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P L E N Á R I O

ATA DA 005ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

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

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
abordando as questões da violência no Brasil e
no mundo. Considera o assunto de extrema
importância, uma vez que traz elementos e
estratégias para a superação dos diferentes
tipos de agressões arraigados do cerne da
sociedade mundial.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Refere-se ao pronunciamento do deputado
Padre Pedro Baldissera sobre a luta dos
trabalhadores sem terra, concordando com o
seu pensamento, pois a terra tem que servir a
quem precisa dela. Também parabeniza o MST
por seu trabalho.

Reforça que a proposta da campanha
consiste no debate de construção da
fraternidade na coletividade, promover a cultura
da paz, considerando a justiça como o caminho
para superar o sistema de violência presente na
sociedade, representando o desafio para romper o
processo de criminalização e violência institucional.

Registra com otimismo a notícia de que
o governo federal voltou atrás quanto à possível
reforma da Previdência, parabenizando as
Centrais Sindicais e a todos que participaram
dos movimentos do dia 19 do corrente mês
contra tal possibilidade. Afirma que, em caso
de reforma, ela deva começar com os
privilegiados e não prejudicando os trabalhadores.Sobre o tema, destaca que a CNBB

clama aos parlamentos catarinenses e ao
executivo a revogação da PEC n. 95 que
congelou os investimentos em saúde,
educação e políticas sociais, promovendo a
desigualdade e o empobrecimento da
população catarinense.

Declara que permanecerá atento para
que depois das eleições não aconteça a destruição
da Previdência Pública. [Taquígrafa: Sara]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Kennedy Nunes
Maurício Eskudlark DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-

dente) - Suspende a sessão por até dez
minutos para ouvir a deputada italiana Renata
Bueno, que falará sobre a relação Brasil/Itália.
[Taquígrafa: Sara]

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

Por fim, comenta que o MST reocupou
uma área pública do Incra, há 27 anos, e
lamenta que até a presente data, período de
dois anos, o referido órgão não fez a devida
vistoria nos 1.067 hectares que abriga mais de
400 famílias que aguardam um encaminha-
mento da superintendência do referido órgão
em Santa Catarina. [Taquígrafa: Elzamar]

**********
********* Partidos Políticos

Breves Comunicações DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Reabre a sessão e passa ao horário
destinado aos Partidos Políticos.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Divulga a temática da Campanha da
Fraternidade de 2018, proposta pela Partido: PT
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DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Saúda a deputada italiana Renata Bueno,
desejando sucesso na eleição.

sociedade catarinense, aos hospitais
filantrópicos e públicos que precisam de mais
recursos para oferecer atendimento adequado à
população do estado.

DEPUTADO DARCI DE MATOS (Orador) -
Reporta-se à reunião na manhã da presente
data na Frente Parlamentar da Saúde, quando
se discutiu a ação de inconstitucionalidade
protocolada pelo governador Raimundo
Colombo no STF contra a PEC da Saúde, apro-
vada na Alesc no final de 2016, garantindo um
aumento escalonado no repasse que passará a
13% em 2017, 14% em 2018 e 15% em 2019.
Posiciona-se contrário à questão, por entender
que saúde é prioridade de um governo, não
apenas na teoria, mas também na prática, e o
ser humano precisa de amparo. Cita o art. 198,
§ 3º, inciso primeiro da Constituição Federal de
1988, que diz respeito ao percentual mínimo de
aplicação dos recursos do orçamento na saúde
a ser definido pelos estados e municípios,
afirmando a fundamentação legal da referida PEC.

Faz referência à cesta com verduras e
frutas que trouxe à tribuna, produzidos pela
agricultura familiar, comentando que
acompanhou nas redes sociais vídeo divulgado
pelo empresário Luciano Hang, que criticou os
produtores que fizeram manifestação à frente
da sua empresa em Chapecó. Justifica que os
agricultores protestaram na entrada das Lojas
Havan, acusando o mesmo de sonegação
fiscal, e que o empresário ofereceu em
resposta aos manifestantes mortadelas e
carteiras de trabalho, além de criticar o fato de
estarem desocupados em plena segunda-feira.

Na oportunidade, reforça que o atual
governador Eduardo Pinho Moreira, confirmou,
na sua posse, o repasse de 14%.

Finaliza, dizendo que a referida emenda
constitucional foi o projeto mais importante
aprovado na atual legislatura, e lamenta a
postura do governo do estado de contestá-la no
percentual dos recursos destinados à saúde.
Informa também que apresentou uma moção,
exigindo do governo o cumprimento mínimo
estabelecido e também a defesa da cons-
titucionalidade da PEC da Saúde, ao mesmo
tempo, solicita apoio de todos os parla-
mentares e da sociedade catarinense.

Destaca que apoiou o movimento dos
trabalhadores, comemorando também o
anuncio realizado pelo presidente do Congresso
Nacional quando afirmou que a Reforma da
Presidência saiu da pauta de votação no
presente ano.

Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo tema abordado,
como também solidariza-se à manifestação de
contrariedade pelo não cumprimento dos 13%
para a saúde e do ingresso de uma ação judicial
contra a ação do governo. [Taquígrafa: Elzamar]

Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -
Parabeniza o deputado por sua posição em
relação à PEC e lamenta a judicialização
colocada pelo governador. [Taquígrafa: Sílvia]

Conclui afirmando que as manifes-
tações ocorridas são de pessoas que produzem
alimentos para os catarinenses e povo
brasileiro, e que defendem um país construído
com justiça. Deseja também que o estado
catarinense continue se fortalecendo investindo
em políticas sociais. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

Partido: PMDB DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.DEPUTADO FERNANDO CORUJA (Orador)

- Fala que a Saúde é uma das áreas que mais
necessita de recursos, e as pesquisas
populares apontam para a carência deste setor.
Considera que um governo que queira atender à
população precisa ampliar tais recursos, e
neste sentido a Assembleia Legislativa tem atuado
de várias maneiras na tentativa de amenizar a
situação, aumentando o que era investido,
inclusive com uma Emenda Constitucional.

Pedido de Informação n. 0009/2018,
de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso,
solicitando ao secretário da Administração
informações acerca das obras de pavimentação
da Rodovia SC-280, trecho situado na região do
município de Guaramirim.

Partido: PSDB
DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -

Cumprimenta várias lideranças políticas que se
fazem presentes na Casa, como o vice-
presidente da Câmara de Vereadores de São
João do Itaperiú, num movimento que busca
políticas públicas para valorizar os produtores
agrícolas junto ao Parlamento e ao Ministério
da Agricultura, principalmente a rizicultura no
estado catarinense, citando que são mais de
140 mil hectares de arroz produzidos.
Menciona que os produtores vivenciam uma
desigualdade com os países do Mercosul -
Argentina, Paraguai e Uruguai, no comércio
devido à incidência menor de tributos
praticados no maquinário e insumos agrícolas
das referidas nações, ocasionando uma disputa
desigual, pois no Brasil a saca de 50kg de
arroz custa, em média, de R$ 31,50 a
R$ 32,30 e naqueles países o valor gira em
torno de R$ 25,00 a R$ 28,00.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Lamenta que o governador licenciado
tenha trabalhado no intuito de boicotar as
ações da Assembleia para ampliar os recursos
da Saúde e, como último ato do seu governo,
propôs uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade contra a Emenda Constitucional
que ampliou os recursos da Saúde de 12 para
15%, demonstrando com isso a falta de preocu-
pação com a situação dos hospitais.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0010/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca
das providências que estão sendo tomadas
para evitar deslizamentos e interdições da
Rodovia SC-390, Serra do Rio do Rastro.

Afirma que a ação do governo que
estava instalado, em relação à Saúde, foi um
fracasso, esperando que o Supremo Tribunal
Federal entenda que a emenda é constitucional,
possibilitando ao governador Eduardo Pinho
Moreira aplicar os 14%, como tem dito, e que o
próximo governador também venha a aplicar os
15%, para que os catarinenses tenham uma
saúde melhor. [Taquígrafa: Sara]

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Também, reporta-se à questão do preço
da banana que vem do Equador, colocando em
desvantagem a que é produzida no Brasil, como
dos municípios de Corupá, São João de
Itaperiú, Joinville e os do sul do estado de
Santa Catarina. [Taquígrafa: Sílvia]

Pedido de Informação n. 0011/2018,
de autoria do deputado Dirceu Dresch,
solicitando ao secretário da Fazenda
informações referentes aos valores repassados
para eventos realizados em Joinville no período
de janeiro 2014 até dezembro de 2017, e
quais os valores previstos para 2018.

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Comunica que participou de audiência com o
governador em exercício, também presentes o
secretário da Fazenda, e o presidente da Celesc.

Partido: PP
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

(Orador) - Comenta que atualmente a falta de
recursos é um dos fatores que ameaça o SUS
de Santa Catarina e do Brasil, afetando o
atendimento, a qualidade de saúde do catari-
nense e do povo brasileiro.

Em discussão.
Registra que na presente data, o

governo estadual celebrou assinatura de
protocolo de intenções com o representante da
KSB Systen, da Coréia do Sul, destacando a
presença de Mr. Jong-Bok Park, da Empresa
KSB, grande investidor juntamente com um
grupo de Dubai, que está prospectando
negócios em várias partes do mundo, e no
Brasil escolheu o estado catarinense para
divulgar e expandir sua empresa.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

A respeito disso, informa que a Frente
Parlamentar em defesa da saúde catarinense
emitiu uma nota pública, na presente data,
para manifestar contrariedade à Ação Direta de
Inconstitucionalidade que o governo do estado
ajuizou no Supremo Tribunal Federal contra a
Emenda Constitucional n. 72/2016, que
aumenta progressivamente o valor mínimo a
ser aplicado na saúde de 12% para 15% até
2019, aprovada pelos pares da Assembleia
Legislativa, inclusive com manifestação
favorável do governo do estado, à época, e do
secretário da Saúde, causando apreensão na

Pedido de Informação n. 0012/2018,
de autoria do deputado Dirceu Dresch,
solicitando aos secretários da Fazenda, da
Educação, e da Agricultura informações
referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar e sua terceirização.Encerra afirmando que tem certeza que

o empreendimento vai dar certo no estado,
salientando que vai utilizar a força empreen-
dedora da indústria catarinense, e ser
alternativa de equipamentos de alta tecnologia
em unidade produtiva de lâmpadas LED, para o
Brasil e América Latina. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Partido: PSD Pedido de Informação n. 0013/2018,
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de autoria do deputado Dirceu Dresch,
solicitando ao secretário de Estado da
Infraestrutura, informações acerca da reforma
da ponte Hercílio Luz.

atenção para a área rural. que tal moção manifesta o inconformismo em
relação à demora no início da prestação do
serviço oncológico, e acrescenta que
atualmente o referido hospital possui a
estrutura e os equipamentos, faltando apenas
a regularização do contrato e a garantia do repasse
mensal de recursos para o início ao tratamento.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

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

Em votação. Aprovado.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0047/2018,
de autoria do deputado Darci de Matos;
0048/2018, de autoria do deputado Cleiton
Salvaro; 0049/2018, de autoria do deputado
José Milton Scheffer; 0050/2018, de autoria
do deputado Gabriel Ribeiro; 0051/2018, de
autoria do deputado Dóia Guglielmi;
0052/2018 e 0053/2018, de autoria do
deputado Natalino Lázare; 0054/2018, de
autoria do deputado Ismael dos Santos;
0055/2018, 0059/2018, 0064/2018 e
0065/2018, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 0056/2018, de autoria do deputado
Mauro de Nadal; 0058/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0061/2018, de
autoria do deputado João Amin; 0062/2018,
de autoria do deputado Marcos Vieira;
0063/2018, de autoria do deputado Roberto
Salum; 0066/2018 e 0067/2018, de autoria
do deputado Antônio Aguiar; 0068/2018, de
autoria do deputado Rodrigo Minotto;
0069/2018 e 0070/2018, de autoria do
deputado Aldo Schneider; 0071/2018 e
0072/2018, de autoria da deputada Ana Paula
Lima; e, 0073/2018, de autoria do deputado
Valdir Cobalchini.

Argumenta que a situação é gravíssima
e que há necessidade de apoio dos pares da
Casa Legislativa, como também do governador
do estado [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovado.
Moção n. 0011/2018, de autoria do

deputado Dr. Vicente Caropreso, apelando ao
superintendente do INSS em Santa Catarina
pela contratação dos aprovados no concurso
realizado em 23/12/15, prorrogado até
04/08/18, para mitigar o problema de atendi-
mento nas agências do Estado.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Faz referência ao pronunciamento da
deputada Luciane Carminatti, concordando que
a abertura da Oncologia, no Hospital Regional
de São Miguel, resolve ou melhora a situação
no hospital em Chapecó, que presentemente
está atendendo até dois mil pacientes, quando
o ideal é até novecentos. Pretende levar ao
governador Eduardo Pinho Moreira este pleito,
que inclusive tem verba destinada por parla-
mentares no Orçamento Impositivo. Menciona
que, na posse, o governador anunciou que
Saúde e Segurança são suas prioridades, além
das rodovias federais, e que vai buscar
soluções junto ao governo federal. Tem esperança
de que essa mudança no governo seja um grande
momento para a Saúde dos catarinenses.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0013/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o sargento PM Daniel José Pereira, comandante
da corporação em Canelinha, por sua trajetória
de 34 anos na carreira militar.

Em discussão. Registra a posse do novo secretário da
Segurança, Alceu de Oliveira Pinto Junior, bem
como do Delegado Geral da Polícia Civil,
Marcos Guizoni, e o Delegado Adjunto Luiz
Ângelo Moreira, cumprimentando-os e
desejando êxito na solução dos problemas que
estão inquietando a população, valendo-se da
oportunidade para ressaltar a importância de
adaptar a legislação tendo em vista as
promoções na Polícia Civil, entre outras
reivindicações para valorização da categoria.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0015/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o capitão PM Victor Bonfim Monteiro por ato de
bravura, salvando um casal que se afogava na
praia da Guarda do Embaú, município de Palhoça.

Igualmente, a Presidência comunica que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0027/2018, de autoria do
deputado Mauro de Nadal; 0028/2018, de
autoria do deputado Neodi Saretta; 0029/2018
e 0031/2018, de autoria do deputado João
Amin; e, 0030/2018, de autoria do
deputado Natalino Lázare.

Em discussão. Manifesta-se também quanto à
intervenção federal no Rio de Janeiro,
considerando-a necessária, porém adverte que
não adianta somente colocar o Exército para
conter a criminalidade, é preciso buscar
soluções para o problema. Traz o exemplo da
Colômbia, que viveu momentos difíceis quanto
à criminalidade, mas conseguiu adotar medidas
para mudar a situação. Demonstra preocupação
quanto à migração dos marginais para outros
estados, com o cerco que está acontecendo no
Rio pela intervenção. [Taquígrafa: Sara]

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

permaneçam como se encontram. Finda a pauta da Ordem do Dia.
Aprovada. [Coordenadora Carla]
Moção n. 0016/2018, de autoria do

deputado Maurício Eskudlark, parabenizando o
bombeiro militar Walter José de Borba Netto,
pelo ato de bravura em atendimento a uma
ocorrência na cidade de BaIneário Camboriú.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Noticia a grave situação da saúde no
extremo oeste catarinense, ressaltando que, na
presente data, prefeitos e vereadores
participaram de uma reunião com integrantes
da Agência de Desenvolvimento Regional para
tratar da efetivação do serviço de Oncologia no
Hospital Regional Teresinha Gaio Basso na
cidade de São Miguel do Oeste.

Em discussão.
(Pausa) DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -

Comunica que a data anterior foi de grande
resistência ao desmonte da Previdência Social
proposta pelo presidente Michel Temer. Critica
o governo federal, que infelizmente está
anunciando novas ações na área econômica,
como a privatização da Eletrobrás, a autonomia
do Banco Central, o desmonte da Lei Geral de
Telecomunicações, além da absurda extinção
do Fundo Soberano.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0017/2018, de autoria do

deputado José Milton Scheffer e outro(s),
manifestando ao Governador do Estado, apelo pelo
cumprimento da Emenda Constitucional n. 72/16.

Destaca que desde dezembro de 2017
foram discutidas na Casa Legislativa as
chamadas emendas impositivas e, umas delas,
na ordem de R$ 200 mil, com a finalidade de
investimento na ampliação e aquisição de
equipamentos para o referido hospital no
tratamento de oncologia, salientando que as
despesas oneram os municípios, além de
prejudicar as famílias e os pacientes
emocionalmente e fisicamente abalados pela
doença e também pelo deslocamento.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Neodi Saretta, que subscreverá a
moção com a aquiescência dos autores.

Finaliza acrescentando que o novo
pacote de projetos nacionais é antinacional,
argumentando que vai haver completo
descontrole na economia do país, portanto,
haverá retrocesso no desenvolvimento da
nação. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Sobre isso, informa que na reunião da

comissão, na presente data, elaborou-se uma
moção de urgência a ser levada ao governo do
estado com o objetivo específico de conseguir
um aditivo no contrato com o Instituto Santé,
que administra o referido hospital. Menciona

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

Ana Maria].

Requerimento n. 0060/2018, de
autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando
ao presidente da Celesc a regularização do
serviço de fornecimento de energia elétrica no
município de São Domingos, com especial
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Deputado Manoel Mota
Deputado Valdir CobalchiniATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004-DL, de 2018
Deputado Antonio AguiarO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, com amparo no art. 65, inciso VI, alínea “l” do Regimento
Interno e na Resolução nº 005/2005, no uso de suas atribuições

Deputada Luciane Carminatti
Deputado João Amin
Deputado Marcos VieiraCONSTITUI a Frente Parlamentar da Primeira Infância, integrada pelos

Senhores Deputados Fernando Coruja, Ana Paula Lima, Cesar Valduga,
Darci de Matos, Dirce Heiderscheidt, Dirceu Dresch, Gabriel Ribeiro,
Gelson Merisio, Ismael dos Santos, João Amin, José Milton Scheffer,
Roberto Salum, Manoel Mota, Mario Marcondes, Milton Hobus, Natalino
Lázare, Neodi Saretta, Patrício Destro, Ricardo Guidi, Romildo Titon e
Valdir Cobalchini, tendo em vista o que dispõe a Lei federal nº 13.257,
de 2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que visa à
elaboração de Planos Estaduais da Primeira Infância.

Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Deputado Fernando Coruja
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Antonio Aguiar
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Natalino Lázare
Deputado Serafim Venzon
Deputado Rodrigo MinottoPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.
COMISSÃO DE SAÚDEDeputado ALDO SCHNEIDER
Deputado Fernando CorujaPresidente
Deputado Mauro de Nadal–––– * * * ––––
Deputado Dalmo ClaroATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005-DL, de 2018
Deputado Neodi SarettaO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, ALTERA o Ato da Presidência
nº 002-DL, de 15 de fevereiro de 2018.

