, pois é
necessário discutir prioridades e diferenciações dentro do SUS, afinal este
se torna assunto complexo por conta dos princípios do Sistema, que incluem
universalidade e igualdade no atendimento, e completou dizendo que na
ocasião é necessário levantar tais questões. O Deputado Fernando Coruja
sugeriu que, para ser mais produtiva, a reunião com os representantes da
Fundação Catarinense de Educação Especial deve ser realizada em gabinete,
com a presença dos Deputados membros desta Comissão. Concluindo o
assunto, o Presidente Deputado Neodi Saretta disse que a Comissão fica
encarregada de convidar os representantes da FCEE para conversa no
gabinete de algum dos Deputados membros desta Comissão para tratar dos
assuntos solicitados. Ofício nº 257/2017, de origem da Câmara de
Vereadores de Concórdia, que encaminha cópia da Moção 10/2017, que
solicita que a Secretaria de Estado da Saúde e Assembleia Legislativa de
Santa Catarina participem e divulguem o abaixo-assinado citado no
documento, bem como possam desenvolver ações para acelerar a liberação
do medicamento denominado Spinraza/Nusinersen. O Deputado Fernando
Coruja explicou que este é um medicamento utilizado no tratamento de
atrofia muscular espinhal já liberado nos EUA, mas que ainda não foi
liberado pela Anvisa no Brasil. Disse que é um tratamento caro, de 4
aplicações iniciais e, após essas, uma a cada quadrimestre, e que cada
dose custa, nos EUA, cerca de 125 mil dólares. O Deputado Fernando Coruja
completou sua fala solicitando que a Comissão encaminhe à Anvisa e à
Secretaria de Estado de Saúde a cópia do expediente. Após deliberação, foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. Ofício nº 143/2017, de autoria do
Deputado Neodi Saretta, que solicita para que esta Comissão convoque e
organize Audiência Pública a fim de debater assuntos referentes a Indicação
0304.1/2017, que trata de deformidade labiopalatal e seus encaminha-
mentos para Tratamento Fora de Domicílio - TFD. O Presidente Deputado
Neodi Saretta disse que esta é uma questão que já vinha tratando e que
inclusive já realizou, em gabinete, reuniões com as entidades, mas para
melhor discutir o assunto é necessária realização de Audiência Pública.
Explicou que atualmente os municípios encaminham os pacientes para
Florianópolis, mas só há Centro especializado para tratamento de fissuras
labiopalatais em Joinville. Completou dizendo que é necessário reunir auto-
ridades de Joinville, da Secretaria de Estado da Saúde e das PROFIS -
Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal de Santa Catarina
para conversa sobre o assunto, por isso a proposição de Audiência Pública.
Após votação e discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Ofício
nº 002/2017, do Seminário Estadual de Agentes Comunitários de Saúde e
Combate a Endemias, que convida o Presidente desta Comissão, Deputado
Neodi Saretta, a compor a Mesa dos Trabalhos durante o Seminário, evento
destinado ao debate do Projeto de Lei nº 6.437/2016. O Presidente
Deputado Neodi Saretta convidou os demais membros desta Comissão a
comparecer ao evento e informou que, caso nenhum esteja disponível para
comparecer, a Assessoria fará representação. Lembrou ainda, aos
presentes, que Fórum Estadual de Hepatites Virais, organizado pela
Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Comissão de Saúde da
Alesc, acontece no dia 23 de maio de 2017. Reforçou o convite feito, via
Ofício, pelo Secretário de Estado da Saúde Dr. Vicente Caropreso para a
mesa de abertura. MATÉRIAS DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES:
PL./0258.3/2016, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que dispõe sobre
o dever de as empresas concessionárias de água e saneamento que
operam no Estado de Santa Catarina incluírem, nas faturas de água e
esgoto, advertência sobre os riscos da água parada quanto à proliferação do
mosquito transmissor de Dengue, Zika e Chikungunya. O Deputado Cesar
Valduga constatou que a normativa projetada é de relevante interesse
público e deu seu parecer favorável a aprovação. Posto em discussão, o
Deputado Fernando Coruja disse que este é o tipo de projeto que corre
riscos de ser vetado, e que depois é preciso sustentar a importância da
normativa. Após, reconheceu os méritos do Projeto, dizendo que tal tipo de
advertência faz com que as pessoas tenham mais informação e, com isso,
mais cuidado com sua água. Demonstrou seu voto favorável a aprovação e
completou dizendo que este é um tipo de divulgação que não gera custos,
diferente de campanhas em rádio e televisão, que às vezes não tem eficácia
esperada. Não havendo mais discussão, após votação foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. PL./0024.9/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima,
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviços de
radiologia, diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear atuantes
no Estado de Santa Catarina a disponibilizar aos usuários os Alvarás
Sanitários de suas instalações e equipamentos. Com a palavra, o Deputado

