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P L E N Á R I O

ATA DA 049ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

nas gôndolas dos supermercados, e outro que
trata da obrigatoriedade de os hospitais terem
os nomes, por escrito, dos plantonistas.

imprescindível que se amplie cada vez mais a
manutenção de nascentes de rios, matas,
animais, habitat do homem, com ações
práticas e concretas.Reporta-se à comitiva da Associação

das Cidades-Irmãs da China - Cifca, que esteve
na Casa Legislativa, quando se mostraram
impressionados com o acervo histórico de
memória preservado, como o livro de termo de
posse do séc. XVIII, em original. Também, cita
o respeito dado pelos chineses ao Parlamento.

Destaca que no seu mandato tem
pautado várias questões sobre a agroecologia,
e que se preocupa com a questão da
sustentabilidade, com a produção saudável de
produtos ecológicos e orgânicos sem
agrotóxicos, sem venenos na produção de
alimentos, demonstrando também apreensão
com os impactos negativos da ação do homem,
com os desmatamentos, a poluição, a
destruição e contaminação do ecossistema.

Discorre sobre o contato mantido
com a respectiva comitiva quando se reuniram
com os prefeitos da Fecam e cada um deles,
de forma democrática, defendeu o seu
município como promissor em receber
investimentos e que a futura parceria trará bons
furtos, tanto na forma de negócios como de
intercâmbios culturais. Enaltece alguns gestores
municipais, como o de Garuva e de Bombinhas.

Finaliza dizendo que o tema da
Campanha da Fraternidade deste ano, está
alertando sobre o cuidado que devemos ter
com os diferentes biomas do planeta, para
termos melhor qualidade de vida, e menos
consequências drásticas à população mundial.
[Taquígrafa: Ana Maria]

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

Agradece aos servidores da Casa, a
sua equipe, à Presidência, na pessoa do
deputado Silvio Dreveck, que se empenharam
para dar as boas-vindas aos chineses e mostrar
um pouco da história e Santa Catarina.
[Taquígrafa: Sílvia]

********* DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO (Orador)
- Relata sobre a tragédia que ocorreu no estado
catarinense, em decorrência das cheias
causadas pela grande tempestade do final de
semana, atingindo principalmente os
municípios do Planalto Sul, do Alto Vale do
Itajaí até a Bacia do Rio Uruguai. Destaca que
foi a maior quantidade de água já registrada
nos últimos 25 anos. Afirma que as inundações
atingiram regiões com baixo IDH, municípios

Breves Comunicações
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador)

- Menciona o relatório dos últimos quatro
meses em relação à interatividade das redes
sociais do Parlamento catarinense, sendo que
os mais vistos são dois projetos de leis de sua
autoria, um diz respeito dos alimentos para
celíacos, diabéticos e tolerantes à lactose
estarem expostos, anunciados e divulgados

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Reflete sobre a importância do Dia
Mundial do Meio Ambiente, comemorada em
data anterior, tendo como objetivo chamar
atenção de todas as esferas da sociedade para
os problemas ambientais, Salientando que é
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com grande extensão territorial e que passam
por muita dificuldade, mas que estão rece-
bendo da Defesa Civil e do governo a atenção
que precisam.

para estimular a prática deste gesto que
considera como solidariedade à vida.

Declara que tal procedimento poderia deixar o
tema dos desabrigados quase resolvido dentro
de algumas décadas. Ilustra a sua sugestão
com fatos que aconteceram na cidade de
Botuverá, onde houve uma grande enchente, e,
após este fato, foram construídas capelinhas
onde havia chegado a água. Assim, atualmente,
todos sabem que não é seguro construir além
destes marcos. Ressalta que é uma atitude de
prevenção que diminui o número de
desabrigados e até perda de vidas.

Finda parabenizando os doadores e
desafia àqueles que ainda não se tornaram a
aderir à prática. [Coordenadora Carla]Faz referência ao trabalho do gover-

nador Raimundo Colombo, que nos últimos seis
anos operacionalizou e constituiu uma secre-
taria de verdade de Defesa Civil, que conta com
quadro técnico preparado, profissionais que
trabalham na prevenção das cheias e em
sintonia com as Defesas Civis municipais,
contando com equipamentos adequados para
atender tais eventos e trabalhando em
consonância com o governo federal para
minimizar os danos nos municípios atingidos,
que na presente data são 89, segundo relatório
da Defesa Civil.

Partido: PSD
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Reporta-se às cheias do rio Itajaí,
mencionando a reunião emergencial ocorrida
na presente data, pela manhã, na cidade de
Blumenau, pois o cenário é de preocupação,
devido deslizamentos e outros intempéries da
natureza.

Entende que é preciso fazer um
grande programa, a longo prazo, naquelas
áreas que hoje são mais afetadas, no sentido
de que não sejam construídas novas moradias
em zona de risco, e aquelas que normalmente
são atingidas, que possam ter incentivo do
poder público para a remoção das mesmas,
além das obras de barragens e aumento da
calha do rio que já são feitas. Salienta que o
município de Rio do Sul, que sempre é muito
afetado, precisa das obras de barragens e
também programar para que as famílias que
normalmente são atingidas, nas próximas
enchentes, já estejam em lugar mais seguro.

Expõe a questão das barragens de
Taió e Ituporanga, sobre a elevação das
mesmas, que teve investimentos tanto do
governo federal como estadual, sendo que este
não mediu esforços para resolver o problema,
ressaltando que ainda falta a construção da
barragem de Botuverá.

Salienta que o trabalho da Defesa
Civil tem que ser reconhecido, bem como os
investimentos na Barragem de Ituporanga, na
reserva da Taió, no radar meteorológico de
Lontras e Chapecó, direcionando recursos para
a prevenção, que são os melhores aplicados.
Afirma que o histórico catarinense de
catástrofes é muito triste, mas ressalta que o
governo tem investido pesado nos últimos anos
para diminuir o sofrimento das pessoas que
mais precisam, declarando que o momento é
de solidariedade para superar as grandes
dificuldades.

Entende que a barragem de José
Boiteux é de fundamental importância para as
cidades de Rio do Sul, Itajaí e Blumenau, sendo
que o governador Raimundo Colombo quer
soluções imediatas na pendência indígena, pois
não é possível que não haja um entendimento
devido pendências com o governo federal.

Cumprimenta o Congresso Nacional,
bem como a Assembleia Legislativa, que se
empenharam em derrubar o veto do presidente,
que impediria que o ISS dos cartões do crédito
fosse distribuído para todos os municípios do
Brasil. Desta forma, tal recurso ficará na cidade
em que foi originado.