Deputado José Milton Scheffer
Deputado Serafim Venzon
Deputado Cesar ValdugaSubstitui o Deputado Altair Silva, nas Comissões de Trabalho, Administração

e Serviço Público; de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações
Internacionais e do Mercosul; e de Legislação Participativa, pelo Deputado
Valmir Comin.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Deputado Manoel Mota
Deputado Fernando Coruja
Deputado Jean KuhlmannCOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Deputado Dirceu DreschDeputado Mauro de Nadal
Deputado Valmir CominDeputado Valdir Cobalchini
Deputado Serafim VenzonDeputado Jean Kuhlmann
Deputado Cesar ValdugaDeputado Ricardo Guidi
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIADeputado Darci de Matos
Deputado Mauro de NadalDeputado Dirceu Dresch
Deputado Jean KuhlmannDeputado João Amin
Deputado Dirceu DreschDeputado Marcos Vieira
Deputado Cleiton SalvaroDeputado Rodrigo Minotto
Deputado Nilso BerlandaCOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Deputado Dóia GuglielmiDeputado Fernando Coruja
Deputado Narcizo ParisottoDeputado Valdir Cobalchini
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL,Deputado Milton Hobus
COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSULDeputado Gabriel Ribeiro
Deputado Mauro de NadalDeputada Luciane Carminatti
Deputado Manoel MotaDeputado José Milton Scheffer
Deputado Gelson MerisioDeputado Patrício Destro
Deputado Neodi SarettaDeputado Marcos Vieira
Deputado Valmir CominDeputado Rodrigo Minotto
Deputado Dóia GuglielmiCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Deputado Rodrigo MinottoDeputado Romildo Titon
COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTEDeputado Manoel Mota
Deputado Mauro de NadalDeputado Ricardo Guidi
Deputado Valdir CobalchiniDeputado Dirceu Dresch
Deputado Ricardo GuidiDeputado Patrício Destro
Deputado Neodi SarettaDeputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado João AminDeputado Rodrigo Minotto
Deputado Marcos VieiraCOMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL
Deputado Cesar ValdugaDeputado Mauro de Nadal
COMISSÃO DE PESCA E AQUICULTURADeputado Valdir Cobalchini
Deputado Valdir CobalchiniDeputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado Manoel MotaDeputado José Milton Scheffer
Deputado Gabriel RibeiroDeputado Natalino Lázare
Deputado Pe. Pedro BaldisseraDeputado Dóia Guglielmi
Deputado José Milton SchefferDeputado Cesar Valduga
Deputado Dóia GuglielmiCOMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Deputado Rodrigo MinottoDeputado Fernando Coruja
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVADeputado Mauro de Nadal
Deputado Romildo TitonDeputado Dalmo Claro
Deputado Manoel MotaDeputado Dirceu Dresch
Deputado Darci de MatosDeputado Nilso Berlanda
Deputado Pe. Pedro BaldisseraDeputado Marcos Vieira
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Deputado Valmir Comin Deputado Ismael dos Santos
Deputado Dr. Vicente Caropreso Deputado Dalmo Claro
Deputado Cesar Valduga Deputada Luciane Carminatti
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL Deputado Natalino Lázare
Deputado Fernando Coruja Deputado Serafim Venzon
Deputado Romildo Titon Deputado Narcizo Parisotto
Deputado Milton Hobus PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.
Deputado Pe. Pedro Baldissera Deputado ALDO SCHNEIDER
Deputado Patrício Destro Presidente
Deputado Dr. Vicente Caropreso –––– * * * ––––
Deputado Narcizo Parisotto ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006-DL, de 2018
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, ALTERA o Ato da Presidência
nº 003-DL, de 15 de fevereiro de 2018.

Deputado Manoel Mota
Deputado Romildo Titon
Deputado Ricardo Guidi Substitui o Deputado Altair Silva, na Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar, pelo Deputado Valmir Comin.Deputada Luciane Carminatti
Deputado Cleiton Salvaro COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Deputado Serafim Venzon Deputado Fernando Coruja
Deputado Narcizo Parisotto Deputado Mauro de Nadal
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Deputado Gelson Merisio
Deputado Ismael dos Santos

Deputado Fernando Coruja Deputado Valmir Comin

Deputado Valdir Cobalchini Deputado Cleiton Salvaro
Deputado Ismael dos Santos Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado Neodi Saretta Deputada Luciane Carminatti
Deputado Nilso Berlanda Deputado Narcizo Parisotto
Deputado Dr. Vicente Caropreso PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.
Deputado Narcizo Parisotto Deputado ALDO SCHNEIDER
COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS Presidente
Deputado Romildo Titon –––– * * * ––––

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO
CIVIL, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às
13:00 horas, na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Deputado Romildo
Titon com amparo no § 1º do artigo 123 do Regimento Interno; e,
de acordo com o Ato da Presidência Nº 002-DL, foram abertos os
trabalhos da Reunião de Instalação da Comissão de Proteção Civil,
referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada
a presença dos senhores Deputados: Romildo Titon. Patrício
Destro. Milton Hobus, Fernando Coruja e Pe. Pedro Baldissera, Em
cumprimento ao Regimento Interno, o senhor Presidente abriu
inscrição para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da
Comissão. Foi apresentada a indicação do senhor Deputado
Patrício Destro para o cargo de Presidente e do senhor Deputado
Milton Hobus para o cargo de Vice-Presidente. Na sequência da
votação, o senhor presidente declarou-os eleitos, respectivamente,
por unanimidade. Após a eleição, o senhor Deputado Patrício
Destro assumiu a Presidência dos trabalhos, agradeceu aos
senhores Deputados pela condução à Presidência e abriu a palavra
para livre manifestação dos membros. Todos os membros se
manifestaram. Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão o dia e o horário que a Comissão irá se
reunir neste período legislativo, conforme determina o Art. 131,
§ 1º do Regimento Interno. Após votação ficou acordado as
quartas-feiras, às 13:30 horas. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados
e encerrou a presente reunião. E, para constar, lavrei a presente
ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputado Patrício Destro, demais membros; e,
posteriormente publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito,
às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões das Comissões da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência
do Deputado Romildo Titon, com amparo no § 1º e § 2º do artigo 123
do Regimento Interno; e de acordo com o Ato da Presidência nº 002-DL,
de 16 de fevereiro de 2018, foram abertos os trabalhos da Reunião de
Instalação da Comissão de Legislação Participativa, referente à 4ª
Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
senhores Deputados: Romildo Titon, Padre Pedro Baldissera, Manoel
Mota, Darci de Matos Cesar Valduga e Valmir Comin. Foram justificadas
as ausências dos Deputados: Dr. Vicente Caropreso. Em cumprimento
ao Regimento Interno, o senhor Presidente abriu inscrição para os
cargos de Presidente e Vice Presidente da Comissão. Foi apresentada a
indicação do Senhor Deputado Cesar Valduga para o cargo de
Presidente e do Senhor Deputado Padre Pedro Baldissera para Vice-
Presidente. Na sequência da votação, o Senhor Presidente declarou-os
eleitos, respectivamente, por unanimidade. Após eleição, o senhor
Deputado Cesar Valduga assumiu a Presidência dos trabalhos,
agradeceu aos senhores Deputados pela condução à Presidência e
abriu a palavra para livre manifestação dos membros. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos
senhores Deputados e encerrou a presente reunião, da qual, eu, Aline
Covolo Ravara, Chefe de Secretaria, lavrei a presente ata, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e membros e
posteriormente será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Padre Pedro Baldissera
Deputado Romildo Titon

Deputado Darci de Matos
Deputado Patrício DestroDeputado Valmir Comin
Deputado Milton HobusDeputado Manoel Mota
Deputado Pe. Pedro BaldisseraDeputado Cesar Valduga
Deputado Fernando CorujaDeputado Romildo Titon

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.

EXTRATO Nº 007/2018
REFERENTE: Contrato nº 002/2018 celebrado em 16/02/2018.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Sulbandeiras Comércio Eireli.Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às onze

horas, na Sala de reunião das Comissões da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do
Deputado Dirceu Dresch, com amparo no § 1º do artigo 123 do
Regimento Interno; e de acordo com o Ato da Presidência
nº 002-DL de 2018, foram abertos os trabalhos da Reunião de
Instalação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi
registrada a presença dos senhores Deputados: Serafim Venzon,
Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Jean Kuhlmann, Mauro de Nadal
substituiu o Senhor Deputado Manoel Mota e o Senhor Deputado
Natalino Lazare substituiu o Senhor Deputado Altair Silva. O Senhor
Deputado Cesar Valduga apresentou justificativa de sua ausência.
Em cumprimento ao Regimento Interno, o senhor Presidente abriu
inscrição para os cargos de Presidente e Vice Presidente da
Comissão. Foi apresentada a indicação do Senhor Deputado
Serafim Venzon e do Senhor Deputado Cesar Valduga. Na
sequência colocado em votação, o Senhor Presidente declarou-os
eleitos, respectivamente, o Senhor Deputado Serafim Venzon e o
Senhor Deputado Cesar Valduga, por unanimidade. Após eleição, o
senhor Deputado Serafim Venzon assumiu a Presidência dos
trabalhos, agradeceu aos senhores Deputados pela recondução à
Presidência e abriu a palavra para livre manifestação dos
membros. Ato continuo o Senhor Presidente convocou a Comissão
para uma reunião extraordinária para o dia vinte e um de fevereiro
de dois mil e dezoito, às onze horas. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Depu-
tados e encerrou a presente reunião, da qual, eu, Jero dos Passos
Espíndola, Chefe da Secretaria, lavrei a presente ata, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e membros
e posteriormente será publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

OBJETO: Aquisição de bandeiras do Brasil, do Estado de Santa
Catarina, do Município de Florianópolis e dos demais municípios do
Estado de Santa Catarina, destinado aos gabinetes parlamentares e no
atendimento aos eventos institucionais da ALESC.
VALOR: R$ 75.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988; Lei nº 10.520 de
17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Atos da
Mesa nº 101 de 14/02/2017; nº 128 de 27/02/2015 e nº 131 de
09/03/2016; Autorização para Processo Licitatório nº 122 de
06/11/2017, partes integrantes deste instrumento, assim como todas
as cláusulas e condições contidas nas peças que o compõe e; Edital
de Pregão Presencial nº 003 de 06/02/2018.
Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Gilberto Claúdio Schnaider- Representante legal

–––– * * * ––––

MENSAGEM GOVERNAMENTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1227

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
Comunico a essa augusta Casa Legislativa que devo me

ausentar do País, no período compreendido entre os dias 16 e 27 de
fevereiro do corrente ano, em caráter particular, sem acarretar ônus ao
Erário, com destino à Espanha, Alemanha e Itália.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBODeputado Dirceu Dresch

Governador do EstadoPresidente
Lido no ExpedienteDeputado Natalino Lazare
Sessão 20/02/18Membro –––– * * * ––––

Deputado Jean Kuhlmann
OFÍCIOSMembro

Deputado Serafim Venzon
Membro OFÍCIO Nº 0005.2/2018
Deputado Fernando Coruja Of. 04/2018 Florianópolis, 20 de fevereiro de 2018.
Membro Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Espírita Entreposto
da Fé (SEEDE), de Florianópolis.

Deputado Mauro de Nadal
Membro

–––– * * * –––– Zeferino Pedro Sachet

EXTRATOS Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 21/02/2018
EXTRATO Nº 006/2018 –––– * * * ––––

REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 20/12/2017, referente
ao Contrato CL nº 014/2016-00, celebrado em 31/03/2016.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO VALMIR COMIN

LOCATÁRIA: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ofício 001/2018 GPVC/ALESC
LOCADOR: Claudete Colle (CPF: 304.901.039-87) Florianópolis, 16 de Fevereiro de 2018

Exmo. SenhorLeonel Gheller (CPF: 060.202.549-41)
Deputado Aldo SchneiderOBJETO: O presente termo aditivo têm por finalidade substituir o titular

do contrato inicial João Gheller (em decorrência do seu falecimento)
pelos herdeiros Claudete Colle e Leonel Gheller.

Referência: Retorno as atividades legislativas.
Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos informo que retorno as

atividades parlamentares nesta Casa legislativa na data de hoje.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, I, c/c com o caput do art. 65 da Lei
8.666/93; Administrativa através do Processo RT 313/2017 da
Diretoria Financeira e; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.

Sem mais para o momento, renovamos laços de elevada
estima e distinta consideração.

Florianópolis/SC, 21 de fevereiro de 2018
Atenciosamente,

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral Valmir Comin
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo Deputado Estadual
Claudete Colle- Locadora Lido no Expediente
Leonel Gheller- Locador Sessão de 20/02/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 261, de 21 de fevereiro de 2018
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,

PORTARIA Nº 207, de 15 de fevereiro de 2018
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:
PUBLICAR que o servidor EMILIANO RAMOS BRANCO

NETO, matrícula nº 7929, designado pelo respectivo Deputado, é o
responsável pelo Gabinete do Deputado Gabriel Ribeiro para fins de
convalidação e controle de frequência dos servidores internos e
externos.

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.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

NOMEAR MARIA DE LOURDES BORGES MEDEIROS
DA SILVA, matrícula nº 7045, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-51, Atividade
Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar da data de sua posse (Gab Dep Milton Hobus - Otacílio Costa).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 262, de 21 de fevereiro de 2018
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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 208, de 15 de fevereiro de 2018

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
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,

EXONERAR o servidor JACKSON LUIZ PATZLAFF,
matrícula nº 8529, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2018 (Gab Dep Aldo Schneider).
Carlos Antonio BlosfeldRESOLVE:

LOTAR no Gab Dep Gelson Merisio - ANDRÉ LUIZ
BAZZO, matrícula nº 360.820-4-01, servidor da Secretaria de Estado da
Fazenda, colocado à disposição na Assembleia Legislativa pela Ato
nº 280, de 05 de Fevereiro de 2018, sob a égide do Termo de Convênio
nº 1546/2015, a contar de 14 de Fevereiro de 2018.

Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 263, de 21 de fevereiro de 2018
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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 209, de 15 de fevereiro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor DOMINGOS ANTONIO BOFF,
matrícula nº 5474, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Março de 2018 (Gab Dep Aldo Schneider).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosEXONERAR a servidora DIRLENE ROSSONI, matrícula

nº 6574, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 15 de
Fevereiro de 2018 (Gab Dep Neodi Saretta).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 264, de 21 de fevereiro de 2018
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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 210, de 15 de fevereiro de 2018
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.RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora FABIANA ELOISA DREGER, matrícula nº 6607, de PL/GAB-78
para o PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Março de 2018 (Gab Dep Aldo Schneider)

EXONERAR a servidora VANDERLEIA MATHIAS,
matrícula nº 8564, do cargo de Assessor de Comissão Permanente,
código PL/GAC-59, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Fevereiro de 2018 (DL - CC - Comissão de Agricultura e
Política Rural). Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI Nº 0024.9/2018

Declara de utilidade pública o Instituto dos
Despachantes de Trânsito de Santa
Catarina Armando Bauer Liberato
(IDETRAN), em Florianópolis.

PROJETO DE LEI Nº 0023.8/2018
Dispõe acerca da obrigatoriedade do Poder
Público de cancelar o registro, na Junta
Comercial, das empresas que revendam
veículos ou autopeças de origem criminosa
no âmbito do Estado de Santa Catarina e
adota outras providências.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto dos
Despachantes de Trânsito de Santa Catarina Armando Bauer Liberato
(IDETRAN), com sede no Município de Florianópolis.

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

Art. 1º Fica o Poder Público obrigado a cancelar o registro
perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina das empresas
que revendam veículos ou autopeças de procedência criminosa no
Estado de Santa Catarina.

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:

Parágrafo único. Para fins de fiscalização, os
estabelecimentos comerciais objetos desta Lei deverão manter
arquivadas as comprovações de aquisição das peças e veículos pelo
prazo de 05 (cinco) anos.

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

legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas;Art. 2º Ocorrendo a constatação da origem ilícita do veículo
ou das peças comercializadas, deverá, imediatamente, ser instaurado
processo administrativo para o fim preconizado no art. 1º desta Lei,
assegurado o contraditório e a ampla defesa da empresa infratora.

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.

Parágrafo único. Findo o processo administrativo, comprovada
a origem criminosa, caberá à Administração Pública expedir ato
cancelando o registro empresarial perante a Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina, remetendo em seguida, obrigatoriamente, cópia
integral do processo ao Ministério Público Estadual para as
providências cabíveis no âmbito criminal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Mauro de Nadal
Lido no ExpedienteArt. 3º O ato de cancelamento do registro empresarial

expedido pelo órgão estadual competente sujeitará os sócios, pessoas
físicas ou jurídicas, em comum ou separadamente, da empresa
infratora às seguintes penalidades:

Sessão de 20/02/18

JUSTIFICATIVA
O Instituto dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina

Armando Bauer Liberato (IDETRAN), com sede no Município de Florianópolis,
é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade integrar as
atividades de trânsito das entidades públicas ou privadas com atividades
acadêmicas, por meio de convênios com as instituições de ensino superior e
outras de interesse da categoria, bem como desenvolver atividades de
treinamento, capacitação e atualização profissional, entre outras.

I - impedimento de exercer o mesmo ramo de atividade,
mesmo que em estabelecimento distinto do penalizado;

II - proibição de entrarem com pedido de registro empresarial
de nova empresa, com o mesmo ramo de atividade ou similar.

Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos I e II do
artigo 3º desta Lei prevalecem pelo prazo mínimo de cinco anos, con-
tados da data do cancelamento do registro empresarial. Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

Colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de
interesse público.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação Deputado Mauro de Nadal
Sala das Sessões, –––– * * * ––––
Deputado Roberto Salum PROJETO DE LEI Nº 0025.0/2018

Lido no Expediente Dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento ao consumidor de
informações e documentos por parte de
operadoras de plano ou seguro privado de
assistência à saúde no caso de negativa de
cobertura e dá outras providências.

Sessão de 20/02/18

JUSTIFICATIVA
A Projeto visa ao cancelamento dos registros empresariais

das empresas que revendam veículos ou autopeças de origem
criminosa no âmbito do Estado de Santa Catarina.

O furto e o roubo de veículos têm sido uma das maiores
preocupações da sociedade atual. São inúmeras as ocorrências que
acabam por trazer não só perdas materiais como também, em alguns
casos, violência física e moral ou até mesmo a perda de vidas
humanas.

Art. 1º As operadoras de planos e seguros privados de
assistência à saúde obrigam-se a fornecer ao consumidor informações
e documentos, nos termos desta Lei, em caso de negativa de cobertura
parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico,
bem como de tratamento e internação.Essas ocorrências estão relacionadas aos roubos, furtos,

fraudes, adulterações e tudo o mais que se possa imaginar na época
atual, no que diz respeito à frota de veículos automotores - cada vez
mais agigantada - que circula pelas vias públicas do território nacional.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por
negativa de cobertura a recusa em custear a assistência à saúde, de
qualquer natureza, ainda que fundamentada em lei ou cláusula
contratual.Pode-se constatar que por trás das atividades ilícitas estão

os desmanches ilegais, cuja atuação depende da atividade criminosa
para que sejam colocadas em circulação peças automotivas oriundas
do furto e roubo de veículos, ou da utilização de documentos de
veículos irrecuperáveis, cujos registros deveriam ter sido baixados
perante os órgãos competentes. Sem regras, o que vemos é o fomento
à criminalidade e à banalização do comércio ilegal de peças
automotivas.

Art. 2º Na hipótese de negativa de cobertura total ou parcial,
a operadora do plano ou seguro de assistência à saúde entregará ao
consumidor, no local por este informado, imediatamente e independen-
temente de requisição:

I - o comprovante da negativa de cobertura, em que constará,
além do nome do cliente e do número do contrato:

a) o motivo da negativa, de forma clara, compreensível e
completa, vedado o emprego de expressões vagas, abreviações ou
códigos;

O propósito deste Projeto de Lei é sancionar administrativa-
mente aqueles estabelecimentos que comercializam peças ou veículos
oriundos de fontes ilícitas, servindo como instrumento de estímulo ao
incremento dos crimes de roubo e furto de veículos no Estado.

b) a razão ou a denominação social da operadora ou
seguradora;

Dessa forma, convicto de que a propositura é oportuna e
essencial para à conquista da paz social, conto com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação.

c) o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) da operadora ou seguradora; e

d) o endereço completo e atualizado da matriz da operadora
ou seguradora e de sua filial mais próxima ao endereço do cliente;

Sala das Sessões,
Deputado Roberto Salum

II - uma via da guia de requerimento para autorização de
cobertura.

–––– * * * ––––
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Art. 3º Sem prejuízo do que dispõe o art. 2º desta Lei, a
unidade hospitalar privada entregará imediatamente ao consumidor, no
local do atendimento médico, desde que solicitado:

A situação de fato que motiva este projeto ocorre quando,
discordando da decisão de seu plano ou seguro, o consumidor, para se
socorrer da justiça, necessita de comprovante desta negativa para a
tomada de qualquer providência a fim de garantir a reparação da
violação de seus direitos. Este é o início de uma intricada jornada que
pode por em risco o direito à saúde e até mesmo o direito à vida, nos
casos extremos.

I - declaração escrita contendo os elementos a que se refere
o art. 2º, I, desta Lei;

II - documento contendo a data e a hora do recebimento da
negativa de cobertura; e

III - o laudo ou relatório do médico responsável, atestando a
necessidade da intervenção médica e, se for o caso, sua urgência, ou
documento reprográfico que o replique de forma fidedigna, sob-
responsabilidade do hospital.