Deputado Serafim Venzon
Presidente da Comissão de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente.
*** X X X ***

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos dezessete dias do mês de maio de 2017, às onze horas, na Sala de
Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, sob a Presidência do Deputado Neodi Saretta, com amparo nos
artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 5ª
Reunião Ordinária da Comissão de Saúde, referente à 3ª Sessão Legislativa
da 18ª Legislatura. Foram registradas as presenças dos senhores
Deputados: Cesar Valduga, Dalmo Claro, Fernando Coruja, José Milton
Scheffer e Serafim Venzon. Havendo quórum regimental, o Presidente
Deputado Neodi Saretta abriu a reunião submetendo à apreciação a Ata da
4ª Reunião Ordinária, que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS DOCUMENTOS RECEBIDOS: Ofício
nº 045/DRH/17, de origem do Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Santa Catarina - HEMOSC solicitando a disponibilização do Auditório
Antonieta de Barros e Ato Parlamentar Solene no dia 03 de julho de 2017
para atividades de comemoração dos 30 anos do Centro. O Presidente
Deputado Neodi Saretta disse que para a realização do Ato Parlamentar é
necessária autorização da Mesa Diretora, salvo se algum dos Deputados
desta Comissão se disponha à realização. O Deputado José Milton Scheffer
sugere que o Ato, por ser proposto pelo HEMOSC, seja realizado em nome
da Comissão, afinal todos os Deputados que a compõe entendem o mereci-
mento do HEMOSC pelo serviço prestado. Caso não seja possível em função
das datas, o mesmo se dispõe a ser o proponente. Colocado em discussão,
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Dalmo Claro disse que os estabelecimentos citados, assim como estabeleci-
mentos de outras áreas, têm por dever possuir Alvará Sanitário e que já há a
necessidade de serem afixados em locais visíveis. Para ter formalizadas
informações acerca de Leis já existentes, o Deputado votou para que seja
encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e à
Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado requerimento de diligência para
manifestação. O Deputado José Milton Scheffer concordou, e disse que é
pertinente a opinião do Deputado Dalmo Claro em buscar mais informações
sobre isso, pois todo e qualquer estabelecimento, ao abrir, terá que seguir
as regras da Vigilância Sanitária. Disse que entende que ao buscar Alvarás
junto aos municípios os estabelecimentos precisam, também, possuir
Alvarás Sanitários. Finalizou dizendo que talvez a Comissão possa estar
aprovando uma Lei que já exista, apesar de ser válida a preocupação da
Deputada Ana Paula Lima com o tema, e que é pertinente, também, o voto
do Deputado Dalmo Claro pela diligência. O Deputado Fernando Coruja disse
que o Projeto de Lei exige apenas que o Alvará Sanitário seja exposto nos
estabelecimentos e que tal legislação já existe. Questionou quem são os
responsáveis pelos Alvarás de locais que fazem serviços de radioterapia e
medicina nuclear, pois na maioria dos locais a Vigilância Sanitária é
municipalizada. Sugeriu que o questionamento sobre informações seja
estendido a alguns municípios, pois em alguns a Lei proposta já pode existir
e em outros não. O Deputado Dalmo Claro concordou que tal questiona-
mento é importante e que pode ser estendido aos três maiores municípios
de Santa Catarina. Completou dizendo que o Deputado Fernando Coruja
citou um fator de risco, que são as clínicas que prestam serviços de
radiologia e medicina nuclear, afinal trabalham com materiais
radioemissores, que precisam de normas específicas de segurança. Sugere
que, em outro momento, podem ser averiguadas como são as normas e os
órgãos que fazem as exigências destes tipos de serviços e que essas
autorizações também podem estar afixadas nos estabelecimentos. O
Presidente Deputado Neodi Saretta informou que o voto do Deputado Dalmo
Claro pede requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina e à Vigilância Sanitária deste órgão e questionou ao mesmo
se gostaria de complementar o voto e incluir os três maiores municípios de
Santa Catarina. O Deputado Dalmo Claro concordou. Após discussão e
votação, o requerimento de diligência foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O
Presidente Deputado Neodi Saretta informou recebimento de Requerimento
de Audiência Pública conjunta, proposta pelo Deputado João Amin na
qualidade de membro da Comissão de Constituição e Justiça, para instruir
deliberação do Projeto de Lei nº 0347.3/2016, que “institui a Matriz de
Distribuição de Recursos Financeiros destinados diretamente aos hospitais
regionais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do
Estado de Santa Catarina”. Com a palavra, o Deputado Fernando Coruja
disse que entende que o objetivo é avaliar o critério que a Secretaria de
Estado da Saúde utiliza para fazer convênios com os Hospitais Filantrópicos
de Santa Catarina e completou dizendo que acha este um bom debate, pois
é necessário avaliar os procedimentos devido às reclamações acerca da
distribuição de recursos. O Presidente Deputado Neodi Saretta disse que é
sobre isso que se trata o Projeto de Lei em tramitação e que a proposta de
Audiência Pública é para debater esse tema. O Deputado José Milton
Scheffer disse que o autor do Projeto de Lei é o Deputado Altair Silva, que o
foco são os Hospitais Regionais, e que o objetivo é discutir um formato mais
justo na distribuição de recursos, no pagamento de serviços e no
recebimento de recursos desses hospitais, e manifestou seu voto favorável
à realização de Audiência Pública. O Deputado Fernando Coruja solicitou
cópia do Requerimento ou do Projeto de Lei para ter conhecimento. O
Presidente Deputado Neodi Saretta explicou que esta matéria não estava em
pauta porque chegou à mesa no horário da Reunião e solicitou que, assim
como enviou cópias de outros documentos aos gabinetes, a Assessoria
desta Comissão providencie cópias do Requerimento e continue enviando
cópias de outros documentos pautados. O Deputado Cesar Valduga
parabenizou o Deputado João Amin pelo pedido de Audiência Pública, que é
uma forma de ter mais claros os critérios de distribuição de recursos e dar
transparência quanto a isso à população catarinense. O Presidente
Deputado Neodi Saretta colocou em votação e foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. Em seguida, justificou a ausência do Deputado Antonio
Aguiar, que estava em viagem para compromisso previamente agendado
com o Governador do Estado de Santa Catarina no município de Mafra-SC. O
Presidente Deputado Neodi Saretta informou ao Deputado Fernando Coruja,
após solicitação, que a Assessoria desta Comissão não identificou pedidos
de informação da Secretaria de Estado da Saúde pendentes, e entregou em
mãos cópias ao Deputado para análise a fim de que, caso sejam
encontradas pendências, estas sejam discutidas nas próximas reuniões.
Com a palavra, o Deputado Dalmo Claro disse que no dia 26 de abril foi
derrubado o veto de um Projeto de Lei proposto em conjunto pelos Depu-
tados Dalmo Claro e Fernando Coruja sobre a distribuição gratuita de
análogos de insulina. Citou a repercussão na imprensa, em especial na
região de Joinville, de que pretensamente a promulgação desta Lei, há duas
semanas, estaria dificultando o município de Joinville a adquirir insulina. O
Deputado disse que esteve em reunião na Secretaria de Saúde de Joinville,
na segunda-feira, que contou com a presença de representante da