Relata sua postura quanto à situação
da cracolândia em São Paulo, citando que esse
mal invadiu várias capitais brasileiras, sendo
que Florianópolis sofre com esse problema em
menor escala, porém ações devem ser
tomadas e se diz contrário ao internamento
compulsório. Assim, destaca sua conversa com
o governador em relação ao contrato com as
comunidades terapêuticas que dependem de
visitas técnicas, conforme o edital de
chamamento público, em acordo com a Fapeu e
as instituições da Saúde. [Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pela
propriedade do pronunciamento, e reconhece
que os danos não foram maiores porque a
Defesa Civil conseguiu administrar toda a
estrutura que foi montada para proteger as
regiões afetadas. Entende que o trabalho do
governo do estado na área da Defesa Civil
merece reconhecimento. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Suspende a sessão até o início
da Ordem do Dia. [Taquígrafa: Sara]

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Reabre a sessão e dá início à
Ordem do Dia.********** Partido: PT

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -
Aborda sobre os produtores de suínos
chamados de independentes ou terceiros, que
comercializam estes animais para outras
regiões do país, e que estão enfrentando
grande problema com o aumento do imposto
tributário, o ICMS, que inside sobre a transação
de 12%, justificando que o custo dos suínos
está cada vez mais alto, pois os insumos têm
aumentado gradativamente, o que compromete
a competitividade do setor, reduzindo a renda e
fazendo com que o produtor abandone a
atividade. Reivindica ao secretário da Fazenda e
ao governador a redução deste imposto, para
incentivar a produção de suínos no estado.

Partidos Políticos Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0140/2016, de autoria do
deputado Gelson Merisio, que declara de
utilidade pública o Grupo de Apoio aos
Familiares de Desparecidos, GAFAD, de
Florianópolis.

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Reporta-se ao pronunciamento do
deputado Gabriel Ribeiro, reconhecendo
também o eficaz trabalho da Defesa Civil no
controle da vazão da água das últimas chuvas
ocorridas no estado, o que diminuiu os danos à
população dos municípios afetados.

Conta com parecer favorável das
comissões de, Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público;

Reitera o pedido de medidas urgentes
do governo estadual, investindo na rede rodoviária
que se encontra em precárias condições de
trafegabilidade, reaquecendo a economia.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda aditiva.

Em discussão.
(Pausa)

Parabeniza a atuação dos delegados,
Anselmo Cruz e Eliane Chaves, pela dedicação,
competência e seriedade, engrandecendo a Polícia
Civil do estado catarinense. [Taquígrafa: Elzamar]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Destaca que tem sido questionado
com frequência com relação à falta ou falhas
na distribuição de bolsas de colostomia na rede
pública de saúde em Santa Catarina, por
pacientes ostomizados e portadores de
deficiência, gerando problemas para aqueles
que dependem do poder público para obter
estas bolsas coletoras intestinais e urinárias,
apelando à Secretaria da Saúde e ao governo
estadual, que agilize a distribuição das
mesmas, já que vai amenizar o sofrimento de
muitas pessoas.

Aprovado.
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)

- Alude sobre o mês dedicado ao estímulo para
doação de sangue, o Junho Vermelho, fruto da
Lei Estadual n. 16.694 de sua autoria,
sancionada em 2015. Avalia o ato de doar
sangue como altruísta, humanitário e de
valorização da pessoa. Como médico relata as
situações que vivenciou, em meio a cirurgias e
tratamento de pacientes, da necessidade de haver
estoque de sangue e da dificuldade em mantê-lo
em condições para atender as demandas.

Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0328/2016, de
autoria do deputado João Amin, que declara
de utilidade pública o Instituto Bem Viver, de
São José.

Conta com parecer favorável das
comissões de, Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conclui alertando que os pacientes
sem estas bolsas, reutilizam as que estão
usando, e que isto pode trazer sérias
consequências como infecção generalizada.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão.
Cita com entusiasmo o nome do

maior doador de sangue do mundo, sr. Orestes
Golanovski, tecendo sua admiração pela
disposição em doar e também pela mobilização
de pessoas para se transformarem doadores.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Partido: PSDB Aprovado.
DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -

Comenta também sobre as inundações que
assolaram o estado, salientando que o seu
partido está liderando um movimento para
minimizar as consequências das cheias através
de atitudes do governo em parceria com a
sociedade, como por exemplo, o regramento
das construções em lugares mais seguros.

Informa que o país precisa ainda
ampliar o número de doadores, pois atualmente
conta com um percentual de 2% da população
e, segundo dados da ONU, o ideal seria de 3%
a 5%, apontando este fato também ao estado
de Santa Catarina. Externa sua preocupação
com a questão e acrescenta que é preciso
haver um esforço coletivo dos órgãos públicos,

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0390/2016, de autoria do
deputado Cleiton Salvaro, que declara de
utilidade pública a Associação Voz do Gueto, do
município de Criciúma.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
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Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

autoria do deputado José Milton Scheffer, que
solicita o envio de mensagem ao diretor da
empresa da Telefonia Oi, solicitando a
instalação de internet via fibra óptica na
localidade de Aiurê, no município de Grão Pará.

consolidou como 100% regional, pois seus
canais de comunicação primam pela
comunidade local.Em discussão.

(Pausa) Faz referência a sua carreira de
jornalismo iniciada no Grupo RICTV Recordo,
destacando seus 17 anos de atividades e de
liderança de audiência no seu horário na cidade
de Joinville. [Taquígrafa: Sílvia]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Em votação.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0112/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que consolida as
Leis que dispõem sobre a Concessão de
Pensões no âmbito do estado de Santa
Catarina.

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

DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador)
- Parabeniza a Defesa Civil pelo trabalho
realizado na operação das barragens no estado,
que sofreram obras na sobre-elevação, o que
garante proteção maior no período de chuvas,
diminuindo os efeitos de uma enchente.

Aprovado.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0551/2017, de autoria do deputado Darci de
Matos; 0552/2017, de autoria do deputado
Natalino Lázare; 0553/2017 e 0554/2017 de
autoria do deputado José Nei Ascari;
0555/2017, 0556/2017, 0557/2017 e
0558/2017, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; 0560/2017 e 0561/2017, de autoria
do deputado Serafim Venzon; 0562/2017, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera; e
0563/2017 e 0564/2017 de autoria do
deputado Neodi Saretta.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.

Comenta que o momento é delicado
no vale do Itajaí com chuvas intensas,
registrando que em data anterior participou de
negociação juntamente com a Defesa Civil, com
a comunidade indígena desta região, para que
os técnicos entrassem na Barragem de José
Boiteux, para avaliar a casa de máquinas e
manutenção das comportas. Cita que esta
barragem é a que possui maior proteção de
cheias do Brasil.