É imperioso ressaltar que não há óbice à apresentação desta
proposição de lei, uma vez que a matéria em comento se insere na
esfera legislativa do Estado, não sendo sua iniciativa de competência
privativa da União. Isso porque o projeto em comento dispõe sobre
conteúdo que diz respeito ao consumo, matéria de competência
concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal, conforme
dispõe o art. 24 da Constituição da República.

Art. 4º As informações de que trata esta Lei serão prestadas
por meio de documento escrito, com identificação do fornecedor, o qual
poderá ser encaminhado por correio eletrônico ou qualquer outro meio,
conforme opção do segurado, que assegure ao consumidor o seu
recebimento, vedada a utilização exclusiva de comunicação verbal.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

Art. 5º Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou
com dificuldade para solicitar ou receber os documentos e as
informações, poderá fazê-lo, independentemente de procuração ou
autorização:

(...)
V - produção e consumo;
. .........................................................................................
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;

I - parente, por consanguinidade ou afinidade, nos termos da
lei civil; e

II - pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local
de atendimento, independentemente de comprovação de interesse.

(...).
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades.

Parágrafo único. A entrega dos documentos a um dos
indicados neste artigo não impede os demais de, mediante solicitação,
obter outra via dos mesmos. (...).”

Art. 6º É direito do consumidor ou quem possa receber os
documentos a que se refere esta Lei o seu fornecimento no local da
negativa, de forma gratuita, não sendo estes obrigados a se deslocar
para obtê-los, conforme estabelecido pelos arts. 2º e 3º desta Lei.

Certo é que o § 3º do artigo acima mencionado reserva aos
estados a competência legislativa plena para atender as suas
peculiaridades, sempre que não exista lei federal sobre o tema.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem cons-
titucional ou legal ao trâmite do projeto, sendo certo que sua aprovação
permitirá aos consumidores de planos de saúde que pretendem alguma
cobertura para procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico, bem
como de tratamento e internação, saber o exato motivo da negativa de
cobertura, caso ela ocorra, propiciando aos usuários buscar a proteção
jurisdicional do Estado, se for o caso.

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo, através de órgão
competente, a fiscalização no que tange a observância das normas
previstas nesta Lei, bem como o estabelecimento de outras
penalidades além das elencadas no caput deste artigo, no caso de seu
não cumprimento.

Prova disso é que o plenário do STF decidiu, em sessão
extraordinária no dia 7 de fevereiro do corrente ano, pela cons-
titucionalidade da Lei nº 3.885, de 20 de abril de 2010, que determina
aos planos de saúde do Estado que justifiquem quando houver negativa
de cobertura. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Darci de Matos

Lido no Expediente Os ministros do STF julgaram a ADIn 4.512, impetrada pela
União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde contra a
citada lei estadual do MS.

Sessão de 20/02/18

JUSTIFICATIVA
Este projeto tem como objetivo amenizar as dificuldades

enfrentadas pelos beneficiários de planos de saúde, uma vez que as
regulamentações do setor não têm sido suficientes para reduzir os
problemas vividos pelos usuários.

A Unidas sustentou que os Estados não podem legislar sobre
Direito Civil (matéria contratual), Direito Comercial e nem mesmo sobre
política de seguros, de competência legislativa privativa da União.
Alegou, ainda, que a lei estadual impõe obrigação que interfere na
relação privada estabelecida entre as partes e que submeter contratos
celebrados antes da lei às novas regras importa em contrariedade ao
princípio constitucional da intangibilidade do direito adquirido e do ato
jurídico perfeito.

Tem-se pleno conhecimento dos constantes transtornos
enfrentados pelos consumidores de planos de assistência à saúde,
diante do precário atendimento a que são submetidos. Aliada a isso,
existe a negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte
dessas seguradoras, que hoje se valem da possibilidade de promover a
negativa, sem a necessidade de justificativa para tanto. Isso faz com
que muitas vezes a negativa de cobertura por parte das seguradoras de
planos de saúde seja feita de forma autoritária, com um simples
telefonema ao prestador de serviço, sem nenhum respaldo legal ou
contratual.

Mas a ministra Cármen Lúcia, relatora, não acolheu os
argumentos, entendendo pela improcedência do pedido. Para Cármen,
o Estado do MS não invadiu competência da União porque não legislou
sobre Direito Civil, Comercial ou políticas de seguros, mas nos limites
de sua competência concorrente. “Sua competência foi no sentido de

garantir, na forma da Constituição e da lei, maior, melhor e mais

objetiva informação ao consumidor sobre a matéria.”Vigem, hoje, normas federais tratando de forma genérica
desta matéria, prestigiando os primados da transparência e do dever de
informação, como a Lei nº 9.656, de 3/6/98, que dispõe sobre os
planos e os seguros privados de assistência à saúde, e da Lei
nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor. No entanto, as normas citadas não disciplinam de forma
precisa os aparatos necessários à proteção do consumidor, logo, nos
termos do art. 24, § 2º, da Constituição Federal, o Estado pode exercer
sua competência suplementar.

A relatora concluiu que “a norma tem potencial de, ao

contrário de limitar livre iniciativa ou algo que pudesse comprometê-la,

fomentar o desenvolvimento de um mercado mais sustentável em

consonância com as diretrizes apresentadas na Constituição e em

defesa do consumidor”.
Acompanharam integralmente o voto os ministros Alexandre,

Fachin, Barroso, Rosa, Lewandowski, Gilmar e Marco Aurélio, sendo
julgada improcedente a ADIn por unanimidade.

A proposição em análise visa suprir os espaços da legislação
federal na medida em que define as informações a serem prestadas e
os documentos a serem fornecidos ao consumidor na hipótese de
negativa total ou parcial de cobertura por operadora de plano ou seguro
privado de assistência à saúde. As determinações da lei
instrumentalizam, pois, o cumprimento dos primados da transparência
e da informação, precisa e clara, ao consumidor.

Dessa forma, tenho a honra de submeter à apreciação de
Vossas Excelências, o presente Projeto de Lei que representará grande
avanço e de grande interesse público, motivo pelo qual o
apresentamos, com a convicção de que ele receberá o apoio desta
Casa Legislativa.

Deputado Darci de Matos
–––– * * * ––––
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PROJETO DE LEI Nº 0026/2018 atingir o ponto de saturação em qualquer de seus empreendimentos,
de modo a evitar impactos à saúde humana e animal e ao meio
ambiente; e

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1228 XII - responsabilidade subsidiária: conjunto de obrigações

encadeadas e atribuições individualizadas, assumidas contratualmente
pelos geradores de biomassa, para minimizar o volume de resíduos
sólidos e rejeitos gerados e para reduzir os impactos à saúde humana
e animal e ao meio ambiente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Agricultura e da
Pesca, o projeto de lei que “Institui a Política Estadual do Biogás e
estabelece outras providências”.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 3º São princípios da Política Estadual do Biogás:
I - a visão sistêmica da gestão de biomassa e biodigestão,

que considere as variáveis ambiental, econômica, cultural, social e
tecnológica;

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado II - a ecoeficiência, mediante o fornecimento, a preços
competitivos, de bens e serviços decorrentes da exploração, do
transporte e da comercialização de biomassa, biogás e biometano;

Lido no Expediente

Sessão de 20/02/18

PROJETO DE LEI Nº 0026/2018 III - a responsabilidade solidária pela destinação de biomassa
e pela biodigestão entre os seus geradores;Institui a Política Estadual do Biogás e

estabelece outras providências. IV - o reconhecimento da biomassa como um bem econômico
e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania;O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

V - a cooperação entre as diferentes esferas do Estado, o
setor empresarial e os demais segmentos da sociedade;

CAPÍTULO I VI - a satisfação das necessidades humanas e da sanidade
ambiental e a redução do impacto ambiental proveniente da exploração
econômica das atividades agropastoris; e

DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual do Biogás, que reúne

um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, ações,
incentivos e fomentos adotados pelo Estado, isoladamente ou em
regime de cooperação com a União, os Municípios ou particulares, com
vistas à produção, à exploração, ao gerenciamento e à comercialização
de biogás.

VII - a implementação de mecanismos de incentivo econômico
e fiscal para empreendimentos de produção, comercialização e
transporte de biogás.

Art. 4º São objetivos da Política Estadual do Biogás:
I - a proteção da saúde humana e animal e do meio ambiente

para minimizar os impactos da produção e exploração comercial da
proteína animal pela agroindústria do Estado;

Parágrafo único. Estão sujeitas à observância desta Lei as
pessoas naturais e jurídicas, de direto público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, por produtos e derivados
capazes de gerar biomassa e biodigestão no território do Estado.

II - a adoção, o desenvolvimento e o aprimoramento de
tecnologias limpas para minimizar impactos ambientais;

Art. 2º Para efeitos desta Lei, ficam estabelecidas as
seguintes definições:

III - a redução do volume de biomassa e a biodigestão de
dejetos e rejeitos animais, urbanos e industriais;

I - biodigestão: reciclagem de biomassa, por meio da
transformação dos resíduos em novos produtos, alterando-se suas
propriedades físicas, químicas e biológicas;

IV - o fomento ao aproveitamento de biomassa e biodigestão
por meio do seu uso em escala industrial e comercial, como forma de
geração de emprego e renda;

II - biogás: gás bruto obtido da biodigestão; V - a articulação entre as diferentes esferas do poder público
e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e
financeira para empreendimentos de exploração, comercialização e
transporte de biogás;

III - biomassa: todo recurso renovável oriundo de matéria
orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizado na
produção de biogás;

IV - biometano: biocombustível gasoso constituído
essencialmente de metano, derivado da purificação do biogás, nas
especificações definidas pelos órgãos competentes;

VI - a capacitação técnica continuada na área de biomassa,
biodigestão, biogás e biometano; e

VII - o estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo e à
produção sustentável de biomassa, biogás e biometano.

V - cadeia produtiva: conjunto de atividades e empreendi-
mentos ligados entre si por relações contratuais e/ou comerciais que
fazem parte de setores da economia que utilizam, produzem,
industrializam, distribuem, transportam ou comercializam produtos e
direitos derivados da biodigestão ou ainda que prestam serviços
relacionados a esses produtos e direitos;

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

Art. 5º São instrumentos da Política Estadual do Biogás:
I - os planos de aproveitamento de biomassa e biodigestão

oriundos de rejeitos e dejetos de origem animal, urbana e industrial;VI - empreendimento-tipo de produção e comercialização de
biogás ou biometano: empreendimento agrícola (granja), industrial ou
comercial cujas características principais e cujos impactos ambientais
são conhecidos e já estão previamente definidos pelos órgãos
colegiados, consultivos e deliberativos competentes e em regulamento
próprio;

II - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e
agropecuária;

III - os inventários e o sistema declaratório de rejeitos e
dejetos urbanos, de origem agropecuária e industrial, especialmente da
cadeia produtiva de produção e transformação de proteína de origem
animal;VII - gerador de biomassa: pessoa natural ou jurídica que faz

parte de cadeia produtiva que gera biomassa; IV - o incentivo à criação de cooperativas e consórcios para a
exploração da cadeia produtiva do biogás;VIII - ponto de saturação: situação em que um empreendi-

mento atinge a quantidade máxima suportável de matéria orgânica e de
nutrientes, definida por ato regulamentar do órgão colegiado consultivo
e deliberativo competente, sem comprometer a saúde humana e animal
e o meio ambiente;

V - a concessão de incentivos financeiros, creditícios e fiscais
para empreendimentos da cadeia produtiva do biogás;

VI - o fomento à pesquisa científica e tecnológica para a
produção e o aproveitamento do biogás;

VII - a prioridade e a simplificação dos licenciamentos para
empreendimentos da cadeia produtiva do biogás por meio de
regulamento próprio dos órgãos estaduais competentes;

IX - produtor de biogás: pessoa natural ou jurídica que recicla
biomassa e produz, utiliza diretamente ou comercializa biogás;

X - produtor de biometano: pessoa natural ou jurídica que
purifica biogás para obter biometano, utiliza-o diretamente ou comer-
cializa-o;

VIII - o incentivo permanente aos Municípios para estimularem
projetos da cadeia produtiva do biogás; e

IX - os convênios, os contratos de compra e de comer-
cialização de biometano e de energia gerada, as parcerias e os termos
de cooperação com entidades públicas e privadas.

XI - responsabilidade solidária: conjunto de obrigações
encadeadas dos membros de uma mesma cadeia produtiva para dar
destinação final adequada aos resíduos uns dos outros, para evitar
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CAPÍTULO IV Art. 16. O transporte e a distribuição de biogás, por meio de
dutos, não equivalem à distribuição de gás natural canalizado.DAS DIRETRIZES

Seção I Parágrafo único. As operações de transporte de biogás por
meio de dutos ou de veículos submetem-se às normas metrológicas,
ambientais e de segurança previstas pelos órgãos competentes e à
legislação específica em vigor.

Do Programa Catarinense do Biogás (SC-BIOGÁS)
Art. 6º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da

Agricultura e da Pesca (SAR), o Programa Catarinense do Biogás (SC-
BIOGÁS), cujo objetivo é incentivar a geração e utilização do biogás, de
seus derivados e subprodutos.

Subseção III
Do Biometano

Seção II Art. 17. O biometano que, dentro das especificações
definidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), for misturado ao gás natural passará a se
submeter às normas regulatórias específicas que regem as operações
com esse combustível fóssil.

Dos Planos
Art. 7º Para implementação do SC-BIOGÁS nas microrregiões

administrativas, poderão ser elaborados Planos Regionais de Gerencia-
mento de Resíduos da Biomassa, tendo como conteúdo mínimo:

I - diagnóstico atualizado da biomassa gerada na
microrregião, por especificação, quantidade e destinação;

Art. 18. A operação com biometano injetado na rede de
distribuição de gás natural canalizado submete-se ao regime jurídico de
prestação de serviço público de distribuição do gás canalizado.II - proposição de modelos de geração de biogás e

aproveitamento dos derivados para geração de energia; § 1º O poder concedente definirá, em regulamento próprio, o
procedimento de injeção de biometano na rede de distribuição de gás
natural canalizado.

III - proposição de parcerias público-privadas para exploração
da cadeia produtiva do biogás; e

IV - levantamento das linhas de crédito e incentivos fiscais
aplicáveis ao modelo proposto.

§ 2º As operações que envolvam a mistura de biometano ao
gás natural ou que utilizem o biometano para uso veicular submetem-se
às normas regulatórias, metrológicas e de segurança vigentes.

Parágrafo único. A elaboração dos Planos Regionais de
Gerenciamento de Resíduos da Biomassa ficará sob coordenação da
SAR, sem prejuízo de outros planos de negócios promovidos por
pessoas naturais ou jurídicas ou pelos Municípios.

Subseção IV
Da Gestão dos Recursos Hídricos

Art. 19. Os empreendimentos dedicados à produção e comer-
cialização de biogás ou biometano que recebem biomassa na forma
líquida, para posterior biodigestão, deverão processar os efluentes
líquidos na forma preconizada pelos órgãos ambientais.

Seção III
Da Responsabilidade dos Geradores de Biomassa

Art. 8º Os geradores de biomassa de uma cadeia produtiva
integrada podem definir contratualmente a responsabilidade subsidiária pela
destinação final adequada da biomassa oriunda de suas atividades. Subseção V

Dos Serviços de SaneamentoArt. 9º Quando os empreendimentos geradores de biomassa
de uma cadeia produtiva atingirem o ponto de saturação definido pelo
órgão ambiental competente, os demais integrantes da cadeia
produtiva passarão a ter responsabilidade solidária pela destinação
final da biomassa gerada.

Art. 20. O ente federativo competente para prestar serviços
de saneamento pode conceder, mediante procedimento legal, o direito
de exploração do biogás gerado nas instalações de tratamento de
resíduos sólidos urbanos e de esgotamento sanitário.

Parágrafo único. As agências reguladoras dos serviços de
saneamento definirão, em regulamento próprio, os procedimentos de
licitação, de concessão e de pagamento pelo uso do bem público.

Art. 10. Independentemente do disposto no art. 7º desta Lei,
os órgãos ambientais poderão exigir dos geradores de biomassa a
elaboração e apresentação de Planos de Gerenciamento de Resíduos
da Biomassa, nos quais devem constar as respectivas responsabi-
lidades subsidiária e solidária.

Art. 21. A concessionária da exploração do biogás gerado nos
serviços de saneamento é o produtor do biogás e o produtor do
biometano, para todos os fins previstos nesta Lei.Seção IV

Dos Aspectos Regulatórios Seção V
Subseção I Do Fomento

Das Disposições Preliminares Art. 22. Fica o Estado autorizado a fomentar a produção e o
consumo de biogás e biometano produzidos a partir de biomassa
gerada em seu território por meio de programas específicos e
regulamentos que promovam:

Art. 11. A emissão e renovação das licenças de instalação e
funcionamento de empreendimentos produtores de biogás receberão
tratamento prioritário nos órgãos competentes.

Art. 12. O órgão competente definirá, em regulamento
próprio, o método de cálculo do ponto de saturação dos empreendi-
mentos que fazem parte de uma determinada cadeia produtiva, o qual
deverá ser parâmetro para a emissão ou renovação do licenciamento
ambiental desses empreendimentos.

I - a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás
canalizado distribuído em seu território;

II - o estabelecimento de tarifas e preços mínimos
diferenciados para o biometano que for adicionado ao gás canalizado
distribuído em seu território;

Art. 13. A exportação de biomassa e seus nutrientes para a
produção de biogás é um método de destinação final adequado, que
permite o licenciamento ambiental para a ampliação da atividade e
produtividade de empreendimentos geradores de biomassa que
atingiram o ponto de saturação, desde que realizada conforme os
parâmetros definidos em regulamento, sem prejuízo do atendimento às
demais normas aplicáveis à atividade.

III - a aquisição de biometano para o abastecimento da frota
de veículos oficiais;

IV - a aquisição de certificados ou títulos mobiliários repre-
sentativos de emissões de gases de efeito estufa certificados;

V - a criação de um fundo garantidor para projetos de
pequeno porte, até 5 MW (cinco megawatts) ou biometano equivalente;
e

§ 1º A exportação de biomassa, na hipótese de que trata o
caput deste artigo, depende de autorização dos órgãos competentes de
vigilância sanitária e ambiental.

VI - a criação de linhas de crédito especial, inclusive com
subsídios.

CAPÍTULO V
§ 2º Os empreendimentos de que trata o caput deste artigo

deverão prestar informações que possibilitem a rastreabilidade da
biomassa, de modo a evitar riscos à saúde humana, à sanidade animal
e ao meio ambiente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Aplicam-se aos produtos de biomassa, além do

disposto nesta Lei, as normas estabelecidas pelos órgãos de vigilância
ambiental, de vigilância sanitária, de vigilância de sanidade animal, de
gestão de recursos hídricos e por quaisquer outros órgãos que
disponham sobre a preservação da saúde humana e animal e do meio
ambiente.

Subseção II
Das Autorizações

Art. 14. A produção de biogás e o seu uso num mesmo
empreendimento independem de autorização prévia, respeitadas as
normas de segurança aplicáveis à espécie em vigor. Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis,Art. 15. As operações comerciais com biogás, em âmbito
estadual, terão regime próprio definido em regulamento em relação às
autorizações ou regime de prestação de serviço de distribuição de gás
natural canalizado.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

–––– * * * ––––
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PROJETO DE LEI Nº 0027.1/2018 Art. 2º São passíveis de implantação do Programa as
seguintes áreas, dentre outras:Institui a Semana Catarinense de

Conscientização sobre os Direitos dos
Animais.

I - públicas estaduais;
II - declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas;

Art. 1º Fica instituída a Semana Catarinense de
Conscientização sobre os Direitos dos Animais, a ser realizada,
anualmente, no mês de outubro, especificamente na semana que
compreende o dia 4 - Dia Mundial dos Animais.