Associação de Diabéticos do município, Conselho Municipal e a presidente
do Conselho Estadual de Saúde, e que a dificuldade da compra de insulina
por parte do município de Joinville já existe há mais de dois meses. Disse
que houve uma licitação feita antes da derrubada do veto, quando a Lei
ainda não existia na prática, e um dos laboratórios não compareceu para
apresentar propostas. Esclareceu que a dificuldade de compra de insulina
por parte do município de Joinville não tem conexão com a Lei que passou a
vigorar. Completou explicando que a Lei aprovada deverá ser regulamentada
pelo Secretário de Estado da Saúde, através de uma portaria delimitando
quem terá direito, qual será o protocolo de atendimento e preenchimento de
requisitos mínimos. Disse que, da mesma forma, o município de Joinville já
tem um protocolo de distribuição administrativa, além dos judiciais. Também
falou das notícias divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde de que, já
no primeiro ano, a distribuição impactaria em gastos de R$50 milhões,
número que o Deputado disse ter convicção de que não procede, tendo em
base estudos de 2013. Disse ainda que está em contato com a Sociedade
Brasileira de Diabetes, que participou dos estudos em conjunto com a
Secretaria de Estado da Saúde na época, para fazer estudos e saber o real
impacto deste Projeto de Lei. O Presidente Deputado Neodi Saretta passou a
palavra ao Deputado Fernando Coruja, que lembrou que no intervalo entre a
apresentação do Projeto de Lei, aprovação e derrubada do veto, a CONITEC -
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS aprovou a
liberação das insulinas ultra rápida em nível nacional, o que já engloba
metade da proposta do Projeto de Lei. Disse que as outras insulinas já
estavam faltando e lembrou que no ano passado houve reunião com repre-
sentantes, inclusive de usuários que reclamavam tal fato, e que nenhum
governo ou Secretaria pode atribuir as falhas em um Projeto de Lei que não
entrou em vigor e que se refere a insulinas específicas, diferentes das que
não estão sendo compradas. Completou dizendo que, em licitações, muitas
vezes a falta de ação do governo se dá pela a falta de dinheiro. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente Deputado Neodi Saretta agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente reunião. E, para constar, eu, Chefe
de Secretaria da Comissão de Saúde, Leoberto Bregue Daniel, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