Ao presente projeto foram apresen-
tadas emendas modificativas.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Fernando Coruja e Neodi Saretta.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado, com voto contrário do

deputado Neodi Saretta.
A Presidência comunica, outrossim,

que serão enviadas aos destinatários,
conforme determina o art. 206 do Regimento
Interno, as Indicações n.s: 0392/2017; de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
0393/2017, de autoria do deputado José
Milton Scheffer; 0394/2017, 0395/2017,
0396/2017, 0397/2017 e 0398/2017 de
autoria do deputado Darci de Matos;
0399/2017, 0400/2017 e 0401/2017, de
autoria do deputado Natalino Lázare; e,
0402/2017, 0403/2017, 0404/2017, de
autoria do deputado Neodi Saretta.

Destaca acordo realizado com a
comunidade indígena e governo federal,
esclarecendo que muitos itens infelizmente não
foram executados até a presente data,
justificando a revolta dos índios e as suas
reclamações, dizendo que vai acionar e pedir
apoio para o Fórum Parlamentar Catarinense, e
também a cobrança do termo que foi assinado
entre o governo estadual e federal, para
garantir o que foi acordado em favor dos índios
seja cumprido.

Moção n. 0086/2017, de autoria
do deputado Ismael dos Santos, a ser
enviada ao soldado PM Vinicius Silva
Ribeiro, manifestando aplausos por ato de
bravura no município de Tijucas.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Finaliza salientando que quando a
barragem é fechada, o povo indígena que mora
na região tem que andar 22 quilômetros a mais
por estrada intransitável para chegar a sua
aldeia, porque não foi construída a ponte
prometida, e que todos merecem respeito e
tranquilidade.

Aprovada.
Moção n. 0087/2017, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, a ser enviada ao
soldado PM Fernando Waltrick Córdova,
manifestando aplausos por ato de bravura no
município de Tijucas.

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

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO NILSON GONÇALVES
(Orador) - Alude à sessão especial na noite
passada para homenagear os 30 anos do
Grupo RICTV Record, comandada pelo sr. Mário
José Gonzaga Petrelli, presidente emérito, e o
sr. Marcello Corrêa Petrelli, filho que seguiu o
pioneirismo do pai.

Em discussão. DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Não havendo mais oradores a fazer
uso da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental. [Taquígrafa: Ana Maria].

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0559/2017, de Discorre que a referida empresa se

ATA DA 050ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Altair Silva - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dóia Guglielmi - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - José Nei Ascari - Luciane
Carminatti - Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Nilso Berlanda -
Nilson Gonçalves - Padre Pedro Baldissera -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Serafim Venzon
- Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

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

Relembra dos estragos na enchente
de 1983 e diz que na época, algumas obras
foram realizadas para melhorar a vazão d’água
e intensidade das cheias, mas que atualmente
não são suficientes e há necessidade de mais
atenção e investimentos.*********

Discorre também sobre o projeto de sua
autoria que reconhece os animais - cães e gatos -
como seres sencientes, sujeitos de direito, que
sentem dor, angústia, solidão, saudade,
constituindo o reconhecimento da sua
especificidade e das suas características face a
outros seres vivos. Pontua que a ciência tem
demonstrado que estes sentimentos aproximam
de humanos.

Breves Comunicações
DEPUTADO FERNANDO CORUJA

(Orador) - Aborda o grave problema das
chuvas que vêm ocorrendo no estado,
afirmando que por mais difícil que possa ser
o tempo, é preciso estar preparado para as
intempéries. Cita sua região, no planalto
serrano, ressaltando ser a mais afetada, em
especial por não ter sido atendida pelas
promessas de campanha do governador do
estado, com investimentos em obras para
minimizar os impactos da enxurrada.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck Informa que o Código Civil brasileiro

considera os animais como objetos, e por
assim ser, torna-os vulneráveis e suscetíveis a
maus tratos por seu proprietário.

Mário Marcondes
Ana Paula Lima
Maurício Eskudlark
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Finaliza salientando que a inclusão do
pleito à legislação catarinense passa a
entender os cães e gatos como sencientes, e
ainda, abre o espaço para o debate e reflexão.
[Coordenadora Carla]

********** viria de políticas do governo. Entende que as
reuniões que são feitas nas regiões para fazer
indicações para o Plano Plurianual e a LOA não são
cumpridas, demonstrando-se pouco produtivas.

Partidos Políticos
Partido: PMDB
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

(Orador) - Comenta também sobre as chuvas
que estão atingindo todas as regiões do
estado, demonstrando solidariedade e preocu-
pação com os atingidos. Destaca que é preciso
refletir sobre ações que possam minorar os
efeitos de tais calamidades climáticas no
futuro, além dos investimentos na prevenção,
que já estão sendo feitos pelo governo.

Reafirma a importância da PEC da
Autonomia, pedindo apoio dos seus Pares,
considerando que vai dar ao parlamentar a
possibilidade de colocar no Orçamento do
estado demandas focadas a cada município,
dentro das suas necessidades e prioridades.
Também possibilitará ao deputado trabalhar de
forma verdadeira por suas regiões, independente
do partido que esteja no governo, superando assim
algumas limitações na atividade de fiscalizar e
legislar. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI (Orador)
- Reporta-se a um projeto encaminhado em
2012, porém as comissões não tiverem tempo
hábil para colocar em tramitação na Casa, o
qual trata da distribuição das bolsas de
estudos para estudantes acadêmicos carentes.

Relata que desde 2002 o governo do
estado direciona por meio da secretaria de
Educação tal distribuição ao ser estabelecido
como lei. Menciona que o sistema Acafe tinha
em torno de 94 mil alunos em Santa Catarina e
as particulares 12 mil alunos, evidenciando a
distribuição de 90% a 10%, proporcionalmente
ao número de alunos. Porém, na atualidade,
são 106 mil alunos nas particulares e 98 mil
no sistema Acafe. Por isso, propõe através de
uma PEC a repartição igualitária a todos os
alunos de bolsas estudos.

Faz referência à Semana do Meio
Ambiente, que iniciou no dia 05 de junho, com
debates que contaram com a participação de
profissionais da área, vindos do país inteiro.
Declara que as palestras são pertinentes ao
momento atual, quando assuntos como
licenciamento e segurança jurídica estão
sempre em pauta.

Partido: PT
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Tece comentários com relação às
ADRs sobre os gastos em mantê-las
funcionando, que acaba sendo maior do que os
investimentos nas regionais. Ao mesmo tempo,
exemplifica que o programa
“ambulancioterapia” teve um crescimento na
locomoção de pessoas para buscar tratamento
até mesmo fora do estado, demonstrando que
as agências não estão cumprindo seu papel
adequadamente.