III - terrenos ou glebas particulares; e
IV - terras devolutas.
Parágrafo único. A implantação nas áreas descritas do inciso

III deste artigo deve ter a anuência formal do proprietário.
Parágrafo único. A Semana de que trata esta Lei passa a

integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.
Art. 3º Cada área destinada poderá ser trabalhada por uma

ou por um grupo de pessoas, cadastradas individual ou coletivamente
no órgão encarregado da gerência do Programa, que deve orientar os
participantes quanto ao uso comunitário do espaço, à boa convivência
entre os participantes e à importância do auxílio mútuo.

Art. 2º A Semana Catarinense de Conscientização sobre o
Direitos dos Animais deve compreender as seguintes ações educativas
voltadas ao tema:

I - palestras para os estudantes das escolas da rede pública
e privada; e

Art. 4º O órgão responsável pela gerência do Programa pode
firmar convênio com entidades assistenciais e instituições de ensino, a
fim de disponibilizar assistência técnica para boas práticas de plantio.II - seminários, debates e atividades, dirigidos à população

em geral, com o intuito de divulgar os direitos dos animais e os
cuidados que lhes devem ser reservados.

Parágrafo único. A assistência técnica prevista no caput pode
ocorrer mediante supervisão de profissionais das áreas técnicas afetas
ao Programa, tais como Engenharia Agronômica, Técnico Agrícola, como
também por meio de estudos e acompanhamento dos processos de
cultivo e auxílio na orientação dos participantes do projeto por
estudantes de cursos de áreas afins.

Art. 3º O Poder Público pode firmar parcerias com entidades
sem fins lucrativos de proteção aos animais, bem como empresas do
setor privado, a fim de promover atividades ligadas ao tema.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 19/02/18 Art. 5º O processo de implantação de uma horta comunitária

deve observar, preferencialmente, os seguintes passos:Deputado Neodi Saretta
Lido no Expediente I - localização, por parte dos cadastrados, da área a ser

trabalhada;Sessão de 20/02/18

JUSTIFICATIVA II - consulta ao proprietário, em caso de terrenos ou glebas
particulares; eO Projeto de Lei que ora apresento tem como objetivo instituir

a Semana Catarinense de Conscientização sobre os Direitos dos
Animais, a fim de esclarecer a população quanto ao tema e inibir os
maus-tratos.

III - oficialização da área junto ao órgão gerenciador.
Art. 6º Quando utilizado como terapia ocupacional, o

Programa deve ser iniciado a partir das Unidades Básicas de Saúde
Municipais.A proteção dos direitos dos animais constitui-se de um

movimento de luta contra quaisquer tipos de maus-tratos e contra a
coisificação dos animais como propriedade humana. Nesse intuito,
acreditamos que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao
respeito do homem pelo seu semelhante.

Art. 7º O excedente produzido nas hortas destinadas ao
Programa pode ser comercializado livremente pelos produtores, como
também atender às entidades assistenciais estabelecidas nos
respectivos municípios.

Nesse contexto, os direitos dos animais compreendem um
conceito, segundo o qual todos os animais devem ter o direito à vida
digna e, porque vivem, devem ter seus básicos contemplados em lei.

Art. 8º Tratando-se de imóvel urbano, caso haja a neces-
sidade de ligação de água no local, a concessionária encarregada do
fornecimento será acionada para a instalação gratuita do equipamento
necessário.Dada a contemporânea e estreita convivência entre pessoas

e animais domésticos ou domesticados, existe uma boa oportunidade
social para a ampla divulgação dos direitos dos animais e, sobretudo,
para que a sociedade sirva de agente fiscalizador, auxiliando os órgãos
públicos na defesa desses direitos.

Art. 9º Para a implantação do Programa de Incentivo à
Implantação de Horta Orgânica Comunitária, o Poder Executivo pode
firmar convênios ou parcerias com universidades, empresas e
organizações não governamentais, visando obter suporte técnico, finan-
ceiro e operacional para a execução das ações previstas nesta Lei,
bem como para lhe dar publicidade.

Diante do exposto, entendo que esta seja uma medida de
interesse social e, por esse motivo, pedimos apoio aos ilustres Pares
para a aprovação do Projeto de Lei em tela. Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19/02/18 Sala das Sessões,
Deputado Neodi Saretta Deputado Neodi Saretta

–––– * * * –––– Lido no Expediente

PROJETO DE LEI Nº 0028.2/2018 Sessão de 19/02/18

Institui o Programa de Incentivo à
Implantação de Horta Orgânica Comunitária
no Estado de Santa Catarina.

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei em apreciação, à semelhança do que ocorre

em outros Estados, tem o objetivo de instituir o Programa de Incentivo
à Implantação de Horta Orgânica Comunitária, no âmbito do Estado de
Santa Catarina, que consiste na ocupação de áreas urbanas para o
cultivo de hortaliças, frutas, plantas medicinais e para a produção de
mudas, com a finalidade de melhorar o bem-estar, a segurança
alimentar e a saúde da população.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à Implantação
de Horta Orgânica Comunitária no Estado de Santa Catarina, de caráter
permanente, com os seguintes objetivos:

I - aprimorar a qualidade de vida e a saúde da população,
garantindo o acesso a alimentos frescos, saudáveis e livres de
agrotóxicos; É sabido que a atividade realizada nas hortas orgânicas

comunitárias tem inúmeras funções benéficas à população,
consubstanciando-se em atividade promotora de saúde e bem-estar.

II - incentivar a população à prática do cultivo da horticultura
orgânica e às boas práticas alimentares, difundindo os princípios da
ecologia e sustentabilidade; Nesse sentido, a existência de hortas acessíveis à

comunidade diminui a carência de alimentos, melhora os hábitos
alimentares por meio da produção e do consumo de alimentos livres de
agrotóxicos, promove a inclusão social, além de ser um importante
espaço de integração e terapia ocupacional, bem como um poderoso
instrumento de educação e conscientização ambiental.

III - promover terapia ocupacional para homens e mulheres de
todas as idades;

IV - aproveitar áreas devolutas;
V - melhorar o meio ambiente mediante a ocupação benéfica

em terrenos baldios ociosos em áreas urbanas e periurbanas,
mantendo os terrenos limpos e utilizados; Nesse contexto, as hortas configuram-se em instrumento de

geração de renda, emprego e inclusão social para a comunidade, na
medida em que permitem a comercialização do excedente ali produzido.

VI - utilizar lixo orgânico produzido nas residências para
transformação em adubo, por meio do sistema de compostagem;

VII - diminuir a falta de alimentos e proporcionar às famílias
carentes uma forma de renda, mediante a venda dos produtos
orgânicos, promovendo sua inserção no mercado de trabalho; e

Outro aspecto importante do Programa de Incentivo à
Implantação de Horta Orgânica Comunitária é a facilitação da
organização e limpeza de terrenos ociosos nos municípios, os quais,
pela falta de planejamento e medidas adequadas de gestão, acabamVIII - incentivar o convívio social e comunitário.
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mal utilizados e destinados a atividades que degradam a qualidade das
cidades e da vida de seus habitantes. Exemplo disso são a acumulação
de lixo e entulhos, com consequente contaminação do solo e da água,
bem como a utilização dessas áreas para uso de drogas e prática de
outros delitos.

III - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO (EEEM), quando
atende alunos do Ensino Médio;

IV - ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL
(EMIEF), quando atende alunos índios do Ensino Fundamental;

V- ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(EMIEB), quando atende alunos índios da Educação Infantil e Ensino
Fundamental;

Em última análise, configura-se o Programa em política de
desenvolvimento urbano, que tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-
estar de seus habitantes, conforme previsto no artigo 182 da
Constituição Federal.

VI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEl),
quando atende crianças de zero a seis anos de idade, da Educação
Infantil;

Notícias veiculadas em diversas fontes jornalísticas e meios
de comunicação mostram exitosas experiências de utilização de hortas
comunitárias, com testemunhos de seus participantes que trazem à
tona os inúmeros proveitos gerados pela horticultura orgânica,
confirmando, na prática, as vantagens da sua implantação.

VII - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CEDUP), quando
oferece cursos profissionalizantes:

Art. 3º De acordo com a competência do ensino, as escolas
da rede pública precisam adequar a estrutura para facilitar o entendi-
mento para a população.

Diante dos inúmeros benefícios advindos do Programa de
Horta Orgânica Comunitária à sociedade, aliado ao baixo custo para
implantação, pode-se concluir que este é um projeto que terá pleno
sucesso no seu desenvolvimento e trará um grande benefício à saúde,
à qualidade de vida e ao bem-estar das famílias catarinenses.

Art. 4º Será mantido o nome dado por homenagem aos
estabelecimentos de ensino.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Dirceu Dresch
Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres Pares à

aprovação deste Projeto de Lei.
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores

Lido no Expediente

Deputado Neodi Saretta Sessão de 20/02/18
–––– * * * –––– JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI Nº 0029.3/2018 Senhor Presidente,
Dispõe sobre a capacitação em primeiros
socorros dos professores e funcionários
das escolas públicas e privadas no âmbito
do Estado de Santa Catarina.

Senhoras e Senhores Deputados,
O presente Projeto de Lei pretende melhor adequar a

nomenclatura das escolas públicas no Estado de Santa Catarina para
que o cidadão possa visualizar e compreender se a escola é estadual
ou municipal.Art. 1º As escolas públicas e privadas, no âmbito do Estado

de Santa Catarina, devem capacitar em primeiros socorros seus
professores e servidores.

Essa proposta visa atender várias pessoas que nos procuram
no gabinete ou pelas redes sociais onde sugerem um melhor entendi-
mento.Art. 2º A capacitação em primeiros socorros de que trata esta

Lei deve ser ministrada por especialista do Corpo de Bombeiros Militar
ou do Corpo de Bombeiros Voluntários.

No dia 14 de dezembro de 2015, o Senhor Governador
sancionou a Lei nº 16.794, onde aprovou o Plano Estadual de
Educação (PEE) para o decênio 2015-2024.Art. 3º A capacitação deve ser renovada:

I - a cada 2 (dois) anos; e Que tinha com vistas ao cumprimento do disposto no art.
214 da Constituição da República, no art. 166 da Constituição do
Estado e no art. 8º da Lei federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014;

II - quando houver substituição dos professores e funcionários
habilitados em primeiros socorros por outros não habilitados.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Garantir que o cidadão compreenda onde seus filhos
frequentarão a escola, municipal ou estadual, também é uma forma de
universalização do acesso a educação.

Sala das Sessões,
Deputado João Amin

Lido no Expediente Considerando a relevância da matéria, e a justa reivindicação
dos pais catarinenses que esperam o acolhimento desta reivindicação,
submeto à elevada consideração e apreciação de Vossas Excelências,
esperando ao final o acolhimento e a aprovação da matéria.

Sessão de 20/02/18

JUSTIFICATIVA
O objetivo do Projeto de Lei que ora apresento é o de

capacitar em primeiros socorros os professores e funcionários das
escolas públicas e privadas, no Estado de Santa Catarina.

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

A necessidade de tal capacitação verifica-se em virtude dos
inúmeros acidentes que ocorrem nas escolas e em passeios de
estudo, sendo que, muitas vezes, por meio do procedimento de
primeiros socorros, pode-se evitar uma tragédia como a que ocorreu em
São Paulo, com o menino Lucas Begalli Zamora, que faleceu após
engasgar com uma salsicha de cachorro quente durante um passeio
escolar.

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0031.8/2018
Institui o Estatuto Estadual da Juventude e
dispõe sobre os direitos dos jovens, os
princípios e diretrizes das políticas públicas
de juventude e o Sistema Estadual de
Juventude - SIEJUVENesse contexto, por nem sempre ser possível o atendimento

médico urgente, considero de primordial importância o atendimento em
primeiros socorros aos alunos das escolas públicas e privadas, no
âmbito do Estado de Santa Catarina.

TÍTULO I
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

CAPÍTULO I
Desse modo, haja vista a relevância da proposta, espero

contar com o apoio dos nobres Parlamentares para a sua aprovação.
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

JUVENTUDE
Deputado João Amin Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto Estadual da Juventude e dispõe

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas
de juventude e o Sistema Estadual de Juventude - SIEJUVE.

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0030.7/2018

Institui a identificação dos
estabelecimentos de ensino da rede
pública estadual e adota providências.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as
pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.

§ 2º Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18
(dezoito) anos aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, a Lei
nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 - Estatuto da Juventude, quando
não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.

Art. 1º Institui a identificação dos estabelecimentos de ensino
da rede pública estadual e adota providências.

Art. 2º As Escolas da rede pública estadual passam a ter as
seguintes identificações:

I - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA (EMEB),
quando atende alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental;

Seção I
Dos Princípios

II - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF),
quando atende alunos do Ensino Fundamental;

Art. 2º O disposto nesta Lei e as políticas públicas de
juventude são regidos pelos seguintes princípios:
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I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens; Art. 5º A interlocução da juventude com o poder público pode
realizar-se por intermédio de associações, redes, movimentos e
organizações juvenis.

II - valorização e promoção da participação social e política,
de forma direta e por meio de suas representações;

III - promoção da criatividade e da participação no desenvol-
vimento do Estado de Santa Catarina;

Parágrafo único. É dever do poder público incentivar a livre
associação dos jovens.

IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos
universais, geracionais e singulares;

Art. 6º São diretrizes da interlocução institucional juvenil:
I - a definição de órgão governamental específico para a

gestão das políticas públicas de juventude;V - promoção do bem-estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem; II - o incentivo à criação de conselhos de juventude em todos

os municípios catarinenses.VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva
da juventude; Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições do órgão

governamental específico para a gestão das políticas públicas de
juventude e dos conselhos de juventude com relação aos direitos
previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão e aos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente a interlocução
institucional com adolescentes de idade entre 15 (quinze) e 18
(dezoito) anos.

VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da
solidariedade e da não discriminação; e

VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as
demais gerações.

Parágrafo único. A emancipação dos jovens a que se refere o
inciso I do caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e partici-
pação do jovem na vida em sociedade, e não ao instituto da emanci-
pação disciplinado pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil Brasileiro.

Seção II
Do Direito à Educação

Art. 7º O jovem tem direito à educação de qualidade, com a
garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os
que a ela não tiveram acesso na idade adequada.

Seção II
Diretrizes Gerais

Art. 3º Os agentes públicos ou privados envolvidos com
políticas públicas de juventude devem observar as seguintes diretrizes:

§ 1º A educação básica será ministrada em língua
portuguesa, assegurada aos jovens indígenas e de povos e
comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de
processos próprios de aprendizagem.

I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais,
programas e ações;

II - incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação,
implementação e avaliação;

§ 2º É dever do Estado de Santa Catarina oferecer aos jovens
que não concluíram a educação básica programas na modalidade da
educação de jovens e adultos, adaptados às necessidades e
especificidades da juventude, inclusive no período noturno, ressalvada
a legislação educacional específica.

III - ampliar as alternativas de inserção social do jovem,
promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e
participação ativa nos espaços decisórios;

IV - proporcionar atendimento de acordo com suas
especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos
campos da saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e
ambiental;

§ 3º São assegurados aos jovens com surdez o uso e o
ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, em todas as etapas e
modalidades educacionais.

§ 4º É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no
ensino regular em todos os níveis e modalidades educacionais,
incluindo o atendimento educacional especializado, observada a
acessibilidade a edificações, transportes, espaços, mobiliários, equipa-
mentos, sistemas e meios de comunicação e assegurados os recursos
de tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa.

V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o
acesso à produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial
e à fruição do tempo livre;

VI - promover o território como espaço de integração;
VII - fortalecer as relações institucionais com os municípios e

as redes de órgãos, gestores e conselhos municipais de juventude;
§ 5º A educação no campo em Santa Catarina contemplará a

ampliação da oferta de educação para os jovens do campo, em todos
os níveis e modalidades educacionais, pautada na Política Nacional de
Educação no Campo.

VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de
informação e produção de conhecimento sobre juventude;

IX - promover a integração entre os jovens, preferencialmente
no âmbito do território catarinense e nacionalmente;

Art. 8º O jovem tem direito à educação superior, em
instituições públicas ou privadas, com variados graus de abrangência
do saber ou especialização do conhecimento, observadas as regras de
acesso de cada instituição.

X - garantir a integração das políticas de juventude com os
Poderes Legislativos e Judiciário, com o Ministério Público e com a
Defensoria Pública; e § 1º É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos

oriundos da escola pública o acesso ao ensino superior nas instituições
públicas por meio de políticas afirmativas, nos termos da lei.

XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18
(dezoito) e 29 (vinte e nove) anos privados de liberdade e egressos do
sistema prisional, formulando políticas de educação e trabalho,
incluindo estímulos à sua reinserção social e laboral, bem como
criando e estimulando oportunidades de estudo e trabalho que
favoreçam o cumprimento do regime semi aberto.

§ 2º O poder público promoverá programas de expansão da
oferta de educação superior nas instituições públicas, de financiamento
estudantil e de bolsas de estudos nas instituições privadas, em
especial para jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos
oriundos da escola pública.CAPÍTULO II

DOS DIREITOS DOS JOVENS Art. 9º O jovem tem direito à educação profissional e
tecnológica, articulada com os diferentes níveis e modalidades de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, observada a legislação
vigente.

Seção I
Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à

Representação Juvenil
Art. 4º O jovem tem direito à participação social e política e

na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de
juventude.

Art. 10 É dever do Poder Público assegurar ao jovem com
deficiência o atendimento educacional especializado gratuito,
preferencialmente, na rede regular de ensino.

Parágrafo único. Entende-se por participação juvenil: Art. 11 O direito ao programa suplementar de transporte
escolar de que trata o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, será progressivamente estendido ao jovem estudante do ensino
fundamental, do ensino médio e da educação superior, no campo e na
cidade.

I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a
partir da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna
de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais;

II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas
públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas
comunidades, cidades e regiões;

Art. 12 É garantida a participação efetiva do segmento juvenil,
respeitada sua liberdade de organização, nos conselhos e instâncias
deliberativas de gestão democrática das escolas e universidades.III - a participação individual e coletiva do jovem em ações

que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos
aos jovens; e

Art. 13 As escolas e as universidades deverão formular e
implantar medidas de democratização do acesso e permanência,
inclusive programas de assistência estudantil, ação afirmativa e
inclusão social para os jovens estudantes.

IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de
decisão com direito a voz e voto.
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Seção III sexual praticada contra a mulher na formação dos profissionais de
educação, de saúde e de segurança pública e dos operadores do
direito;

Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda
Art. 14 O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e

à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança,
adequadamente remunerado e com proteção social.

IV - observância das diretrizes curriculares para a educação
indígena, comunidade quilombola e povos tradicionais como forma de
preservação dessa cultura;Art. 15 A ação do poder público na efetivação do direito do

jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção
das seguintes medidas:

V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações
sobre a discriminação na sociedade e sobre o direito de todos os
grupos e indivíduos a tratamento igualitário perante a lei; eI - promoção de formas coletivas de organização para o

trabalho, de redes de economia solidária e da livre associação; VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas
relacionados à sexualidade, respeitando a diversidade de valores e
crenças.

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por
meio de:

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo; Seção V
b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em

horários que permitam a compatibilização da frequência escolar com o
trabalho regular;

Do Direito à Saúde
Art. 19 O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida,

considerando suas especificidades na dimensão da prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral.III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens

empreendedores; Art. 20 A política pública de atenção à saúde do jovem será
desenvolvida em consonância com as seguintes diretrizes:IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à explo-

ração e precarização do trabalho juvenil; I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde -
SUS e a serviços de saúde humanizados e de qualidade, que respeitem
as especificidades do jovem;

V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do
estágio, aprendizagem e trabalho para a juventude;

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da
produção da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares
rurais, por meio das seguintes ações:

II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendi-
mento e à prevenção dos agravos mais prevalentes nos jovens;

III - desenvolvimento de ações articuladas entre os serviços
de saúde e os estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família,
com vistas à prevenção de agravos;

a) estímulo à produção, à diversificação de produtos e a
permanência do jovem no campo;
b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia,
nas agroindústrias familiares, na integração entre lavoura,
pecuária e floresta e no extrativismo sustentável;

IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de
álcool, tabaco e outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com
enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos
pedagógicos dos diversos níveis de ensino;c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à

agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais; V - reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou não,
sob os aspectos médico, psicológico, social e econômico;d) estímulo à comercialização direta da produção da

agricultura familiar, aos empreendimentos familiares rurais e
à formação de cooperativas;

VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma
perspectiva multiprofissional, para lidar com temas relativos à saúde
sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com deficiência, e ao abuso
de álcool, tabaco e outras drogas pelos jovens;

e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e
escoamento de produção, priorizando a melhoria das
estradas e do transporte; VII - habilitação dos professores e profissionais de saúde e

de assistência social para a identificação dos problemas relacionados
ao uso abusivo e à dependência de álcool, tabaco e outras drogas e o
devido encaminhamento aos serviços assistenciais e de saúde;

f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao
crédito, à terra e à assistência técnica rural;
VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência e egresso do

sistema prisional, por meio das seguintes ações: VIII - valorização das parcerias com instituições da sociedade
civil na abordagem das questões de prevenção, tratamento e reinserção
social dos usuários e dependentes de álcool, tabaco e outras drogas;

a) estímulo à formação e à qualificação profissional em
ambiente inclusivo;
b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho; IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer

teor alcoólico com a participação de pessoa com menos de 18 (dezoito)
anos de idade;

c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da
condição de aprendiz;
d) políticas de incentivo aos jovens no seu primeiro emprego,
implementando a agenda nacional de trabalho decente.