Deputado Neodi Saretta
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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 7ª 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, Cesar Valduga, Jean Kuhlmann, Dirceu
Dresch, Altair Silva e Manoel Mota. 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 6ª Reunião Ordinária realizada no dia nove de maio de dois mil e
dezessete, que foi aprovada por unanimidade. Ato continuo o Senhor
Presidente deu conhecimento à Comissão das correspondências recebidas.
Ofício Circular nº 0013/17/CGP do Gabinete da Presidência, que dispõe que
cada Comissão poderá realizar até 02 (duas) audiências publicas externas
por sessão legislativa e que, caso a Comissão aprove a realização de
audiência publica externa além do limite estabelecido, a Mesa deverá ser
previamente consultada. Requerimento do Senhor Deputado Dóia Guglielmi,
solicitando a realização de audiência publica nesta casa, às 19:30h do dia
22 de agosto de 2017, objetivando ouvir a população, e as entidades de
classe sobre os Terrenos de Marinha. Colocado em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou seu
afastamento da Reunião em virtude de outro compromisso, solicitou que o
Vice Presidente da Comissão Deputado Cesar Valduga, assumisse os
trabalhos. Obedecendo a ordem de chegada, o Senhor Presidente passou à
palavra aos relatores: Ao Senhor Deputado Altair Silva que não tinha
preposição para relatar. Ao Senhor Deputado Cesar Valduga que passou a
relatar o PL./0140.1/2016 - que “Declara de utilidade pública o Grupo de
Apoio aos Familiares de Desaparecidos (GAFAD), de Florianópolis”, exarando
parecer pela aprovação com Emenda Aditiva. Colocado em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O PL./0002.3/2017 - que “Declara
de utilidade pública a Associação de Artesãos (AAMP), de Itapema”,
exarando parecer pela aprovação com Emenda Substitutiva Global. Colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ao Senhor Deputado
Manoel Mota que passou a relatar o PL./0390.6/2016 - que “Declara de
utilidade pública a Associação Voz do Gueto, do Município de Criciúma”
exarando parecer pela aprovação nos termos da Emenda Substitutiva Global.
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ao Senhor
Deputado Dirceu Dresch, que requereu a apresentação de seu parecer extra
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pauta, em dois projetos, que colocado em discussão e votação, foi rejeitado.
Ao Senhor Deputado Jean Kuhlmann que passou a relatar seu voto vista ao
PL./0243.7/2016 - que “Dispõe sobre o registro de pessoas naturais e
adota outras providências” exarando parecer no sentido que este projeto
seja encaminhado ao 1º Secretario da Mesa, para que este reencaminhe à
Comissão de Constituição e Justiça afim de se manifestar, em virtude da
Medida Provisória editada pelo governo federal. No mesmo sentido, passou
a palavra ao Senhor Deputado Altair Silva para relatar o voto vista do Senhor
Deputado Serafim Venzon sobre o mesmo projeto, exarando parecer pela
rejeição do projeto por padecer de inconstitucionalidade. Colocado em
discussão, após acordo dos membros da Comissão, a pedido do Senhor
Deputado Dirceu Dresch, o projeto não seria votado nesta reunião, para que
ele como relator do Projeto, pudesse rever seu parecer até a próxima
reunião. Ao Senhor Deputado Altair Silva solicitou para relatar extra pauta, o
parecer do Senhor Deputado Serafim Venzon ao PLC/0005.1/2017 - que
“Altera a Resolução nº 001, de 2006, que dispõe sobre a organização
administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC), e a Resolução nº 002, de 2006, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal, o Plano de Carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções
de confiança e as atribuições dos servidores da ALESC, ambas convalidadas
pela Lei Complementar nº 642, de 2015, e adota outras providências”, que
foi aprovada pelos membros da Comissão, exarando parecer pela aprovação
nos termos da Emenda Substitutiva Global. Colocado em discussão, foi dado
vista em gabinete a todos os membros da comissão até a próxima reunião.
Ao Senhor Deputado Fernando Coruja, que passou a relatar: O
PL./0328.0/2016 - que “Declara de utilidade pública o Instituto Bem Viver,
de São José”, exarando parecer pela aprovação, nos termos da Emenda
Substitutiva Global. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O PLC/0003.0/2017 - Altera a Lei Complementar nº 661, de
2015, que institui o Regime Previdência Complementar (RPC-SC) de que
tratam os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição da República, no
âmbito do Estado de Santa Catarina, fixa o limite máximo aos benefícios
previdenciários concedidos pelo Regime Próprio de Previdência dos
Servidores do Estado de Santa Catarina (RPPS/SC) e estabelece outras
providências”, exarando parecer pela aprovação. Colocado em discussão, foi
dado vista em gabinete a todos os membros da comissão até a próxima
reunião. O PL./0383.7/2016 - que “Estabelece a obrigatoriedade de
colocação em obra paralisada de placa contendo exposição dos motivos da
interrupção”, exarando parecer pela aprovação. Colocado em discussão, foi
pedido vista em gabinete pelo Senhor Deputado Manoel Mota, o que foi
concedido. 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.