Fala sobre o Projeto de Lei n. 148,
que tramita na Casa, que trata do financia-
mento para projetos municipais, ou seja, a
transferência de recursos sem contrapartida, a
exemplo do que aconteceu no Fundam.
Considera este um importante programa, que
conta com o esforço do governador Raimundo
Colombo para o acesso aos recursos.

Discorre sobre a 13ª Festa
Gastronômica Típica Italiana, destacando a
tradição cultural do município de Nova Veneza.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Comunga com o tema abordado
pelo deputado e cita que são 40 mil bolsas
estudos/mês, e que o DAE - Departamento de
Assistência do Estudante, composto por
professores, alunos e representantes do
educandário - faz a triagem e justamente
distribui as bolsas estudos. [Taquígrafa: Sílvia]

Considera que é muito dinheiro
público desperdiçado nas ADRs, enquanto a
saúde, a educação e a segurança carecem de
investimentos. [Taquígrafa: Sílvia]

Cobra providências urgentes, e de
forma permanente, em relação às rodovias
estaduais, que depois das chuvas tiveram os
problemas já existentes muito agravados,
citando a emenda que apresentou na Comissão
de Justiça, que destina 25% dos recursos a
serem investidos na área da infraestrutura para
a recuperação dos trechos que estão se
tornando intransitáveis. Espera que o critério de
prioridade seja para aquelas que estão em
piores condições.

Partido: PSD
DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador)

- Parabeniza os profissionais da Defesa Civil de
Santa Catarina pela dedicação e eficácia no
combate às intempéries, ocorridas ultimamente no
estado catarinense, salientando também a ação
operacional e técnica nas barragens, amenizando o
sofrimento da sociedade atingida.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Utiliza-se de imagens e de um vídeo,
para ilustrar regiões totalmente alagadas pelas
chuvas ininterruptas ocorridas em Santa
Catarina, e reforça que a atual circunstância
atinge estradas, famílias e agricultores. Menciona três emendas que foram

acatadas pela comissão de Justiça: primeira,
que aplica recursos na área de tecnologia;
segunda, destinando recursos para a compra
de equipamentos para a agricultura; e última,
sobre investimentos na transformação das
redes monofásicas em trifásicas, salientando
que tal medida é importante para o desenvol-
vimento da agricultura familiar e do
agronegócio. [Taquígrafa: Sara]

Faz um apelo à comunidade dos
municípios de Botuverá, Petrolândia, Pouso
Redondo, Mirim Doce, para interagir com a
Defesa Civil, permitindo investimentos na
instalação de novas e pequenas barragens que
beneficiará a população e os moradores do
Vale de Itajaí dos efeitos prejudiciais
provocados pelas enchentes.

Faz um apelo ao presidente da Casa
Legislativa, propondo uma reunião com os
parlamentares, inclusive os das regiões afe-
tadas, para que se crie uma comissão de
acompanhamento por meio de audiências no
âmbito estadual e nacional para planejar ações
concretas e coletivas, contribuindo na solução
dos casos evidenciados. Por fim, enaltece o povo catarinense

qualificando-o de guerreiro e exemplar.
[Taquígrafa: Elzamar]

Reafirma que a sociedade espera a
atuação urgente da Casa Legislativa para
amenizar os danos causados pelas enchentes,
somando esforços para combater o problema.
[Taquígrafa: Elzamar]

Partido: PSDB
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Orador) - Comenta que tramitam nas
comissões as PECs sobre as emendas parla-
mentares do orçamento regionalizado de forma
impositiva. Considera que esta PEC dá
autonomia aos deputados, que estão sempre
nos municípios, mesmo os mais longínquos, e
conhecem as suas necessidades, podendo
assim direcionar melhor os recursos. Declara
que são grandes as necessidades das
prefeituras, e não há política do Executivo
definida que possa atender a todas. Tal fato faz
com que seja necessário muito tempo nas
antessalas das secretarias de estado para
reivindicar atendimento aos pleitos das
comunidades. Esclarece que essa PEC
direciona 50% das emendas para a área da
Saúde, o que é mais um ponto positivo, pois
beneficiaria os pequenos municípios, com
menor arrecadação e menos poder de
investimento na parte estrutural.

Partido: PSD
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Corrobora com o pronunciamento do
deputado Padre Pedro Baldissera, com relação
à necessidade de rever a questão da impor-
tância do papel das Agências de
Desenvolvimento Regionais, ADRs, considera
as mesmas desnecessárias para o estado e a
sociedade catarinense.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Faz referência às intensas chuvas que assolam
Santa Catarina, que causam deslizamentos de
terra, alagamentos e interditam rodovias,
ocasionando sofrimento e perdas à população.

Comenta que em 1983 e 1984, ocorreu
uma grande enchente que abalou muitas cidades
no estado, atingindo principalmente Blumenau, e
que após muitos prejuízos este município idealizou
a Festa Oktoberfest, para fazer a alegria das
pessoas, e amenizar a tristeza que viveram.

Defende o projeto do deputado Mário
Marcondes, sobre a funcionalidade do orça-
mento regionalizado, que é preciso racionalizar,
fortalecer os recursos e investir nas neces-
sidades de cada região.

Destaca preocupação com os índios
que vivem no Alto Vale do Itajaí, perto da
Barragem de José Boiteux, manifestando
esclarecimento sobre o acordo realizado pelo
governo federal e estadual com os mesmos, e
que várias promessas da negociação não foram
cumpridas, ficando os indígenas abandonados.

Enaltece os investimentos que o
governo fez na área da Defesa Civil,
ressaltando que com as previsões de chuvas
intensas, é possível avisar e prevenir a
população, reduzindo os danos e riscos
provocados pelas chuvas.

Conclui reconhecendo que o alerta
da Defesa Civil, tem minimizado o sofrimento
das pessoas nas cidades mais propensas às
enchentes.

Finaliza alertando que muitas
barragens ainda não foram concluídas, muitas
áreas e regiões são alagadas, e que várias
pessoas continuam desprotegidas no período
de chuvas. [Taquígrafa: Ana Maria]

Fala também sobre o Projeto de
Emenda Constitucional de autoria do deputado
Marcos Vieira, que tramita na Casa, para o
Orçamento Regionalizado, considerando que
muito pouco vai ajudar, e que a solução efetiva

Deputado Manoel Mota (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo tema do pronuncia-
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mento, e também a Chapecoense pela vitória
ao enfrentar o Cruzeiro, domingo dia quatro de
junho. [Taquígrafa: Ana Maria]

autoriza a alienação de imóvel, por venda, no
município de Joinville. (Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional)

Temos 21 votos “sim”, dois votos
“não” e nenhuma abstenção.

A matéria está aprovada.
********** Retirado de pauta. Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0383/2016, de
autoria do deputado João Amin, que estabelece
a obrigatoriedade de colocação em obra pública
estadual paralisada de placa contendo
exposição dos motivos da interrupção.