X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool,
ao tabaco e a outras drogas como causadores de dependência; e

Art. 16 O direito à profissionalização e à proteção no trabalho
dos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de
idade será regido pelo disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e em leis específicas,
não se aplicando o previsto nesta Seção.

XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na
prevenção do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, inclusive
esteróides anabolizantes e, especialmente, crack.

Seção VI
Do Direito à Cultura

Seção IV Art. 21 O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o
acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de
política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social.

Do Direito à Diversidade e à Igualdade
Art. 17 O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de

direitos e de oportunidades e não será discriminado por motivo de: Art. 22 Na consecução dos direitos culturais da juventude,
compete ao poder público:I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;

II - orientação sexual, idioma ou religião; I - garantir ao jovem a participação no processo de produção,
reelaboração e fruição dos bens culturais;III - opinião, deficiência e condição social ou econômica.

Art. 18 A ação do poder público na efetivação do direito do
jovem à diversidade e à igualdade contempla a adoção das seguintes
medidas:

II - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais,
mediante preços reduzidos, em âmbito estadual;

III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver
atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do
patrimônio histórico;

I - adoção, nos âmbitos estadual e municipal, de programas
governamentais destinados a assegurar a igualdade de direitos aos
jovens de todas as raças e etnias, independentemente de sua origem,
relativamente à educação, à profissionalização, ao trabalho e renda, à
cultura, à saúde, à segurança, à cidadania e ao acesso à justiça;

IV - valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o
desenvolvimento de programas e projetos culturais;

V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural,
regional e étnica do País;II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e

médio para a aplicação das diretrizes curriculares estadual e nacional
no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de
discriminação;

VI - promover programas educativos e culturais voltados para
a problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos
demais meios de comunicação de massa;

III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de
deficiência, de orientação sexual, de gênero e de violência doméstica e

VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do
acesso às novas tecnologias da informação e comunicação;
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VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à
fruição cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura
camponesa; e

V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de
tecnologias assistivas e adaptações razoáveis para os jovens com
deficiência.

IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e
adaptações razoáveis.

Seção VIII
Do Direito ao Desporto e ao Lazer

Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e VIII do caput
deve observar a legislação específica sobre o direito à
profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes.

Art. 27 O jovem tem direito à prática desportiva destinada a
seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto de partici-
pação.

Art. 23 É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove)
anos pertencentes a famílias de baixa renda e aos estudantes, na
forma do regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes,
teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos,
esportivos, de lazer e entretenimento, em todo o território catarinense,
promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos
públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do
ingresso cobrado do público em geral.

Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos
adolescentes deverá considerar sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

Art. 28 A política pública de desporto e lazer destinada ao
jovem deverá considerar:

I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais
acerca da educação física e dos desportos e dos equipamentos de
lazer;

§ 1º Terão direito ao benefício previsto no caput os
estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de
educação e ensino previstos no Título V da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que comprovem sua condição de discente, mediante apresentação, no
momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização
do evento, da Carteira de Identificação Estudantil - CIE.

II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com
critérios que priorizem a juventude e promovam a equidade;

III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;
IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a

prática desportiva, cultural e de lazer.
Art. 29 Todas as escolas deverão buscar pelo menos um

local apropriado para a prática de atividades poliesportivas.
§ 2º A CIE será expedida preferencialmente pela Associação

Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pela União Catarinense
dos Estudantes e por entidades estudantis municipais a elas filiadas.

Seção IX
Do Direito ao Território e à Mobilidade

Art. 30 O jovem tem direito ao território e à mobilidade,
incluindo a promoção de políticas públicas de moradia, circulação e
equipamentos públicos, no campo e na cidade.§ 3º É garantida a gratuidade na expedição da CIE para

estudantes pertencentes a famílias de baixa renda, nos termos do
regulamento.

Parágrafo único. Ao jovem com deficiência devem ser
garantidas a acessibilidade e as adaptações necessárias.

§ 4º As entidades mencionadas no § 2º deste artigo deverão
tornar disponível, para eventuais consultas pelo poder público e pelos
estabelecimentos referidos no caput, banco de dados com o nome e o
número de registro dos estudantes portadores da Carteira de
Identificação Estudantil, expedida nos termos do § 3º deste artigo.

Art. 31 No sistema de transporte coletivo intermunicipal,
observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para
jovens de baixa renda, que serão divulgadas com numeração específica
para maior controle social;

§ 5º A CIE terá validade até o dia 31 de março do ano
subsequente à data de sua expedição.

II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de
50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os
jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas
previstas no inciso I.

§ 6º As entidades mencionadas no § 2º deste artigo são
obrigadas a manter o documento comprobatório do vínculo do aluno
com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da
respectiva Carteira de Identificação Estudantil.

Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o
exercício dos direitos previstos nos incisos I e II serão definidos em
regulamento.§ 7º Caberá aos órgãos públicos competentes estaduais e

municipais a fiscalização do cumprimento do disposto neste artigo e a
aplicação das sanções cabíveis, nos termos do regulamento.

Art. 32 O Estado de Santa Catarina envidará esforços, em
articulação com os Municípios, para promover a oferta de transporte
público subsidiado para os jovens, com prioridade para os jovens em
situação de pobreza e vuInerabilidade, na forma do regulamento.

§ 8º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no
caput, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois)
salários mínimos.

Seção X
Do Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente

§ 9º A concessão do benefício da meia-entrada de que trata o
caput é limitada a 40% (quarenta por cento) do total de ingressos
disponíveis para cada evento, que serão impressos de forma
diferenciada, com cor diferente e numerada para o maior controle
social;

Art. 33 O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida, e o dever de defendê-lo e
preservá-lo para a presente e as futuras gerações.

Art. 34 O Estado de Santa Catarina promoverá, em todos os
níveis de ensino, a educação ambiental voltada para a preservação do
meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional
e Estadual do Meio Ambiente.

Art. 24 O poder público destinará, no âmbito dos respectivos
orçamentos, recursos financeiros para o fomento dos projetos culturais
destinados aos jovens e por eles produzidos.

Seção VII Art. 35 Na elaboração, na execução e na avaliação de
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder
público deverá considerar:

Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão
Art. 25 O jovem tem direito à comunicação e à livre

expressão, à produção de conteúdo, individual e colaborativo, e ao
acesso às tecnologias de informação e comunicação.

I - o estímulo e o fortalecimento de organizações,
movimentos, redes e outros coletivos de juventude que atuem no
âmbito das questões ambientais e em prol do desenvolvimento
sustentável;

Art. 26 A ação do poder público na efetivação do direito do
jovem à comunicação e à liberdade de expressão contempla a adoção
das seguintes medidas: II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração das

políticas públicas de meio ambiente;I - incentivar programas educativos e culturais voltados para
os jovens nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de
comunicação de massa;

III - a criação de programas de educação ambiental
destinados aos jovens; e

II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do
acesso às novas tecnologias de informação e comunicação;

IV - o incentivo à participação dos jovens em projetos de
geração de trabalho e renda que visem ao desenvolvimento sustentável
nos âmbitos rural e urbano.III - promover as redes e plataformas de comunicação dos

jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com
deficiência;

Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso IV deste
artigo deve observar a legislação específica sobre o direito à
profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes.IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos

públicos voltados para a promoção do direito do jovem à comunicação;
e

Seção XI
Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



18 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.236 21/02/201 8

Art. 36 Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente
seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e
mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e
facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO DE JUVENTUDE

Art. 42 O Conselho de Juventude é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado de tratar das políticas
públicas de juventude e da garantia do exercício dos direitos do jovem,
regido pela Lei nº 16.865, de 12 de janeiro de 2016, com os seguintes
objetivos:

Art. 37 As políticas de segurança pública voltadas para os
jovens deverão articular ações do Estado, dos Municípios e ações não
governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude; I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude
que promovam o amplo exercício dos direitos dos jovens estabelecidos
nesta Lei;

II - a prevenção e enfrentamento da violência;
III - a promoção de estudos, pesquisas e a obtenção de

estatísticas e informações relevantes que poderão ser conveniadas
com as universidades e entidades ligadas ao tema, para subsidiar as
ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos
impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e
à frequência da violência contra os jovens;

II - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado
garanta aos jovens o exercício dos seus direitos;

III - colaborar com os órgãos da administração no
planejamento e na implementação das políticas de juventude;

IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração
de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas,
projetos e ações voltados para a juventude;

IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em
situação de risco, vuInerabilidade social e egressos do sistema
penitenciário nacional; V - promover a realização de estudos relativos à juventude,

objetivando subsidiar o planejamento das políticas públicas de
juventude;

V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à Defensoria
Pública, considerando as especificidades da condição juvenil; e

VI - a promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à
justiça em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive
mediante a provisão de adaptações processuais adequadas a sua idade.

VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas
públicas que permitam e garantam a integração e a participação do
jovem nos processos social, econômico, político e cultural de Santa
Catarina;TÍTULO II

DO SISTEMA ESTADUAL DE JUVENTUDE VII - propor a criação de formas de participação da juventude
nos órgãos da administração pública;CAPÍTULO I

DO SISTEMA ESTADUAL DE JUVENTUDE - SIEJUVE VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos
e eventos correlatos para o debate de temas relativos à juventude;Art. 38 É instituído o Sistema Estadual de Juventude -

SIEJUVE, cujas composição, organização, competência e funcionamento
serão definidos em regulamento.

IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas
públicas de juventude.

Art. 39 O financiamento das ações e atividades realizadas no
âmbito do Siejuve será definido em regulamento.

§ 1º A legislação, em âmbito estadual e municipal, disporá
sobre a organização, o funcionamento e a composição dos conselhos
de juventude, observada a participação da sociedade civil mediante
critério, no mínimo, paritário com os representantes do poder público.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 40 Compete ao Estado de Santa Catarina: § 2º Os recursos para criação e manutenção do Conselho
Estadual da Juventude - Conjuve, deverá constar na lei orçamentária
estadual.

I - coordenar, em âmbito estadual, o Siejuve;
II - elaborar o respectivo plano estadual de juventude, em

conformidade com o Plano Nacional, com a participação da sociedade,
em especial da juventude;

Art. 43 Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de
juventude com relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe aos
conselhos de direitos da criança e do adolescente deliberar e controlar
as ações em todos os níveis relativas aos adolescentes com idade
entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos
para a execução das políticas públicas de juventude;

IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual
de Juventude e a Coordenadoria Estadual da Juventude, as
Conferências Estaduais de Juventude, com intervalo máximo de 4
(quatro) anos;

Art. 44 Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e
oitenta) dias de sua publicação oficial.

Sala das Sessões,
V - editar normas complementares para a organização e o

funcionamento do Siejuve, em âmbito estadual e municipal;
Deputado Dirceu Dresch

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
VI - estabelecer com a União e os Municípios formas de

colaboração para a execução das políticas públicas de juventude; e
Lido no Expediente

Sessão de 20/02/18

VII - cofinanciar, com os demais municípios catarinenses, a
execução de programas, ações e projetos das políticas públicas de
juventude.

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

Parágrafo único. Serão incluídos nos censos demográficos
dados relativos à população jovem de Santa Catarina.

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto
de Lei, que “Institui o Estatuto da Juventude e dá outras providências”.

Art. 41 Compete aos Municípios: O Ilustríssimo Senhor Deputado Carlos Chiodini apresentou
outro Projeto de Lei 17 de julho de 2013, justificou então que sua
proposição estava baseada a luz do projeto que tramitou originalmente
no Congresso Nacional.

I - coordenar, em âmbito municipal, o Siejuve;
II - elaborar os respectivos planos municipais de juventude,

em conformidade com os respectivos Planos Nacional e Estadual, com
a participação da sociedade, em especial da juventude; No entanto, no dia 05 de agosto de 2013 a Presidenta Dilma

Roussef sancionou o mencionado projeto de lei que após nove anos
tramitou no Congresso Nacional, finalmente a partir de então o Brasil
passa a ter um Estatuto Nacional da Juventude.

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos
para a execução das políticas públicas de juventude;

IV - convocar e realizar, em conjunto com os Conselhos
Municipais de Juventude, as Conferências Municipais de Juventude,
com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;

Aqui em Santa Catarina essa também é uma antiga
reivindicação dos movimentos juvenis pelo reconhecimento do jovem
como sujeito de direitos, é uma vitória de mais de 51 milhões de
brasileiros e brasileiras com idade entre 15 e 29 anos, no momento em
que o Brasil registra o maior número de jovens da sua história.

V - editar normas complementares para a organização e
funcionamento do Siejuve, em âmbito municipal;

VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução
de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude; e Nossa proposta vem ao encontro da política nacional apro-

vada e transformada em Lei, no entanto entendemos que o Estado de
Santa Catarina pode mais.

VII - estabelecer mecanismos de cooperação com a União e o
Estado para a execução das políticas públicas de juventude.

Parágrafo único. Para garantir a articulação integrada com
vistas ao efetivo cumprimento das políticas públicas de juventude, os
Municípios podem instituir os consórcios de que trata a Lei nº 11.107,
de 6 de abril de 2005, ou qualquer outro instrumento jurídico
adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.

Composto por 44 artigos tentamos aqui aprofundar o debate
dos direitos como educação, trabalho, cultura, respeitando as
diversidades da população e do texto inicialmente proposto.

Entendemos que a ideia de um estatuto em Santa Catarina
deve ser mais que direitos básicos, o jovem atual quer o direito à
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participação social, ao território, à livre orientação sexual e à
sustentabilidade, que poderá ser assegurado também em nosso
Estado.

V - utilizar o instrumento de licenciamento ambiental para a
promoção da energia solar fotovoltaica, simplificando a emissão de licenças
para projetos de energia solar e inserindo instalações de geração solar
fotovoltaica como parte das condicionantes ambientais de projetos, em
articulação com os instrumentos de viabilização dos Planos Nacional,
Estadual e Municipais de Mitigação das Mudanças Climáticas;

Em nossa Proposição apresentamos vários direitos da
juventude catarinense, como: à participação, à educação, à
profissionalização ao trabalho e à renda, à cultura, à comunicação e
liberdade de expressão, à saúde, à diversidade e a igualdade, ao
desporto e ao lazer, à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, o território e à mobilidades, à segurança pública e o
acesso à justiça.

VI - apoiar e articular uma política industrial para fomentar a
cadeia produtiva fotovoltaica no Estado de Santa Catarina,
desenvolvendo o mercado de equipamentos e serviços, incluindo a
atração de investidores internacionais e o favorecimento da
transferência de tecnologia;Paralelo a todos os direitos, tratamos um capítulo sobre o

sistema estadual da juventude, onde pretendemos que o Estado catarinense
através de regulamento próprio construa uma rede de possibilidades de
implantação dos direitos do jovem em conjunto com os municípios.

VII - fomentar a área solar fotovoltaica junto às universidades
estaduais, laboratórios e instituições de pesquisa, ciência e tecnologia.

Art. 3º Para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei,
compete ao Estado:Para isso, é preciso que o Estado catarinense seja o grande

promotor do plano estadual de juventude, em conformidade ao plano
nacional, com participação da sociedade e em especial da juventude.

I - promover estudos e estabelecer metas, normas,
programas, planos e procedimentos que visem ao aumento da partici-
pação da energia solar na matriz energética do Estado;Em parceria com os municípios poderá se desenvolver ações

e projetos para execução das políticas públicas de juventude II - estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que
incentivem a produção e a aquisição de equipamentos e materiais
empregados em sistemas de energia solar;

Hoje já temos o Conselho Estadual de Juventude que foi
criado através da Lei nº 16.865, de 12 de janeiro de 2016, em nosso
texto, mantemos todos os direitos e deveres ali estabelecidos e
apenas citamos a legislação em vigor.

III - firmar convênios com instituições públicas e privadas e
financiar pesquisas e projetos que visem:

Considerando a relevância do assunto à sociedade catarinense,
submeto à elevada consideração e apreciação de Vossas Excelências,
esperando ao final o acolhimento e a aprovação da matéria.

a) ao desenvolvimento tecnológico e à redução de custos de
sistemas de energia solar;

b) à capacitação de recursos humanos para a elaboração, a
instalação e a manutenção de projetos de sistemas de energia solar;Sala das Sessões,

Deputado Dirceu Dresch IV - consignar, na legislação orçamentária, recursos finan-
ceiros para o custeio de atividades, programas e projetos voltados para
os objetivos previstos nesta Lei.

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0032.9/2018 Art. 4º O Estado desenvolverá programas e ações que visem:
Institui a política estadual de incentivo ao
uso da energia solar

I - à instalação de sistemas de energia fotovoltaica em
comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e as dispersas e
distantes de redes de transmissão de energia elétrica;Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Uso

da Energia Solar, que tem os seguintes objetivos: II - à instalação de sistemas de energia fotovoltaica
termosolar para aquecimento de água em residências de famílias de
baixa renda;

I - aumentar a participação da energia solar na matriz
energética do Estado;

II - contribuir para a melhoria das condições de vida de
famílias de baixa renda;

III - à divulgação e ao estímulo do uso da energia solar;
IV - à atração de investimentos para a implantação de usinas

solares;III - estimular o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas
e rurais; V - instalação de sistemas de fotovoltaico nos prédios

públicos, escolas, empresas e autarquias;IV - estimular o uso de energia termossolar principalmente em
unidades residenciais; VI - estimular instalações de fotovoltaico e termosolar, nas

empresas do Estado de Santa Catarina e residências.V - reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico
de consumo; Art. 5º Terá preferência, na forma do regulamento, a adoção

de sistema de aquecimento solar e fotovoltaica:VI - contribuir para a eletrificação de localidades distantes de
redes de distribuição de energia elétrica; I - na construção de prédios públicos estaduais;

VII - estimular a implantação, em território do Estado de
Santa Catarina, de indústrias de equipamentos e materiais utilizados
em sistemas de energia solar;

II - na construção de unidades habitacionais com recursos
financeiros do Estado;

III - na implantação ou ampliação de projetos financiados pelo
Fundo de Desenvolvimento de Santa Catarina (FUNDESC);VIII - estimular o desenvolvimento e a capacitação de setores

comerciais e de serviços relativos a sistemas de energia solar. IV - os empreendimentos cujos terrenos foram desapropriados
pelo Estado com o intuito de construir habitação popular.Art. 2º Em face dos benefícios do uso da energia solar e das

barreiras existentes atuais, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes
para a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar no Estado
de Santa Catarina:

Art. 6º Na celebração de convênio com o Estado para a
construção de conjuntos habitacionais, terão prioridade os Municípios
que disponham de legislação que estimule o uso de energia solar
fotovoltaica e aquecimento de água em edificações.I - promover a articulação institucional para a criação de uma

estratégia de incentivos apropriados à geração de energia solar
fotovoltaica no ambiente do setor elétrico do Estado, que garanta o
crescimento dessa fonte no mercado no médio/longo prazo;

Art. 7º Com o intuito de criar um mercado consumidor para os
materiais voltados para produção ou manutenção do sistema de
energia solar, fica o Estado autorizado a reduzir o valor da alíquota de
ICMS incidente sobre estes materiais ou produtos acabados em 100%.II - integrar as diferentes instâncias do Governo Federal e de

Governos Municipais com o Governo Estadual para a criação de
sinergias na formatação de planos, projetos e programas para a
promoção da energia solar fotovoltaica;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
III - estabelecer marco regulatório específico para a geração

de energia solar fotovoltaica, além do disposto no § 8º, Art. 23 da Lei
nº 10.438 de 2002, que já prevê a adoção de um programa específico
de estímulo à energia solar fotovoltaica, desde a criação do PROINFA
que contemplou apenas pequenas centrais hidroelétricas, energia
eólica e de biomassa;

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
Lido no Expediente

Sessão de 20/02/18

JUSTIFICATIVA
IV - adotar incentivos financeiros, fiscais e tributários

adequados ao desenvolvimento da cadeia produtiva da energia solar
fotovoltaica, desde a transformação da matéria prima, fabricação e
instalação dos componentes e sistemas, até a venda da energia
elétrica;

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

O presente projeto tem por iniciativa, criar uma nova
consciência na utilização da energia que usamos em nossas
residências.
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Hoje utilizamos mais de 80% da energia gerada pelas
hidroelétricas, mas de acordo com a ONS (Operador Nacional do
Sistema Elétrico), para que o abastecimento de energia esteja
garantido as represas precisam chegar ao final de abril deste ano
quando termina o chamado período chuvoso, com nível médio entre
30% e 35% de água nos reservatórios.