INCLUIR na folha de pagamento da servidora à disposição
da ALESC SOLANGE MARIA DOS SANTOS, matrícula nº 9181, quota(s)
de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, incidentes sobre a função de
confiança, código PL/FC-3 no percentual de 12% (doze por cento),
totalizando 12% (doze por cento), a contar de 12 de abril de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1355, de 08 de junho de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora OLGA KOZOWSKI MIELKE, matrícula nº 5601, de PL/GAB-22
para o PL/GAB-73, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 07 de Junho de 2017 (Gab Dep Antônio Aguiar)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1356, de 08 de junho de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar de 12
de junho de 2017.

Gabinete do Deputado Mario Marcondes

Matrícula Nome do Servidor Cidade
Deputado Serafim Venzon

7763 ADEMIR PEREIRA DE AQUINO SÃO JOSÉPresidente
7963 ADRIANO FELIX DA CUNHA SÃO JOSÉ*** X X X ***

PORTARIAS
6198 CIRIO VANDRESEN SÃO JOSÉ

7758 JOICE PINTO SÃO JOSÉ

8149 LEANDRO MARCELO FERREIRA BORGES SÃO JOSÉ
PORTARIA Nº 1353, de 08 de junho de 2017

8000 MÁRCIO FRITZEN SÃO JOSÉO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1357, de 08 de junho de 2017RESOLVE:
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

DESIGNAR a servidora THAMY SOLIGO, matrícula
nº 6371, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para
exercer, em substituição, como membro da Comissão Legal -
Transparência Institucional, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no
valor equivalente a PL/FC-3, enquanto durar o impedimento da
respectiva titular, DEJANE LUIZA BORTOLI, que se encontra em fruição
de licença-prêmio por sessenta dias, a contar de 15 de maio de 2017.
(Comissão de Transparência Institucional).

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1354, de 08 de junho de 2017

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar de 12
de junho de 2017.

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 1225/2017,

Gabinete do 2ª Vice-Presidência

Matrícula Nome do Servidor Cidade
RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c
art. 5º, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991 e com base na Resolução
nº 009/2013,

8125 JANDIR DA ROSA SÃO JOSÉ

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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