Ordem do Dia Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei Complementar n.
0005/2017, de autoria da Mesa Diretora, 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.

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0173/2016 e n. 0272/2016.

Conta com parecer favorável das
comissões, de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Igualmente, comunica, que a comissão
de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente apresentou parecer favorável ao
Ofício n.: 0319/2016.

Em discussão.
(Pausa)

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0140/2016.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Não há emendas à redação final. Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.Em votação. Aprovado.

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

Conta com parecer favorável das
comissões, de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Manifestaram-se, após a aprovação
da matéria, os srs. deputados: Manoel Mota
e João Amin.Aprovada.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0328/2016.

Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei Complementar n.
0003/2017, de autoria do governador do
estado, que altera a Lei Complementar nº 661,
de 2015, que institui o Regime de 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.

Em discussão.
Não há emendas à redação final. (Pausa)
Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.Aprovada.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0390/2016.

Manifestaram-se, para encaminha-
mento de votação, os srs. deputados: Darci de
Matos, Fernando Coruja e Nilson Golçalves.Não há emendas à redação final.

Em votação. (Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADO ALTAIR SILVA sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DALMO CLARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

Está encerrada a votação.

Aprovada. Conta com parecer favorável das
comissões de, Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Solicito à assessoria que proceda
à chamada dos srs. deputados para
verificação de quórum.

(Procede-se à chamada dos srs.
deputados para verificação de quórum.)

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Fernando Coruja e Darci de Matos.(Pausa)
Há quórum para deliberação. Em votação.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de lei n. 0112/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que consolida as Leis
que dispõem sobre a Concessão de Pensões
no âmbito do Estado de Santa Catarina.

Os srs. deputados que votarem “sim”
aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADO ALTAIR SILVA sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DALMO CLARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim

Ao presente projeto foram apresen-
tadas emendas modificativas.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0010/2017, de autoria do
governador do estado, que autoriza a alienação
de imóveis, por venda, nos municípios de
Blumenau, São José e Canoinhas.

Conta com parecer favorável das
comissões de, Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0164/2015, de
autoria do governador do estado, que Votaram 23 srs. deputados.
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DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

Está encerrada a votação.

Temos 23 votos “sim”, nenhum voto
“não” e nenhuma abstenção.

Aprovado.
Neste momento, a Presidência encerra

a presente sessão, convocando outra, extraordi-
nária, para as 16h27, dando prosseguimento à
pauta da Ordem do Dia. [Coordenadora Carla].Votaram 23 srs. deputados.

ATA DA 003ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 16h27, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Altair Silva - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dóia Guglielmi - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - José Nei Ascari - Luciane
Carminatti - Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Nilso Berlanda -
Nilson Gonçalves - Padre Pedro Baldissera -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Serafim Venzon
- Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO MANOEL MOTA sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO NILSON GONÇALVES
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim
DEPUTADO RICARDO GUIDI sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

Está encerrada a votação.

institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais
Filantrópicos de Santa Catarina, ao Hemosc, ao
Cepon e aos hospitais municipais.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0089/2017, de autoria da

deputada Ana Paula Lima, a ser enviada ao
presidente da Câmara dos Deputados, ao
presidente do Senado e aos membros do
Congresso Nacional, manifestando apoio à
aprovação da PEC n. 67, de 2016.

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK

(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
extraordinária e dá início à Ordem do Dia.

Em discussão.
(Pausa)

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

permaneçam como se encontram.
Ordem do Dia

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
presente sessão extraordinária.

Aprovada.
Requerimento n. 0567/2017, de

autoria do deputado Neodi Saretta, que solicita
o envio de mensagem ao comandante-geral da
Polícia Militar, pedindo o reconhecimento por
ato de bravura dos policiais Carlos Eduardo da
Lapa, Edenizio Pinho, Ricardo de Oliveira da
Rosa, Tiago Martins de Oliveira e Rafael
Friederich Dopke.

Passaremos à Ordem do Dia.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.
0003/2017, de autoria do governador do
estado, que altera a Lei Complementar n. 661,
de 2015, que institui o Regime de 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.

Votaram 21 srs. deputados.
Em discussão.Temos 21 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção. (Pausa)
Em votação.Está aprovado em segundo turno.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.
0005/2017, de autoria da Mesa Diretora, que
altera a Resolução n. 001, de 2006, que
dispõe sobre a organização administrativa da
Assembleia Legislativa do estado de Santa
Catarina (Alesc), e a Resolução n. 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 n. 642, de
2015, e adota outras providências.

Aprovado.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0565/2017, de autoria do deputado Nilso
Berlanda; 0566/2017, de autoria do deputado
Cleiton Salvaro; 0568/2017, de autoria da
deputada Luciane Carminatti; 0569/2017, de
autoria do deputado Natalino Lázare;
0570/2017, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; e, 0571/2017, de autoria do
deputado Marcos Vieira.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Comunica, outrossim, que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0405/2017, 0406/2017,
0407/2017, 0408/2017, 0409/2017,
0410/2017, 0411/2017 e 0412/2017, de
autoria do deputado Aldo Schneider; e,
0413/2017, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADO ALTAIR SILVA sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DALMO CLARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI sim

Em discussão.
(Pausa)
Retirado de pauta.

Finda a pauta da Ordem do Dia.Pedido de Informação n. 0057/2017,
de autoria da deputada Luciane Carminatti, a
ser enviado ao secretário de estado da Fazenda,
solicitando informações acerca dos recursos finan-
ceiros previstos na Lei Estadual n. 16.968, que

A Presidência, não havendo mais
oradores a fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Taquígrafa Sílvia].
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 380, de 13 de junho de 2017 ATO DA MESA Nº 381, de 13 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,

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 1405/2017,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, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 2º, § 5º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, de 19/12/2003,

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor ANTONIO HENRIQUE COSTA
BULCAO VIANNA, matrícula nº 1877, ocupante do cargo de Consultor
Legislativo II, código PL/ASI-69, a contar de 30 de maio de 2017.DESIGNAR ILSON SEBASTIÃO DA SILVA, matrícula

nº 7596, servidor do DEINFRA à disposição da Assembleia Legislativa,
para exercer a função de Assessoria técnica-parlamentar, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de junho de 2017 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