III. O mercado fotovoltaico no Brasil ainda é incipiente e a
fabricação de sistemas fotovoltaicos precisa ganhar escala de produção
para reduzir seu custo; no entanto, a incerteza quanto à dimensão do
mercado inibe investimentos na ampliação da capacidade de produção,
gerando um círculo vicioso que precisa ser rompido;

IV. A sistemática atual de contratação de energia por meio de
leilões precisa ser adequada ao estágio de desenvolvimento e às
características próprias dessa fonte, que ainda necessita de incentivos,
à imagem dos que o PROINFA proporcionou com tanto sucesso à fonte
eólica, para ampliar sua participação no mercado, além de um maior
aprendizado sobre seu desempenho tecnológico e sua conexão e
operação;

O Estado de Santa Catarina, assim como vários Estados da
Federação a cada ano sofre com os períodos de seca e estiagem.

Segundo o ONS, o horário de maior consumo de energia
elétrica mudou, até a pouco ocorria entre 18 e 21h, os apagões que
ocorreram recentemente em várias regiões do país, revelaram este
novo pico entre 14 e 17h.

Veja que o grande consumidor passou para o setor de
serviços, não mais as residências.

V. As regras e critérios técnicos para conexão à rede e comer-
cialização de energia elétrica, específicos para a baixa tensão,
precisam ser definidos o quanto antes, a exemplo do que foi feito em
alguns países europeus, onde a energia solar fotovoltaica já começa a
ter participação significativa na matriz de geração elétrica; inclusive no
Brasil, com frágil regulamentação para geração distribuída, algumas
distribuidoras têm se antecipado na fixação de normas técnicas de
conexão para a baixa tensão;

Ocorre que a disseminação em grande escala do uso da
energia solar fotovoltaica no Brasil, e em especial no Estado de Santa
Catarina, um dos principais pólos de desenvolvimento do país, pode
fornecer uma série de benefícios para a promoção de um desenvol-
vimento mais sustentável, destacando-se, dentre outros:

a) a energia solar fotovoltaica tem experimentado um forte
crescimento no mundo, o que tem possibilitado significativa redução
nos seus custos. O Brasil pode se beneficiar dessa situação
internacional, pois apresenta condições favoráveis ao aproveitamento
de tal fonte, não somente devido às condições climáticas, extensão
territorial e alto preço da energia elétrica em determinadas regiões, em
comparação com outros países, mas também pelas características do
seu sistema elétrico e pela grande disponibilidade de recursos naturais,
como o silício, matéria prima de grande parte das placas fotovoltaicas;

VI. O conhecimento sobre o interesse desse segmento para o
país ainda é restrito a alguns especialistas e partes diretamente
interessadas, necessitando a adoção de ações de disseminação da
informação e sensibilização dos setores acadêmico, produtivo e
governamental, e de toda a sociedade, assim como a formação e
capacitação de pessoal especializado.

Assim, pelo exposto e considerando o novo pico de consumo
e as iniciativas existentes no país com relação ao uso e incentivo da
energia solar, propomos este projeto de lei, que vai ajudar não só o
Estado de Santa Catarina, mas o próprio consumidor, que tem um
consumo baixo neste período entendido das 14 às 17h, e com
instalação do sistema de placas fotovoltaica cobriria este consumo
menor em sua residência e poderá ofertar o excedente para a
concessionária que cuidam do sistema elétrico, que por sua vez terá
uma maior oferta de energia para oferecer ao setor de serviço que vem
aumentando a demanda por energia.

b) a introdução da geração elétrica fotovoltaica evitaria custos
de transmissão e de distribuição, pelo fato dessa tecnologia permitir a
instalação dos equipamentos na proximidade do ou diretamente no
local de consumo final, podendo proporcionar uma redução na tarifa de
energia elétrica e aumentar a confiabilidade do suprimento de
eletricidade ao consumidor final. Adicionalmente, o advento das redes,
medição e edifícios inteligentes (smart. grids, smart. metering, smart.
buildings), proporciona uma convergência tecnológica que certamente
favorecerá o desenvolvimento da geração elétrica distribuída de
pequeno porte;

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

c) além de contribuir para diversificar o suprimento da
demanda de energia elétrica, a expansão dos sistemas fotovoltaicos
abre novas oportunidades tecnológicas para o Estado de Santa
Catarina, favorecendo a instalação de toda a cadeia produtiva industrial
e de serviços, e gerando dessa maneira emprego e renda, vetores
fundamentais para o desenvolvimento econômico nacional e regional;

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0033.0/2018
Institui normas obrigatórias para abertura
de conta bancária às campanhas solidárias
de arrecadação de fundos, em espécie, que
visem tratamentos de saúde a menores,
idosos, incapazes, pessoa com deficiência
e hipossuficientes no Estado de Santa
Catarina e dá outras providências.

d) a consolidação de uma indústria fotovoltaica competitiva
no Estado de Santa Catarina permitiria atender plenamente as neces-
sidades energéticas da população rural dispersa, assim como o
mercado de usos específicos (sinalização, telecomunicações,
instalações ambientais e militares, etc.); nesses casos, a alternativa
fotovoltaica muitas vezes já é a mais barata e mais adequada;

Art. 1º. Torna obrigatório à pessoa física ou jurídica responsável pela
abertura de conta bancária, voltada à arrecadação de fundos, em
espécie, que vise tratamento de saúde a menores, idosos incapazes,
pessoa com deficiência e hipossuficientes no Estado de Santa
Catarina, as medidas elencadas nos artigos seguintes desta lei.

e) sem desconsiderar os desafios existentes quanto à
eficiência, à tecnologia e ao preço da energia fornecida, a fonte solar
fotovoltaica será mais uma contribuição para a preservação do caráter
limpo de nossa matriz energética de geração de eletricidade; com
efeito, a energia solar fotovoltaica pode contribuir para manter elevada,
a médio e longo prazo, a participação de energia renovável na matriz
elétrica, de acordo com um dos objetivos específicos do Plano Nacional
sobre Mudança do Clima - PNMC.

Art. 2º A conta bancária aberta para arrecadação de fundos para
qualquer das campanhas solidárias mencionadas no artigo anterior
deverão ser exclusivas para o fim a que se propõe.
Art. 3º Aos responsáveis pela abertura de uma ou mais contas
bancárias destinadas à campanha solidária descrita desta lei, caberá
apresentá-las perante o Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
antes de iniciada e divulgada a respectiva campanha.

No entanto, algumas barreiras ainda precisam ser superadas
para que a energia solar fotovoltaica alcance posição de destaque no
mercado brasileiro. Não se pode deixar de reconhecer que: § 1º Juntamente com o comprovante da abertura da conta bancária,

deverão ser apresentados ao Órgão Ministerial os exames
comprobatórios da doença que acomete o paciente, atestado médico
prescrevendo o remédio e o tratamento adequado, bem como
documentos comprovando a falta de recursos para custear o
tratamento.

I. Apesar de o custo de geração de energia elétrica a partir da
tecnologia fotovoltaica ter apresentado significativa redução nos últimos
anos, ainda é preciso incrementar essa diminuição para aproximá-lo
dos valores praticados por outras fontes de geração de energia elétrica,
visando manter a tarifa para o consumidor final em patamares
aceitáveis; Art. 4º No ato de divulgação da campanha, utilizando quaisquer meios

de comunicação, o agente, necessariamente, deve comprovar, por meio
de certidão assinada pelo membro do Ministério Público competente,
que apresentou o comprovante de abertura de conta bancária ao
referido órgão.

II. Os mercados onde a tecnologia fotovoltaica é mais
econômica que as demais - zona rural, áreas de preservação ambiental
ou de fronteira etc. - são hoje dependentes de equipamentos impor-
tados, frequentemente inadequados, caros e de difícil reposição; no
entanto, a pequena dimensão e a grande dispersão dessas aplicações
tornam esses mercados insuficientes para dar escala e atratividade ao
estabelecimento da cadeia produtiva industrial no Estado de Santa
Catarina;

Art. 5º A campanha deverá ter prazo estipulado e a fixação do valor total
necessário para o tratamento de saúde, sendo vedado prazo
indeterminado ou valores imprecisos.
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Art. 6º Assim que atingido o montante fixado no início da campanha os
responsáveis deverão providenciar o bloqueio da conta bancária para
novos depósitos.

Art. 10. Compete ao Estado legislar, concorrentemente com a
União, sobre:
[...]

Art. 7º Enquanto não gasto o valor necessário para o tratamento, os
responsáveis deverão prestar contas, quinzenalmente, no mesmo meio
de comunicação que utilizaram para divulgação da campanha, com
apresentação de nota fiscal dos gastos e do valor que possuem na
referida conta.

XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
[...]
XV - proteção à infância, à juventude e à velhice; (Redação
dada pela EC/02, de 1991).

§ 1º O disposto no artigo tem o fito de demonstrar o montante
arrecadado e o gasto, além de especificar o destinatário do dinheiro
para que haja o controle social.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar do Estado.

Art. 8º Caso a conta não seja bloqueada para novos depósitos ou não
seja apresentada a prestação de contas, no prazo estipulado no art. 6º,
caberá qualquer pessoa denunciar a irregularidade ao Ministério Público
do Estadual para que tome as medidas cabíveis.

§ 2º Inexistindo norma geral federal, o Estado exercerá a
competência legislativa plena para atender suas
peculiaridades.
§ 3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.Art. 9º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, O art. 39 do mesmo diploma dispõe sobre a competência da
Assembleia Legislativa:Deputado Antonio Aguiar

JUSTIFICATIVA Art. 39. Cabe a Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre todas as matérias de competência
do Estado, especialmente sobre:

Em recente reportagem veiculada no programa de televisão
“Fantástico - Rede Globo” o caso do menino Jonatas, acometido pela
doença AME (Atrofia Muscular Espinhal) teve grande repercussão
nacional. Isso porque houve grande mobilização solidária, por meio das
redes sociais, para arrecadação de fundos com intuito de custear o
tratamento de saúde do infante, no valor de R$ 3 milhões.

[...]
VI - organização administrativa, judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública;
[...]

Ocorre que, segundo reportagem, os genitores não efetuaram
a prestação de contas e ainda realizaram viagem a Fernando de
Noronha custeando passagens com valores acima de R$ 7 mil, além de
adquirirem bens móveis como carro e aparelho celular. Tais fatos foram
denunciados ao Ministério Público que ingressou com uma Ação Civil
Pública para apurar o caso.

XII - procedimentos em matéria processual.
Nesta seara, se percebe que a ALESC possui legitimidade

para deliberar sobre a organização administrativa do MPSC. Deste
modo uma ação conjunta e de cooperação entre os poderes públicos se
torna mais efetiva e eficiente com o propósito do Projeto de Lei.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015
dispõe sanção para aqueles que desviam rendimentos de pessoa com
deficiência:

Este modelo de crowdfunding (popularmente disseminado
como ‘vaquinha online’) é cada vez mais popular em nosso país, um
dos motivos, sem dúvida, é a facilitação da comunicação por meio de
redes sociais como Instagram, Facebook e Whatsapp.

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão,
benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de
pessoa com deficiência:Diante da gravidade da situação e a fim de evitar que vidas

sejam perdidas, este parlamentar, que galgou anos de sua vida na área
da saúde, não poderia quedar-se inerte diante de tamanha
problemática.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o
crime é cometido:

Nota-se que não há no país nenhuma norma regulamentando
as campanhas de solidariedade para a arrecadação de dinheiro em
espécie. Portanto, é imprescindível o advento de uma Lei
regulamentadora para evitar ilícitos como: fraude, estelionato, enrique-
cimento ilícito e apropriação indevida.

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante,
testamenteiro ou depositário judicial; ou
II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de
profissão.
O art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza os

direitos da criança e do adolescente:Sabe-se que o Ministério Público tem papel fundamental para
defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos
interesses sociais, individuais indisponíveis. Motivo pelo qual o objetivo
do Projeto de Lei é fazer com que as pessoas que necessitem de
auxílio o façam seguindo lei regulamentadora e sob a fiscalização social
e do Ministério Público. Com isso além de impedir ou ao menos
amenizar o cometimento de ilícitos, tal iniciativa evitará que essas
campanhas tão genuínas percam sua credibilidade por fatos isolados.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
A proposta visa também à efetivação de políticas sociais

pelas quais permitem o desenvolvimento da criança com saúde, sem
violação de seus direitos fundamentais, uma vez que está coibindo a
prática de possíveis fraudes, conluios que poderiam vir a prejudicar
tratamento de saúde do menor, bem como dos idosos, deficientes e
das pessoas sem poder aquisitivo.

De outro viés, notório que o maior prejudicado com tais
acontecimentos será a pessoa portadora da doença. A reportagem
supracitada afirmou ainda que após a instauração da investigação
envolvendo o menor Joinvillense, outras campanhas tiveram uma queda
drástica na arrecadação de fundos. Logo, não se pode permitir que
crianças, idosos, incapazes e as aquelas sem condição de custear o
tratamento sejam prejudicadas pela má-fé de terceiros oportunistas que
se aproveitam da doença alheia para se autobeneficiarem.

O art. 70-A, II da ECA ainda ressalta o poder/dever
concorrente dos três Entes Federativos e do Distrito Federal de
efetuarem ações de integração conjunta com o Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar em prol da
proteção e defesa da criança e do adolescente:

A Constituição Federal em seu art. 24, incisos XI, XIV, XV,
demonstra a constitucionalidade do presente Projeto de Lei. Ademais, o
parágrafo 3º do mesmo artigo dispõe que inexistindo lei federal sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender suas peculiaridades.

O Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão atuar de forma articulada na
elaboração de políticas públicas e na execução de ações
destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante e difundir formas não
violentas de educação de crianças e de adolescentes,
tendo como principais ações:

Nesta mesma perspectiva a Constituição do Estado de Santa
Catarina dispõe em seu art. 9º, inciso II que:

Art. 9º O Estado exerce, com a União e os Municípios, as
seguintes competências:

II - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho
Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente e com as entidades não governamentais que
atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente; 

[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Seguindo o mandamento da Carta Magna o art. 10, incisos XI

e XV e parágrafos 1º, 2º e 3º a Constituição do nosso Estado também
preconiza que:

O Estatuto do Idoso prevê pena para aqueles que expõem a
integridade e a saúde de pessoa idosa:
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Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou
psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou
degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a
trabalho excessivo ou inadequado:

V - disponibilizar qualquer tipo de promoção que exclua o
direito ao pagamento da meia-entrada aos profissionais da Educação
Básica e aos servidores da Segurança Pública; e

. ................................................................................ ” (NR)
Art. 3º O art. 7º da Lei nº 16.448, de 2014, com redação dada

pela Lei 16.995, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: “Art. 7º Os estabelecimentos culturais, esportivos e de lazer

a que se refere o § 3º do art. 1º desta Lei devem afixar em suas
bilheterias, em locais de grande visibilidade, cartaz contendo o seguinte
texto: ‘É assegurado a todos os profissionais da Educação Básica das
escolas públicas e privadas estabelecidas no Estado de Santa Catarina
e aos servidores da Segurança Pública estadual, em efetivo exercício, o
pagamento de meia-entrada neste estabelecimento.’” (NR)

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 2º Se resulta a morte:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Não há dúvidas que o pleito é meritório e encontra

guarida na Constituição Federal, Estadual e nas legislações
extravagantes, pois todas mantém uníssono intuito de proteção
integral a dignidade da pessoa humana, saúde física, psíquica,
dentre outros direitos, dos idosos, crianças, hipossuficientes e
pessoas com deficiência.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Maurício Eskudlark
Ademais, a proposta protege tanto aqueles acometidos pela

doença, como aqueles que, de boa-fé, doam, em espécie, no intuito de
auxiliá-los.

Lido no Expediente

Sessão de 21/02/18

JUSTIFICATIVA
Diante do exposto, apresento o presente Projeto de Lei para

apreciação da Casa.
A Lei federal nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013,

estabeleceu critérios para a concessão do benefício da meia-entrada
em espetáculos artísticos, culturais e esportivos, contemplando
estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29
anos, comprovadamente carentes.

Deputado Antonio Aguiar
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0034.0/2018
Altera a Lei nº 16.448, de 2014, que
“Assegura aos professores da Educação
Básica, no exercício da profissão, o direito
ao pagamento de meia-entrada em eventos
de natureza cultural e de lazer”, para
estender esse direito aos demais
profissionais das escolas de educação
básica, públicas e privadas, bem como aos
servidores da Segurança Pública do Estado
de Santa Catarina.

No Estado de Santa Catarina, a Lei nº 16.448, de 8 de
agosto de 2014, alterada pela Lei nº 16.995, de 16 de agosto de
2016, “Assegura aos professores da Educação Básica, no exercício da
profissão, o direito ao pagamento de meia-entrada em eventos de
natureza cultural e de lazer”

O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a Lei
nº 16.448, de 2014, para estender esse direito aos demais
profissionais da Educação Básica, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, e, também, aos servidores da Segurança Pública estadual.

No que tange ao escopo original da Lei nº 16.448, de 2014,
além dos professores da Educação Básica, o benefício da meia-entrada
será estendido, de forma isonômica, aos demais profissionais que
ocupem os seguintes cargos: assistente técnico-pedagógico,
administrador escolar, orientador escolar, supervisor escolar,
assistente de educação e consultor educacional.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 16.448, de 8 de agosto de 2014,
com redação dada Lei 16.995, de 16 de agosto de 2016, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica assegurado o acesso a estabelecimentos
culturais, esportivos e de lazer, mediante pagamento da metade do
preço do ingresso cobrado do público em geral: Já no âmbito da Segurança Pública estadual, a proposta

legislativa em tela, considerando as circunstâncias de aumento da
violência no país e a vuInerabilidade social e emocional, causada pela
pressão e pelo estresse a que estão submetidos os servidores da
segurança pública, visa atender ao disposto ao item 42 da Portaria
Interministerial SEDH-MJ Nº 02, de 2010, que “Estabelece as Diretrizes
Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos
Profissionais de Segurança Pública”, que assim prevê em seu Anexo:

I - aos profissionais da Educação Básica que estiverem em
efetivo exercício nas escolas públicas e privadas do Estado de Santa
Catarina; e

II - aos servidores da Segurança Pública do Estado de Santa
Catarina em efetivo exercício.

§ 1º Para efeitos desta Lei, consideram-se profissionais da
Educação Básica os ocupantes dos seguintes cargos:

I - professor habilitado em nível médio ou superior para a
docência na Educação Infantil e nos Ensinos Fundamental e Médio;

[...]
42) Conceber programas e parcerias que estimulem o acesso
à cultura pelos profissionais de segurança pública e suas
famílias, mediante vales para desconto ou ingresso gratuito
em cinemas, teatros, museus e outras atividades, e que
garantam o incentivo à produção cultural própria.