*** X X X ***

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
eventos do Estado de Santa Catarina a Festa do Senhor Bom Jesus de
Araquari, no Município de Araquari. Exarou parecer favorável a matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0306.5/2016, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que institui a
Semana de Prevenção ao Tabagismo nas escolas estaduais de Santa
Catarina. Exarou parecer favorável a matéria com Emenda Modificativa, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0093.0/2017, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que declara de
utilidade pública a Associação da Orquestra Municipal de Urussanga. Exarou
parecer favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO VALDIR COBALCHINI DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0272.1/2016, de autoria da
Deputada Dirce Heiderscheidt, que dispõe sobre a prevenção das doenças
associadas à exposição solar do trabalhador rural, do agricultor, do pescador
e do aquicultor, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer pela
rejeição da matéria sugerindo sua transformação em Indicação, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0361.1/2016,
de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui a reserva de
vagas para vigilantes do sexo feminino nos contratos celebrados pela
Administração Pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e
transportes de valores, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Exarou
parecer favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0147.8/2017, de autoria do Deputado Antonio
Aguiar, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa
Catarina a Festa do Tropeiro no Município de Monte Castelo. Exarou parecer
favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0165.0/2017, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza a cessão de uso de imóvel no Município de Ipira. (atender aos
alunos da rede municipal de ensino). Exarou parecer favorável a matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0092.0/2017, de autoria do Governador do Estado, que Institui o
Fundo Estadual do Idoso (FEI-SC) e estabelece outras providências. Exarou
parecer complementar favorável acolhendo a Emenda Modificativa de fls. 71,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0173.0/2016, de autoria do Deputado Fernando Coruja, que
estabelece data para entrega do relatório quadrimestral de prestação de
contas da Secretaria de Estado da Saúde e adota outras providências.
Exarou parecer pela rejeição da matéria, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; PL./0282.3/2016, de autoria do Deputado
Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a medição individualizada de consumo
de água no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Requereu
renovação da diligência à Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e
nova diligência à Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
(ARESC) e à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0329.1/2016, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que institui a
Política de Mobilidade Sustentável no Estado de Santa Catarina. Exarou
parecer pela rejeição da matéria, que posto em discussão, foi concedida
vista em gabinete ao Deputado Marcos Vieira; 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

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos seis dias do mês de junho 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 Valdir
Cobalchini, os Deputados Membros da Comissão de Constituição e Justiça:
Darci de Matos, João Amin, José Nei Ascari, Marcos Vieira, Mauro de Nadal
e Rodrigo Minotto. O presidente comunicou a ausência do Senhor Deputado
Jean Kuhlmann que se encontrava em sua região acompanhando a situação
das enchentes no Vale do Itajaí auxiliando o trabalho da Defesa Civil. O
presidente fez a leitura do ofício nº 80/2017, expedido pelo gabinete
Deputado Dirceu Dresch, que justificou a ausência desse parlamentar.
Havendo quorum regimental, o presidente deu início aos trabalhos e
submeteu à apreciação a Ata da 13ª Reunião Ordinária da comissão, que
posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência,
o presidente abriu a palavra aos membros, obedecendo a ordem de
chegada, para início da discussão de matérias. O SENHOR DEPUTADO
RODRIGO MINOTTO DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0148.9/2015, de autoria do Deputado Patricio Destro, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseira de identificação
a crianças de até 12 (doze) anos em eventos públicos realizados em locais
abertos no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável a matéria
acolhendo a Emenda Modificativa de fls. 12-13 e com suas duas Emendas
Modificativas e Subemenda Modificativa, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Darci de Matos;
PL./0070.4/2017, de autoria do Deputado Cleiton Salvaro, que declara de
utilidade pública a Liga Atlética da Região Mineira (LARM), de Criciúma.
Exarou parecer favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0333.8/2016, de autoria do Deputado
Patricio Destro, que institui o Programa de Atenção à Saúde da Mulher em
Situação Prisional, no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável a
matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao
Deputado Darci de Matos; PL./0013.6/2017, de autoria do Deputado
Antonio Aguiar, que altera a Lei nº 14.884, de 2009, que institui a Semana
Estadual de Valorização da Vida. Exarou parecer favorável a matéria com
Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0104.8/2017, de autoria do Deputado
Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação
Recreativa, Cultural, Esportiva e Educacional (ADADAR), de Araranguá. Exarou
parecer favorável a matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0271.0/2016, de autoria do Deputado Roberto
Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos estabelecidos no
âmbito do Território catarinense receberem as contas e faturas de consumo
de concessionárias de luz, água, telefonia e gás, pelos guichês de caixa de
atendimento presencial existentes no interior de suas agências. Exarou
parecer favorável a matéria com Emenda Substitutiva Global, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0014.7/2017, de
autoria do Deputado Patricio Destro, que inclui no calendário oficial de
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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.
Fazendo uso das atribuições de presidente recolocou em discussão a
matéria. Houve devolução de vista dos Deputados Dirceu Dresch e Mauro de
Nadal. O parecer do relator (Deputado Jean Kuhlmann) não foi colocado em
discussão e votação em razão do surgimento de novas emendas, as quais
necessitavam a apreciação do relator que não estava participando da
presente reunião. Dessa forma, o presidente, em acordo com os demais
membros, decidiu que a reunião não seria encerrada ao final dos trabalhos
da ordem do dia, para que fosse possível que os membros voltassem a se
reunir, em data e horário a combinar, com a presença do relator para
deliberação da matéria. O SENHOR DEPUTADO DARCI DE MATOS
DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PLC/0015.3/2017, de
autoria do Deputado José Nei A. Ascari, que altera a Lei Complementar nº
412, de 2008, que "Dispõe sobre a organização do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras
providências". Requereu diligência ao Instituto de Previdência do Estado de
Santa Catarina (IPESC) por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0226.6/2016, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que dispõe
sobre o direito à continuidade no fornecimento de energia elétrica à unidade
consumidora habitada por pessoa com doença ou patologia cujo tratamento
ou procedimento médico requer o uso continuado de aparelhos,
equipamentos ou instrumentos que exijam o consumo de energia elétrica.
Apresentou voto-vista pela rejeição da matéria - contrário ao relator. O relator
da matéria (Deputado Valdir Cobalchini) abdicou de seu relatório e voto
favorável com Emenda Substitutiva Global em favor do voto-vista
apresentado. O voto-vista do Deputado Darci de Matos pela rejeição da
matéria foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade;
PL./0298.0/2016, de autoria do Deputado Milton Hobus, que dispõe sobre
o dever de integração dos sistemas de controle de veículos em
estacionamentos particulares ao Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública do Ministério da Justiça (SINESP CIDADÃO). Devolveu
vista sem manifestação. Houve devolução de vista do Deputado Rodrigo
Minotto sem manifestação. O parecer do relator (Deputado José Nei Ascari)
foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O
SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL DELIBEROU ACERCA DA
SEGUINTE MATÉRIA: PL./0357.5/2016, de autoria do Deputado Valdir
Cobalchini, que altera dispositivos da Lei nº 13.993, de 2007, em
específico o Anexo I, Memorial Descritivo e Anexo XI, que "Dispõe sobre a
consolidação das Divisas Intermunicipais do Estado de Santa Catarina e
adota providências correlatas". Requereu diligência à Secretaria de Estado
da Casa Civil para que encaminhe aos autos do presente processo a
manifestação da Secretaria de Estado do Planejamento, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO
JOSE NEI ASCARI DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0133.2/2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação
de imóvel no Município de Timbé do Sul (instalação de unidades de
educação infantil e de ensino fundamental). Requereu diligência à Secretaria
de Estado da Administração, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0094.1/2017, de autoria do Deputado Dóia
Guglielmi, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de
Futsal Tubaronense (ADFT), do Município de Tubarão. Requereu nova
diligência por meio de A.R à referida Entidade, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0383.7/2013, de autoria do
Deputado Dado Cherem, que dispõe sobre a permanência de
acompanhantes na rede hospitalar do Estado e adota outras providências.
Na apreciação da Emenda Substitutiva Global requereu diligência ao Primeiro
Secretário da Mesa para que a Comissão de Saúde manifeste-se nos
presentes autos. O SENHOR DEPUTADO MARCOS VIEIRA DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PLC/0037.9/2015, de autoria do
Deputado Leonel Pavan, que altera o art. 9º da Lei Complementar nº 446,
de 2009, que institui a Fundação Escola de Governo (ENA), para o fim de
modificar a composição do Conselho Estratégico. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil a fim de que encaminhe os autos à
manifestação da Fundação Escola de Governo (ENA) e à Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0062.4/2017, de
autoria do Deputado José Milton Scheffer, que altera a Lei nº 10.567, de
1997, que "Dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de
taxas de inscrição a Concursos Públicos e adota outras providências", para
estender a isenção aos doadores de medula. Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
O SENHOR DEPUTADO JOÃO AMIN DELIBEROU ACERCA DA SEGUINTE
MATÉRIA: 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. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil a fim de que encaminhe os autos à
Procuradoria Geral do Estado, 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
suspendeu a presente reunião por tempo indeterminado. Aos sete dias do
mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos,
reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do
Senhor Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados Membros da Comissão de
Constituição e Justiça: Darci de Matos, José Nei Ascari, Mauro de Nadal e
Valdir Cobalchini. Havendo quorum regimental, o presidente reabriu aos
trabalhos para concluir a apreciação de uma matéria. O SENHOR DEPUTADO
JEAN KUHLMANN DELIBEROU ACERCA DA SEGUINTE MATÉRIA:
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 complementar favorável a
matéria acolhendo a Emenda Modificativa e Aditiva do Governo de fls. 28-29,
a Emenda Aditiva de origem parlamentar de fls. 48-50, a Subemenda Aditiva
de origem parlamentar de fls. 51-52 e a Subemenda de origem parlamentar
de fls. 53-55, 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, 07 de junho de 2017
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

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

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

CONCORRÊNCIA Nº 002/2017
OBJETO: SERVIÇOS CONTINUADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO
E ATIVIDADES AUXILIARES, COMPOSTOS POR: PESSOAL
ADMINISTRATIVO; RECEPCIONISTA; ASSISTENTE DE SAÚDE;
TÉCNICO DE ENFERMAGEM; FISIOTERAPEUTA; OPERADOR DE
EQUIPAMENTOS GRÁFICO; TÉCNICO EM ARTE DE CRIAÇÃO
GRÁFICA; ASCENSORISTA; AUXILIAR DE APOIO PEDAGÓGICO E;
INTÉRPRETE DE LIBRAS.
DATA: 18/07/2017 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 18 de julho de
2017. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 09 de junho de 2017.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X ***
AVISO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - REPUBLICAÇÃO
OBJETO: LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CAPAS, POR DEMANDA
DATA: 27/06/2017 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 27 de junho de
2017. O Edital poderá ser retirado por processo de descarregamento
virtual (download) no sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no
link ‘Consultas - Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de
Recursos Materiais, no 6º Andar, Edifício João Cascaes na Avenida
Hercílio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis.
Florianópolis/SC, 12 de junho de 2017.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

*** X X X ***
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AVISO DE LICITAÇÃO
MENSAGEM GOVERNAMENTALA Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 MENSAGEM Nº 787
OBJETO: EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA, INCLUINDO
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

DATA: 28/06/2017 - HORA: 09:00 horas Solicito aos nobres senhores Deputados a retirada do regime
de urgência na tramitação do Projeto de Lei Complementar nº
0007.3/2017, que “Altera a Lei Complementar nº 636, de 2014, que
institui a Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF) e a
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da
Grande Florianópolis (Suderf) e estabelece outras providências”, de
origem governamental, encaminhado a esse egrégio Poder Legislativo
pela Mensagem nº 715, de 2 de março de 2017.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 28 de junho de
2017. O Edital poderá ser retirado por processo de descarregamento
virtual (download) no sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no
link ‘Consultas - Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de
Recursos Materiais, no 6º Andar, Edifício João Cascaes na Avenida
Hercílio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis. Florianópolis, 7 de junho de 2017.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBOFlorianópolis/SC, 13 de junho de 2017.
Governador do EstadoLonarte Sperling Veloso

Lido no ExpedienteCoordenador de Licitações e Contratos
Sessão de 13/06/17

*** X X X ***
*** X X X ***

EXTRATOS PORTARIAS

EXTRATO Nº 070/2017 PORTARIA Nº 1359, de 09 de junho de 2017
REFERENTE: Contrato nº 045/2017 celebrado em 31/05/2017 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,

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: Onewg Multicomunicação Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
VALOR GLOBAL: R$ 5.000.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93; Lei nº 12.232/10; Lei 4.680/65;
Atos da Mesa nºs.128/2015, 131/2016 e 101/2017; Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006 e; Edital de Concorrência
nº 002/2016.

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

EXONERAR o servidor WADSON CORREA, matrícula
nº 7333, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-59, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 08 de Junho
de 2017 (Gab Dep Altair Silva).

Florianópolis, 09 de junho de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral

Carlos Antonio BlosfeldThamy Soligo - Diretora de Comunicação Social Diretor de Recursos Humanos
José Luiz Barbosa Netto - Presidente

*** X X X ***
*** X X X *** PORTARIA Nº 1360, de 09 de junho de 2017

EXTRATO Nº 071/2017 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,

REFERENTE: Inexigibilidade nº 013/2017 celebrado em 08/05/2017
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
DE SANTA CATARINA (SEBRAE).
OBJETO: Aquisição de cota de participação e uso de espaço físico no
evento intitulado de “Semana do MEI”, que acontecerá na cidade de
Florianópolis no período de 08 a 12 de maio do corrente ano.