II - administrador escolar;
III - orientador educacional;
IV - supervisor escolar;
V - assistente de educação;
VI - consultor educacional; e Dito isso, haja vista a relevância da matéria, espero contar

com o apoio dos nobres Parlamentares para a sua aprovação.VII - assistente técnico-pedagógico.
§ 2º Para fins de comprovação do efetivo exercício

profissional requerido para a concessão do benefício assegurado por
esta Lei, deve ser apresentado, juntamente com o documento de
identidade oficial com foto, o contracheque que identifique o cargo, o
estabelecimento de ensino, público ou privado, ou o órgão a que está
vinculado o profissional ou servidor.

Deputado Maurício Eskudlark
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0035.1/2018
Denomina Luiz Henrique da Silveira o Laboratório de
Vitivinicultura da Escola de Educação Básica Manoel Cruz, no
Município de São Joaquim.

§ 3º Por estabelecimentos culturais, esportivos e de lazer
compreendem-se os cinemas, os teatros, os museus, os estádios, os
ginásios, as quadras esportivas, os circos, as casas de shows e
quaisquer outros ambientes, públicos ou privados, em que se realizem
espetáculos artísticos e/ou culturais, no Estado de Santa Catarina.”
(NR)

Art. 1º Fica denominado Luiz Henrique da Silveira o
Laboratório de Vitivinicultura da Escola de Educação Básica Manoel
Cruz, no Município de São Joaquim.

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

Deputado Aldo Schneider
Art. 2º Os incisos I e V do art. 2º da Lei nº 16.448, de 2014,

passam a vigorar com a seguinte redação:
Lido no Expediente

Sessão de 21/02/18

“Art. 2º .............................................................................. JUSTIFICATIVA
I - negar-se a receber do profissional da Educação Básica e

do servidor da Segurança Pública metade do valor efetivamente cobrado
para o ingresso nos estabelecimentos a que se refere o § 3º do art. 1º
desta Lei;

No período compreendido entre os anos de 2003 e 2010, em que
Luiz Henrique da Silveira esteve à frente do Governo de Santa Catarina, o
IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) dos seis Municípios
pertencentes à ADR de São Joaquim figurava abaixo das expectativas de
desenvolvimento humano.. .........................................................................................
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Assim, tornaram-se imprescindíveis investimentos
governamentais que pudessem minimizar as defasagens históricas que
assolavam essa região do Estado, considerada, à época, como a mais
pobre, conforme Censo Demográfico, 2000.

mento ambiental da atividade/empreendimento, considerando seu
porte e potencial poluidor, no âmbito da Licença Ambiental Prévia - LAP,
na medida de sua aplicabilidade ao caso concreto.

§ 3º As reformas de plantios com culturas arbóreas serão
licenciadas sem que seja necessária a realização de novos estudos
ambientais, desde que as atividades causadoras dos impactos sobre o
meio ambiente permaneçam inalteradas. (NR)”

Foi nesse período que o então Governador Luiz Henrique da
Silveira percebeu a necessidade de o Estado contribuir para a melhoria dos
índices verificados, especialmente no setor do agronegócio, dada a
especificidade regional. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Percebeu, também, que na região de São Joaquim, somente o
cultivo da maçã, principal atividade econômica do município, não seria
suficiente para alavancar o crescimento econômico e turístico e o desenvol-
vimento humano da região.

Sala das Sessões,
Deputado Jean Kuhlmann

Lido no Expediente

Sessão de 21/02/18

A partir desse entendimento, Luiz Henrique vislumbrou na
vitivinicultura uma atividade inovadora para a região, especialmente para São
Joaquim, cujo clima e terroir perfeitos são propícios para o cultivo de
videiras.

JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração dos nobres Pares o

presente projeto de lei que visa alterar os parágrafos do art. 32 da Lei
nº 14.675, de 2009, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente
e estabelece outras providências, para o fim de estabelecer regras para
a regularização de empreendimentos em atividade sem a devida
Licença Ambiental de Operação.

Assim, empenhou-se, pessoalmente, para viabilizar o
estabelecimento de empresas, no intuito de fomentar a produção de uvas no
planalto catarinense, sobretudo em São Joaquim, buscando valorizar o
empreendedorismo do setor vitivinicultor, promovendo a difusão dessa
cultura, o que demandou a necessidade de profissionais qualificados para
atuar na área, ampliando a oferta de trabalho.

O meio ambiente é conceituado de acordo com a Lei que
instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente como o conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.Nesse contexto, por iniciativa governamental, foi criado o Curso de

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP): Técnico em
Agropecuária, com habilitação em Técnico em Vitivinicultura, na EEB Manoel
Cruz, no Município de São Joaquim. (Parecer CEE/SC 380/2005)

A Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente à
condição de direito de todos e bem de uso comum do povo, e sua
proteção é uma evolução dos direitos humanos.

Foi a partir dos conhecimentos adquiridos na formação escolar
que, no ano de 2009, formaram-se 54 jovens com capacidade e com
qualificação profissional médio-técnica para atuar no cultivo de uvas e
produção de vinho.

Assim, todas as atividades capazes de alterar negativamente
as condições ambientais estão submetidas ao controle ambiental, que
é uma atividade geral de polícia exercida pelo Estado.

A Lei Complementar Federal 140/2011 é a principal norma
infraconstitucional que disciplina a competência para o licenciamento
ambiental, devendo todas as outras normas jurídicas ser interpretadas
de acordo com a mencionada Lei Complementar.

Atualmente, conforme vislumbrado pelo ex-Governador, o setor
vitivinícola de São Joaquim cresceu tanto que já desponta como referência
na produção de vinhos finos de altitude, tendo em vista que encontrou no
Município o ambiente perfeito, uvas selecionadas e vinhedos localizados
entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar, o que garante um alto
padrão de produção.

Essa Lei repartiu as competências administrativas entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, definindo em seu
artigo 7º, inciso XIV, 8º, inciso XV, 9º, inciso XIV e 10º, as
competências licenciatórias de cada ente federativo.Segundo o jornal Correio Lageano, de 21 de setembro de 2017,

já estão instaladas no Município e arredores mais de uma dezena de
vinícolas que produzem, aproximadamente, 1,4 milhão de garrafas e geram,
em média, um faturamento de R$ 150 milhões a cada safra, o que pode ser
conferido a cada Vindima, festa que celebra a colheita da uva.

Aos Estados compete promover o licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em
unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de
Proteção Ambiental (APAs); promover o licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental, ressalvado os de competência da
União e dos Municípios.

Diante de todo o exposto, consideramos que o saudoso Luiz
Henrique da Silveira, um impulsionador da vitivinicultura joaquinense, deva
ser lembrado e reconhecido tanto pelo setor produtivo como educacional,
emprestando seu nome ao Laboratório de Vitivinicultura da EEB Manoel Cruz,
do Município de São Joaquim, obra que é resultado dos investimentos do
Governo do Estado.

O art. 29 da Lei nº 14.675, de 2009, que instituiu o Código
Estadual do Meio Ambiente, preceitua que cabe ao CONSEMA
estabelecer as atividades passíveis de licenciamento ambiental em SC:Esta homenagem é o reconhecimento dos joaquinenses,

especialmente daqueles ligados ao setor vitivinícola e educacional, pelo
relevante e significativo investimento governamental e empenho pessoal do
visionário Luiz Henrique da Silveira, que reconheceu na região da Serra
Catarinense potencialidades as mais diversas, entre elas, o turismo e a
vitivinicultura.

Art. 29. São passíveis de licenciamento ambiental pelo
Órgão Estadual de Meio Ambiente as atividades consi-
deradas, por meio de Resolução do CONSEMA,
potencialmente causadoras de degradação ambiental.

Hoje, consoante se infere da Resolução CONSEMA
98/2017, há um leque amplo de atividades sujeitas ao licenciamento,
albergando atividades de grande impacto para o meio ambiente como
mineração a atividades de menor impacto como a produção de
laticínios caseiros, sendo que todos devem operar em consonância
com as normas ambientais impostas.

Nesse sentido, este Projeto de Lei é de suma importância para
dar continuidade a essa digna ação de interesse público, fazendo-se mister,
portanto, o apoio dos nobres Pares para sua efetiva aprovação.

Deputado Aldo Schneider
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0036.2/2018 Ante a impossibilidade fática dos Órgãos Executores do
Sistema Estadual do Meio Ambiente de exercerem a fiscalização sobre
todas as atividades sujeitas ao Poder de Polícia, é crível que inúmeras
atividades operam hoje em Santa Catarina de forma irregular sob a
ótica ambiental.

Altera os parágrafos do art. 32 da Lei
nº 14.675, de 2009, que instituiu o Código
Estadual do Meio Ambiente e estabelece
outras providências, para o fim de
estabelecer regras para a regularização de
empreendimentos em atividade sem a
devida Licença Ambiental de Operação.

Deste modo, o art. 56 da Lei 14.675/2009 remete às
sanções administrativas, suas penalidades e medidas preventivas à
Legislação Federal, regulada pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de
julho de 2008.Art. 1º Os parágrafos do art. 32 da Lei nº 14.675, de 13 de

abril de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: O referido Decreto determina em seu art. 66 que àquele
que fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes está cometendo uma infração ambiental,
estando sujeito às penalidades de multa que varia de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e
embargo.

“Art. 32 ..............................................................................
§ 1º O empreendedor enquadrado na hipótese do caput deste

artigo que requerer a Licença Ambiental de Operação, não será autuado
na forma do art. 56 desta Lei.

§ 2º O nível de abrangência dos estudos constituintes do
Estudo de Conformidade Ambiental - ECA deve guardar relação de
proporcionalidade com os estudos necessários para fins de licencia-
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De forma indubitável, àquela atividade sujeita ao licenciamento
ambiental que está operando de forma irregular, em tempo terá que se
regularizar, seja por iniciativa própria, seja por força de fiscalização dos
órgãos competentes e, ao passo que isso ocorrer, aquele empreendedor,
seja o grande minerador ou o pequeno produtor de queijo, terá que arcar
com o preço de sua incipiência, ou negligência.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2018
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR

A praxe do Órgão Ambiental Estadual responsável pelo
licenciamento ambiental nos casos em que a atividade é obrigada a se
regularizar, seja por iniciativa do empreendedor, seja por força de
fiscalização, é a cobrança Taxa de Prestação de Serviços Ambientais,
prevista na Lei Estadual 15.940, de 20 de dezembro de 2012 que no
caso (regularização de atividades em operação) é a soma do valor
imposto para cada tipo de licença (LAP, LAI e LAO), além da aplicação
de multa que, como informado, pode variar de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), além do risco de
ter sua atividade embargada.

MENSAGEM Nº 1229
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado do Planejamento, o
projeto de lei complementar que “Institui a Região Metropolitana da
Joinville (RMJ) e a Superintendência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Joinville (SUDERJ) e estabelece outras providências”.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018.
Ocorre que, não por culpa do órgão ambiental, mas devido

ao excesso de demanda, na grande maioria das vezes aquele auto de
infração aplicado ao empreendedor acaba prescrevendo, deixando o
Estado de arrecadar.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Lido no Expediente
Sessão de 20/02/18
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2018Ao contrário, a aprovação do presente Projeto de Lei fará

com que o empreendedor de boa-fé, sabendo que não estará sujeito à
multa ou embargo quando por iniciativa buscar a obtenção da sua
licença, procure o quanto antes o órgão ambiental e, assim, a atividade
será desenvolvida de acordo com as normas ambientais e o Estado
arrecadará com AA Taxa de Prestação de Serviços Ambientais.

Institui a Região Metropolitana de Joinville
(RMJ) e a Superintendência de Desenvolvi-
mento da Região Metropolitana de Joinville
(SUDERJ) e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Isto posto, o objeto do presente Projeto de Lei é assegurar que
o empreendedor que exerce sua atividade sem a competente Licença
Ambiental de Operação, QUANDO POR INICIATIVA PRÓPRIA, buscar a
regularização perante o órgão ambiental não seja autuado pela infração
disposta no art. 66 do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

CAPÍTULO I
DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOINVILLE

Seção Única
Assim, certo da importância da proposição que ora

apresento, peço aos nobres Pares a aprovação deste Projeto de Lei.
Da Instituição e dos Objetivos

Art. 1º Fica instituída, na forma do § 3º do art. 25 da
Constituição da República e do art. 114 da Constituição do Estado, a
Região Metropolitana de Joinville (RMJ), como unidade regional do
território estadual, observadas as diretrizes contidas na Lei federal
nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.

Deputado Jean Kuhlmann
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0037.3/2018
Declara de utilidade pública o Coral São Luiz de Iomerê/SC,
de Iomerê. § 1º A RMJ é constituída pelos Municípios de Araquari e

Joinville.
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Coral São Luiz de

Iomerê/SC, com sede no Município de Iomerê.
§ 2º Integram a Área de Expansão Metropolitana da RMJ os

Municípios de BaIneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapoá e
São Francisco do Sul.Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos prescritos da legislação vigente. § 3º Poderão integrar a RMJ os Municípios que vierem a ser
criados em decorrência de desmembramento, incorporação ou fusão
dos Municípios referidos no § 1º deste artigo.

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

Art. 2º São objetivos da RMJ:
I - o planejamento regional voltado para o desenvolvimento

sustentável, equilibrado e integrado da região, buscando a constante
melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da população nela
compreendida;

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

legislação vigente; II - a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante
descentralização de recursos, bem como a articulação e integração dos
órgãos e das entidades da Administração Direta e Indireta com atuação
na RMJ, com vistas ao aproveitamento máximo dos recursos públicos a
ela destinados;

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

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.

III - a utilização racional do território e dos recursos naturais e
culturais, com respeito ao meio ambiente, à sua sustentabilidade e às
suas peculiaridades;

IV - a integração do planejamento, da gestão e da execução
das funções públicas de interesse comum dos Municípios que
constituem a RMJ;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões,

V - a redução das desigualdades regionais e a melhoria das
condições de habitação;

Deputado Silvio Dreveck
Lido no Expediente

VI - a governança interfederativa dos Municípios que
constituem a RMJ; e

Sessão de 21/02/18

JUSTIFICATIVA
VII - o desenvolvimento urbano integrado, nos termos da Lei

federal nº 13.089, de 2015.O Coral São Luiz de Iomerê/SC, sociedade civil, sem fins
lucrativos, fundada em 3 de junho de 2014, tem como finalidade
estimular a prática do canto popular, religioso e comunitário no
Município de Iomerê, bem como promover encontros musicais,
apoiando eventos e manifestações artísticas e culturais.

Parágrafo único. São consideradas funções públicas de
interesse comum:

I - o planejamento integrado para o desenvolvimento regional,
de acordo com a política urbana e as diretrizes estabelecidas na Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;Entendemos ser mais do que justa a concessão do

reconhecimento de utilidade pública ao Coral São Luiz de Iomerê/SC,
para que a entidade possa usufruir dos direitos inerentes à titulação
requerida. Por esse motivo, submeto aos Senhores Deputados o
presente Projeto de Lei.

II - a prestação integrada dos serviços públicos de transporte
coletivo de passageiros, mobilidade urbana e saneamento básico,
compreendidos neste o abastecimento de água, a coleta e o
tratamento de esgoto sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a
drenagem de águas pluviais, observadas as políticas nacionais
previstas em lei;

Deputado Silvio Dreveck
–––– * * * ––––
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III - o exercício do poder de polícia administrativa para: XIII - audiência dos Poderes Públicos dos Municípios que
constituem a RMJ e da população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído,
o conforto ou a segurança da população;

a) a preservação ambiental;
b) o controle do uso e da ocupação do solo; e
c) a definição e a execução do sistema viário intrarregional; e
IV - a utilização de incentivos técnicos, financeiros e fiscais

para o estímulo da atividade econômica. XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consi-
deradas a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;

CAPÍTULO II
DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DE JOINVILLE
Seção I

Da Instituição, da Finalidade e das Competências XV - simplificação da legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a
redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e das unidades
habitacionais;

Art. 3º Fica instituída a Superintendência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de Joinville (SUDERJ), autarquia de regime
especial, dotada de autonomia administrativa, orçamentária, financeira
e patrimonial. XVI - isonomia de condições para os agentes públicos e

privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao
processo de urbanização, atendido o interesse social; e

§ 1º A SUDERJ fica vinculada à Secretaria de Estado do
Planejamento (SPG), órgão central do Sistema de Planejamento
Estratégico, a quem compete coordenar a implantação das políticas
estaduais de desenvolvimento regional e urbano, na forma da
legislação em vigor.

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas
edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e
aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais
e a economia de recursos naturais.§ 2º As políticas públicas da RMJ serão supervisionadas pela

SPG, nos termos da legislação em vigor. § 2º São diretrizes específicas da atuação da SUDERJ, nos
termos da Lei federal nº 13.089, de 2015:Art. 4º A SUDERJ terá sede e foro no Município de Joinville e

competência no território compreendido pela RMJ. I - implantação de processo permanente e compartilhado de
planejamento e de tomada de decisões quanto ao desenvolvimento
urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse
comum;

Art. 5º A SUDERJ tem por finalidade a consecução dos
objetivos de que trata o art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º A SUDERJ executará a política urbana da RMJ no que
couber, inclusive a aplicação dos instrumentos de desenvolvimento
urbano integrado previstos nesta Lei Complementar, mediante as
seguintes diretrizes gerais e outras estabelecidas pela Lei federal
nº 10.257, de 2001:

II - estabelecimento de meios compartilhados de organização
administrativa das funções públicas de interesse comum;

III - estabelecimento de sistema integrado de alocação de
recursos e de prestação de contas;

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

IV - execução compartilhada das funções públicas de
interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no
âmbito da estrutura de governança interfederativa;

V - participação de representantes da sociedade civil nos
processos de planejamento e de tomada de decisões, no acompanha-
mento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às
funções públicas de interesse comum;

II - gestão democrática por meio da participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade
na formulação, na execução e no acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano; VI - compatibilização dos planos plurianuais, das leis de

diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais dos entes envolvidos
na governança interfederativa; e

III - cooperação entre o Poder Público, a iniciativa privada e os
demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendi-
mento ao interesse social; VII - compensação por serviços ambientais ou outros serviços

prestados por Município integrante da RMJ à unidade territorial urbana,
na forma da legislação em vigor e dos acordos firmados no âmbito da
estrutura de governança interfederativa.

IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da
distribuição espacial da população e das atividades econômicas da
RMJ e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos
sobre o meio ambiente;

Art. 6º Compete a SUDERJ:
I - atuar em consonância com as deliberações do Colégio

Superior e do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Joinville (CODERJ), na forma e nos limites estabelecidos pelo § 3º do
art. 25 da Constituição da República e pelo art. 114 da Constituição do
Estado;

V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e às neces-
sidades da população e às características locais;

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; II - promover, elaborar, fazer cumprir e controlar o

planejamento integrado do desenvolvimento regional;b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo

ou inadequado em relação à infraestrutura urbana;
III - promover, coordenar e elaborar estudos, projetos,

programas e ações, harmonizando-os com o disposto nos incisos do
caput do art. 2º desta Lei Complementar;d) a instalação de empreendimentos ou atividades que

possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da
infraestrutura correspondente;

IV - coordenar os serviços comuns de interesse da RMJ de
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 2º desta Lei
Complementar;e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na

sua subutilização ou não utilização; V - articular-se com os órgãos e as entidades da União para
viabilizar os programas, as ações, os serviços e as obras de interesse
da RMJ;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental; e
h) a exposição da população a riscos de desastres naturais; VI - propor ao Poder Executivo Estadual, por meio da SPG, a

elaboração de atos legislativos e administrativos de interesse da RMJ;VII - integração e complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico da
RMJ e do território sob sua área de influência;

VII - apresentar ao Poder Executivo de cada um dos
Municípios de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei
Complementar propostas de atos legislativos e administrativos de
interesse da RMJ;

VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e
serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da
sustentabilidade ambiental, social e econômica da RMJ e do território
sob sua área de influência;

VIII - estabelecer diretrizes para a utilização do solo no âmbito
da RMJ, orientando a elaboração dos planos diretores municipais, de
forma integrada com a mobilidade urbana, o saneamento básico e o
meio ambiente;

IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização;

X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária
e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano,
de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a
fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

IX - examinar e disciplinar a aprovação dos loteamentos e
desmembramentos localizados em área de Município integrante da
RMJ, observada a legislação em vigor;

X - propor desapropriações e estabelecer limitações e
servidões administrativas necessárias às suas atividades e finalidades,
nos limites de sua competência;

XI - recuperação dos investimentos do Poder Público de que
tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;

XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico;

XI - executar diretamente ou mediante contratação, sob a
forma de concessão, sob regime comum ou de parceria público-privada,
permissão ou, quando couber, autorização, obras e serviços que lhe
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sejam atribuídos por esta Lei Complementar, além de outras atividades
inerentes às funções públicas de interesse comum da RMJ, conduzindo
os processos licitatórios correspondentes;

§ 1º Cada membro do Colégio Superior terá direito a 1 (um)
voto.