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

VALOR: R$ 50.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; Autorização
Administrativa através Processo Licitatório nº 0042/2017 e Atos da
Mesa nºs 128/2015, 131/2016 e 101/2017. NOMEAR CLAYTON DA SILVEIRA, matrícula nº 5681,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-01, Atividade Administrativa Interna,
servidor do executivo - SJC à disposição da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Natalino Lazare).

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1124 (Divulgação Institucional das Ações
do Legislativo). Elemento: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica). Subelemento: 3.3.90.39.88 (Serviços de Publicidade
e Propaganda), todos do orçamento da ALESC.
Florianópolis, 09 de junho de 2017. Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral Diretor de Recursos Humanos
Maria Izabel Ávila da Silva Carioni- Diretora Administrativa *** X X X ***

PORTARIA Nº 1361, de 09 de junho de 2017Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos
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,

*** X X X ***
EXTRATO Nº 072/2017

REFERENTE: Contrato nº 033/2017 celebrado em 08/05/2017
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
DE SANTA CATARINA (SEBRAE). RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

OBJETO: Aquisição de cota de participação e uso de espaço físico no
evento intitulado de “Semana do MEI”, que acontecerá na cidade de
Florianópolis no período de 08 a 12 de maio do corrente ano.
VALOR: R$ 50.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores; Autorização Administrativa 040/2017-LIC; Termo de
Inexigibilidade nº 013/2017 e; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e
101/2017.

NOMEAR SANDRA MARIA MONTEIRO DENARDIN para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-36, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep João Amin).

Florianópolis, 09 de junho de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

Carlos Antonio BlosfeldMaria Izabel Ávila da Silva Carioni- Diretora Administrativa
Diretor de Recursos HumanosCarlos Guilherme Zigelli- Diretor Superintendente

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 1362, de 12 de junho de 2017 PORTARIA Nº 1367, de 13 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,

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: 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.

LOTAR no CGP - Escola do Legislativo - LIA SOARES DE
ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, Analista Técnico Administrativo II,
matrícula nº 238.054-4, servidora da Secretaria de Estado da
Administração, colocada à disposição na Assembleia Legislativa pelo
Ato nº 1233, de 08 de Junho de 2017, sob a égide do Termo de
Convênio nº 1546/2015  a contar de 09 de Junho de 2017. ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de

provimento em comissão de SECRETÁRIO DO COLEGIADO DE BANCADA do
servidor RAFAEL DA SILVA COMIN, matrícula nº 8524, de PL/GAS-65 para o
PL/GAS-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 13
de Junho de 2017 (DL - Colegiado de Bancadas)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1363, de 12 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1368, de 13 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: 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.

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.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 12 de junho de 2017:

Gabinete do Deputado Gabriel Ribeiro

Matrícula Nome do Servidor Cidade ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de
provimento em comissão de SECRETÁRIO DO COLEGIADO DE BANCADA do
servidor FABIANO FREITAS, matrícula nº 5731, de PL/GAS-81 para o
PL/GAS-76, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 13
de Junho de 2017 (DL - Colegiado de Bancadas)

 7826 EVERSON JOSE GOULART LAGES
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1364, de 12 de junho de 2017
Diretor de Recursos HumanosO 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1369, de 13 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

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.

NOMEAR ALESSANDRO TRAMONTIN, matrícula
nº 4054, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-84, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Altair Silva - Palhoça).

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar de 12
de junho de 2017:Carlos Antonio Blosfeld
Liderança do PSDBDiretor de Recursos Humanos

Matrícula Nome do Servidor Cidade*** X X X ***
PORTARIA Nº 1365, de 13 de junho de 2017

 7827 JUNARA CASSETARI SAIDY DE
BRITO

SÃO JOSÉO 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1370, de 13 de junho de 2017

RESOLVE: 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,

LOTAR a servidora CINTIA MARA SCHE, matrícula
nº 2537, no Gab Dep Milton Hobus, a contar de 12 de junho de 2017.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1366, de 13 de junho de 2017 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

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

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-66, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Neodi
Saretta - Capinzal).

RESOLVE:
LOTAR o servidor ALEXANDRE ALDO CIPRIANI,

matrícula nº 1552, na DA - CSG - Gerência de Protocolo-Geral, a contar
de 12 de junho de 2017.
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 1371, de 13 de junho de 2017 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
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,

Sala das Sessões, 25/04/17.
Deputado Marcos Vieira

APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 06/06/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 328/2016

Declara de utilidade pública o Instituto Bem
Viver, de São José.RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto Bem

Viver, com sede no Município de São José.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.NOMEAR MARIANE CÂNDIDA MEDEIROS OLIVEIRA
DE ARAÚJO para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-22, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Gelson Merisio).

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Carlos Antonio Blosfeld II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;Diretor de Recursos Humanos
*** X X X *** III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas;
REDAÇÕES FINAIS IV - balancete contábil; e

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

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0140.1/2016
Fica acrescido o inciso V ao art. 3º do Projeto de Lei

nº 0140.1/2016, com a seguinte redação: Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de junho de 2017.“Art. 3 ................................................................................

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

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

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0390.6/2016Sala das Comissões,
O Projeto de Lei nº 0390.6/2016 passa a ter a seguinte redação:Deputado Marcos Vieira

Declara de utilidade pública a Associação Voz
do Gueto, de Criciúma.

Relator
APROVADO EM TURNO ÚNICO

“PROJETO DE LEI Nº 0390.6/2016Em Sessão de 06/06/2017
Declara de utilidade pública a Associação Voz
do Gueto, de Criciúma.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 140/2016
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio
aos Familiares de Desaparecidos (GAFAD),
de Florianópolis.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Voz
do Gueto, com sede no Município de Criciúma.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio
aos Familiares de Desaparecidos (GAFAD), com sede no Município de
Florianópolis.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente. II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;

IV - balancete contábil; eI - relatório anual de atividades do exercício anterior;
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento

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

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

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Sala das Sessões, 25/04/17.IV - balancete contábil; e
Deputado Marcos VieiraV - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento

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

APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 06/06/17
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 390/2016Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Declara de utilidade pública a Associação Voz
do Gueto, de Criciúma.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de junho de 2017.
Deputado JEAN KUHLMANN

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
DECRETA:

*** X X X *** Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Voz
do Gueto, com sede no Município de Criciúma.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0328.0/2016
O Projeto de Lei nº 0328.0/2016 passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.

“PROJETO DE LEI Nº 0328.0/2016
Declara de utilidade pública o Instituto Bem
Viver, de São José. Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia

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

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto Bem
Viver, com sede no Município de São José.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente. II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;

IV - balancete contábil; eI - relatório anual de atividades do exercício anterior;
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento

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

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

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 7 de junho de 2017.IV - balancete contábil; e
Deputado JEAN KUHLMANNV - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento

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

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