§ 2º Na hipótese de empate, prevalecerá o voto manifestado
pelo Presidente do Colégio Superior.XII - obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para a

consecução de suas finalidades; Subseção II
XIII - firmar contratos de programa com os Municípios que

constituem a RMJ mediante prévia celebração de convênio de
cooperação, quando aplicável, com a finalidade de prestar, de modo
integrado, os serviços que lhe sejam atribuídos por esta Lei
Complementar, entre outras atividades inerentes às funções públicas
de interesse comum da RMJ, podendo assumir, total ou parcialmente, a
prestação de serviços locais;

Do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Joinville
Art. 10. O CODERJ, órgão de caráter normativo e deliberativo

da RMJ, será composto por 12 (doze) membros e igual número de
suplentes, de reputação ilibada, designados por ato do Chefe do Poder
Executivo Estadual, da seguinte forma:

I - 2 (dois) representantes do Estado, indicados pelo Chefe do
Poder Executivo;

XIV - firmar acordos, convênios ou ajustes com outros órgãos
e outras entidades de direito público ou privado para fins de
cooperação, assistência técnica e prestação de serviços de interesse
comum da RMJ; e

II - o Diretor Técnico da SUDERJ, que exercerá a Presidência;
III - 1 (um) representante de cada um dos 2 (dois) Municípios

que constituem a RMJ, um dos quais exercerá a Vice-Presidência;
IV - 1 (um) representante da Associação dos Municípios do

Nordeste de Santa Catarina (AMUNESC);XV - planejar, gerir e executar os serviços e as infraestruturas
de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano da RMJ. V - 1 (um) representante da SPG;

§ 1º A atuação da SUDERJ observará, tão logo editado, o
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMJ, que conterá
diretrizes, objetivos e instrumentos para o planejamento, a gestão e a
execução das funções públicas de interesse comum definidas nesta Lei
Complementar.

VI - 1 (um) representante da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joinville; e

VII - 4 (quatro) representantes da sociedade civil organizada,
indicados em lista tríplice por entidades legalmente constituídas, com
finalidades comuns aos interesses da RMJ e com atuação em toda a
área abrangida pela RMJ.§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 12 desta Lei

Complementar, as atividades da SUDERJ serão acompanhadas da
realização de audiências públicas, consultas públicas e demais procedi-
mentos de participação popular, na forma da legislação em vigor.

§ 1º Para o exercício das funções públicas de interesse
comum da RMJ, os membros e os respectivos suplentes do CODERJ
deverão possuir:

§ 3º Na prestação dos serviços atribuídos por esta Lei
Complementar nas formas previstas no inciso XI do caput deste artigo, a
SUDERJ será fiscalizada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de
Santa Catarina (ARESC), inclusive no que se refere à regulação e execução
da política tarifária, por meio de celebração de convênio de cooperação
firmado entre os Municípios que constituem a RMJ.

I - formação universitária; e
II - capacitação técnico-profissional especializada.
§ 2º Os trabalhos do CODERJ serão secretariados na forma

do seu Regimento Interno.
§ 3º Os Chefes do Poder Executivo de cada Município que

constitui a RMJ escolherão, por maioria absoluta, o representante
que exercerá a Vice-Presidência do CODERJ, sendo que a primeira
indicação será encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Estadual
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei
Complementar.

Seção II
Da Estrutura Organizacional

Art. 7º A SUDERJ contará com a seguinte estrutura
organizacional:

I - Colégio Superior; § 4º Os membros do CODERJ terão mandato de 4 (quatro)
anos, permitida a recondução.II - Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Joinville (CODERJ); § 5º Fica vedada a remuneração, a qualquer título, pela
participação no Colégio Superior e no CODERJ, sendo esta considerada
serviço público relevante.

III - Superintendência-Geral;
IV - Diretoria Técnica; e
V - Diretoria Administrativo-Financeira. Art. 11. Compete ao CODERJ:
§ 1º Ficam criados na SUDERJ os seguintes cargos de

provimento em comissão:
I - elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da

RMJ, que será aprovado por lei específica;
I - 1 (um) cargo de Superintendente; II - deliberar sobre a estruturação e a execução das funções

públicas de interesse comum aos Municípios que constituem a RMJ;II - 1 (um) cargo de Diretor Técnico; e
III - 1 (um) cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. III - coordenar a execução de programas, projetos, ações,

serviços e obras de interesse da RMJ, com finalidade de unificar os
serviços de interesses comuns;

§ 2º Os ocupantes dos cargos elencados nos incisos do § 1º
deste artigo serão remanejados de outros órgãos ou entidades
integrantes da Administração Pública na forma prevista na legislação
em vigor.

IV - formular as diretrizes da política de desenvolvimento da
RMJ;

§ 3º Ato do Chefe do Poder Executivo Estadual estabelecerá
disposições sobre a organização e a estrutura básica da SUDERJ.

V - deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e
obras a serem realizados no âmbito da RMJ;

§ 4º Os cargos de que tratam os incisos I, II e III do § 1º
deste artigo deverão ser escolhidos na forma do inciso III do art. 9º, do
inciso IX do art. 11 e do art. 20 desta Lei Complementar.

VI - estabelecer indicadores de desempenho, bem como
metas e prazos de execução das funções públicas de interesse comum
da RMJ;

Subseção I VII - propor alteração na área territorial da RMJ;
Do Colégio Superior VIII - aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos

especializados;Art. 8º O Colégio Superior, órgão máximo de deliberação no
âmbito da SUDERJ, terá a seguinte composição: IX - indicar o Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor

Administrativo-Financeiro da SUDERJ, na forma do art. 20 desta Lei
Complementar;

I - o Superintendente, que exercerá a Presidência;
II - o Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento

Regional Joinville, que exercerá a Vice-Presidência; X - deliberar sobre a celebração de consórcios, convênios,
contratos de programa, concessões, sob regime comum ou de parceria
público-privada, permissões e, quando couber, autorizações e aprovar
as respectivas minutas de edital e contrato;

III - o Secretário de Estado do Planejamento;
IV - o Secretário de Estado da Infraestrutura; e
V - os Chefes do Poder Executivo de cada um dos Municípios

que constituem a RMJ. XI - constituir câmaras temáticas ou comissões
especializadas, com vistas à realização de estudos, planos e projetos
relacionados às funções públicas de interesse comum da RMJ, de
acordo com as diretrizes traçadas no inciso II do parágrafo único do art.
2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Na ausência ou no impedimento do repre-
sentante de que trata o inciso I do caput deste artigo, o substituirá o
Diretor Técnico da SUDERJ.

Art. 9º Compete ao Colégio Superior:
I - deliberar sobre qualquer matéria que lhe for submetida

pelo CODERJ, pela maioria simples de seus membros;
XII - elaborar e alterar o seu Regimento Interno, no prazo de

60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar,
mediante deliberação por maioria simples de seus membros,
submetendo-o à aprovação por meio de ato do Chefe do Poder
Executivo Estadual;

II - homologar as deliberações do CODERJ relacionadas às
matérias especificadas nos incisos I, II, V, VII, VIII, X e XIV do caput do
art. 11 desta Lei Complementar, pela maioria absoluta de seus
membros; e XIII - deliberar sobre a aplicação dos instrumentos de

desenvolvimento urbano integrado; eIII - formar lista tríplice para a escolha do Superintendente, do
Diretor Técnico e do Diretor Administrativo-Financeiro da SUDERJ, na
forma do art. 20 desta Lei Complementar.

XIV - revisar, pelo menos a cada 10 (dez) anos, o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado da RMJ.
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§ 1º Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída
poderá apresentar ao CODERJ sugestões sobre matérias de interesse
comum da RMJ.

II - coletar, analisar e divulgar informações necessárias ao
planejamento metropolitano, à execução e ao controle das funções
públicas de interesse comum;

§ 2º As reuniões do CODERJ serão públicas e suas
deliberações serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros.

III - propor ao CODERJ a promoção de ações integradas na
RMJ e na Área de Expansão Metropolitana, bem como articular
parcerias com órgãos e entidades públicos ou privados para esse fim;§ 3º O CODERJ disponibilizará em sítio próprio da internet

informações atualizadas de suas deliberações, bem como outras
informações de interesse regional.

IV - elaborar e apresentar ao CODERJ o Plano de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado da RMJ;

Subseção III V - apoiar os Municípios que constituem a RMJ na elaboração
e na implementação de planos, programas, projetos e ações de
interesse comum da RMJ;

Do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de Joinville

Art. 12. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da
RMJ, aprovado pelo CODERJ, homologado pelo Colégio Superior e apro-
vado por Lei específica, deverá contemplar, no mínimo:

VI - propor ao CODERJ normas, diretrizes e critérios para
compatibilizar os planos diretores dos Municípios que constituem a
RMJ com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMJ;

I - as diretrizes para as funções públicas de interesse comum,
incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos;

VII - acompanhar e avaliar a execução dos planos e
programas aprovados para a RMJ;

II - o macrozoneamento da unidade territorial urbana; VIII - presidir as reuniões do CODERJ; e
III - as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no

parcelamento, uso e ocupação do solo urbano;
IX - realizar outras atividades de caráter técnico dirigidas ao

interesse comum da RMJ.
IV - as diretrizes quanto à articulação intersetorial das

políticas públicas afetas à unidade territorial urbana;
Subseção VI

Da Diretoria Administrativo-Financeira
V - a delimitação das áreas com restrições à urbanização,

com vistas à proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como
das áreas sujeitas a controle especial em decorrência do risco de
desastres naturais; e

Art. 17. A Diretoria Administrativo-Financeira, órgão de
gerenciamento administrativo da SUDERJ, será composta pelo Diretor
Administrativo-Financeiro e por sua assessoria.

Parágrafo único. Para o exercício do cargo, o Diretor
Administrativo-Financeiro deverá possuir:VI - o sistema de acompanhamento e controle de suas

disposições. I - reputação ilibada;
§ 1º No processo de elaboração do Plano de Desenvolvi-

mento Urbano Integrado da RMJ e na fiscalização de sua aplicação,
serão assegurados:

II - formação universitária; e
III - capacitação técnico-profissional especializada.
Art. 18. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:

I - a promoção de audiências públicas e debates, com a
participação de representantes da sociedade civil e da população, em
todos os Municípios integrantes da unidade territorial urbana;

I - garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento
administrativo da SUDERJ;

II - auxiliar o Superintendente na gestão da SUDERJ;
II - a publicidade quanto aos documentos e às informações

produzidos; e
III - elaborar o planejamento da SUDERJ, acompanhar e

avaliar sua execução e propor medidas que assegurem a consecução
dos seus objetivos e das suas metas;III - o acompanhamento pelo Ministério Público.

§ 2º Sem prejuízo dos instrumentos de política urbana
previstos na Lei federal nº 10.257, de 2001, e de outros instrumentos
de desenvolvimento urbano integrado estabelecidos pela Lei federal
nº 13.089, de 2015, no desenvolvimento urbano integrado da RMJ,
serão utilizados os seguintes instrumentos:

IV - elaborar a proposta orçamentária da SUDERJ,
acompanhar sua efetivação e sua respectiva execução financeira;

V - promover, em conjunto com a Diretoria Técnica, a
implantação de sistema informatizado voltado ao planejamento e à
gestão da RMJ;

I - plano de desenvolvimento urbano integrado; VI - preservar a documentação e a informação institucional;
II - planos setoriais interfederativos; VII - planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de

administração e desenvolvimento da gestão de pessoas;III - fundos públicos;
IV - operações urbanas consorciadas interfederativas; VIII - coordenar o sistema de administração de material,

patrimônio e logística;V - zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos
urbanísticos previstos na Lei federal nº 10.257, de 2001; IX - coordenar, orientar e executar as atividades de

administração financeira e contábil;VI - consórcios públicos, observado o disposto na Lei federal
nº 11.107, de 6 de abril de 2005; X - conduzir os procedimentos de contratação de serviços e

aquisição de bens; eVII - convênios de cooperação;
VIII - contratos de gestão; XI - realizar outras atividades inerentes ao funcionamento a

SUDERJ.IX - compensação por serviços ambientais ou outros serviços
prestados pelo Município à unidade territorial urbana, conforme
disposto no inciso VII do § 2º do art. 5º desta Lei Complementar; e

Seção III
Dos Recursos

X - parcerias público-privadas interfederativas. Art. 19. Constituem recursos da SUDERJ:
Subseção IV I - as dotações orçamentárias do Estado e dos Municípios

que constituem a RMJ;Da Superintendência-Geral
Art. 13. A Superintendência-Geral, órgão de representação da

SUDERJ, será composta pelo Superintendente e por sua assessoria.
II - as dotações orçamentárias ou as transferências da União

destinadas à execução de planos, programas, projetos e ações
relacionados ao desenvolvimento da RMJ;Parágrafo único. Para o exercício do cargo, o Superintendente

deverá possuir: III - os produtos de operações de crédito internas ou externas,
contraídas pelo Estado ou por Município que constitui a RMJ, para
financiamento dos objetivos de que trata o art. 2º desta Lei
Complementar;

I - reputação ilibada;
II - formação universitária; e
III - capacitação técnico-profissional especializada.
Art. 14. Compete ao Superintendente: IV - as receitas decorrentes de financiamentos;
I - representar a SUDERJ; V - os resultados de aplicações financeiras das disponibi-

lidades transitórias de caixa;II - exercer o comando hierárquico sobre pessoal e serviços,
bem como coordenar as competências administrativas da SUDERJ; VI - os auxílios, as subvenções, as dotações e outros

recursos que Ihe vierem a ser atribuídos;III - presidir as reuniões do Colégio Superior; e
IV - julgar, em primeiro grau, as sindicâncias e os processos

administrativos disciplinares, observado o procedimento estabelecido
na legislação em vigor.

VII - as receitas provenientes de taxas de administração e
fiscalização de serviços e infraestruturas e dos direitos
correspondentes ao pagamento à SUDERJ pela outorga de
concessões, ainda que precedidas da delegação do serviço por
convênio ou contrato de programa celebrado com qualquer
Município que constitui a RMJ;

Subseção V
Da Diretoria Técnica

Art. 15. A Diretoria Técnica, órgão de execução da SUDERJ,
será composta pelo Diretor Técnico e por sua assessoria. VIII - os bens e direitos pagos ao Poder Público em

decorrência da participação da iniciativa privada nas Operações
Urbanas Consorciadas Interfederativas, instituídas com base nesta Lei
Complementar e no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da
RMJ, inclusive mediante emissão ou alienação de certificados de
potencial adicional de construção;

Art. 16. Compete ao Diretor Técnico:
I - realizar e promover estudos e pesquisas relativos ao

processo de formação, planejamento e desenvolvimento da RMJ, bem
como à execução e ao controle das funções públicas de interesse
comum;
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IX - os aportados mediante contratos de rateio celebrados
entre os Municípios que constituem a RMJ;

Art. 23. O Estado deverá compatibilizar, no que couber, seus
planos, seus programas, seus projetos e suas ações com o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado da RMJ.X - os provenientes de contribuições de melhoria instituídas

para compensar benefícios e valorização imobiliária decorrentes de
obras ou outras infraestruturas executadas pela SUDERJ; e

Art. 24. Fica o Chefe do Poder Executivo estadual autorizado
a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual (PPA 2016-
2019), criar e extinguir unidade orçamentária, bem como abrir crédito
especial para atender ao disposto nesta Lei Complementar.

XI - os provenientes de outorgas onerosas do direito de
construir decorrentes do desenvolvimento urbano integrado da RMJ e
inerentes à área de atuação da SUDERJ. Art. 25. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de

sua publicação.§ 1º Quando houver reciprocidade dos Municípios que
constituem a RMJ, o Poder Executivo Estadual, mediante prévio
convênio de cooperação celebrado entre o Estado e os referidos
Municípios, a ser aprovado por lei específica, ficará autorizado a
transferir à SUDERJ os seguintes bens e direitos:

Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
–––– * * * ––––

I - bens imóveis dominicais;
REQUERIMENTOII - ações preferenciais ou ordinárias excedentes ao neces-

sário para assegurar o controle acionário do Estado emitidas por
sociedades de economia mista por ele controladas;

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

III - quotas de titularidade do Estado em fundos especiais ou
de investimento;

REQUERIMENTO RQC/0002.0/2018IV - títulos da dívida pública emitidos na forma da legislação
em vigor; Os Deputados que este subscrevem, com amparo no Regimento Interno

e nos termo da Resolução 005, de 30 de agosto de 2005, REQUEREM
a constituição da Frente Parlamentar da Primeira Infância, no âmbito
da ALESC. A primeira infância é a base para todas as aprendizagens
humanas. Estudos mostram como o investimento nos primeiros anos
de vida das crianças pode garantir incremento de até 60% à renda da
população e reduzir problemas de baixa escolaridade, violência e
mortalidade infantil. Desde a gravidez e ao longo da primeira infância,
todos os ambientes em que a criança vive e aprende, assim como a
qualidade de seus relacionamentos com adultos e cuidadores, têm
impacto significativo em seu desenvolvimento cognitivo, emocional e
social. Todos sabemos que uma infância bem cuidada vai dar suporte a
adultos mais sadios, física e emocionalmente, a profissionais
competentes, a pais comprometidos, a cidadãos participativos e a uma
sociedade mais justa e digna. Nesse sentido, foi sancionada a Lei
Federal 13.257/2016. Esta Lei, conhecida como Marco Legal da
Primeira infância, está sendo objeto de ações em vários Estados, que
têm se mobilizado para elaborarem Planos Estaduais da Primeira
Infância.

V - créditos inscritos na dívida ativa estadual, administrativa e
judicial, bem como recursos arrecadados com os pagamentos desses
créditos;

VI - certificados ou outros títulos de crédito emitidos pelo
Estado ou por empresas estatais sob controle deste;

VII - direitos creditórios de participação e compensação cons-
titucional de que o Estado seja titular, além daqueles previstos no
inciso VII do caput deste artigo, incluindo, sem limitação, os direitos
creditórios do Estado no Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal e referentes a royalties e participação especial e
compensações inerentes à exploração de recursos minerais ou
naturais, perante a União ou seus concessionários e autorizatários,
quando couber; e

VIII - outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta
do Estado, inclusive créditos decorrentes de obrigações tributárias,
recursos federais, estaduais ou de outra forma oriundos de suas
participações constitucionais, cuja transferência independa de
autorização legislativa específica, na forma da legislação em vigor.

§ 2º A SUDERJ poderá alienar, gravar com direitos, ônus,
encargos e garantias bens e direitos de sua titularidade e, ainda,
constituir obrigações de qualquer natureza sobre eles, inclusive os de
natureza creditória, com a finalidade de assegurar ou contragarantir,
nos termos da legislação em vigor, o cumprimento de obrigações
decorrentes das operações de crédito que vier a contratar, bem como o
pagamento de aportes de recursos e de contraprestações públicas
assumidos nos contratos de parceria público-privada que vier a
celebrar.

Sala das Sessões,
Deputado FERNANDO CORUJA
Deputado CESAR VALDUGA
Líder do PCdoB
Deputado DIRCEU DRESCH
Líder do PT
Deputado JOSÉ M. SCHEFFER
Líder do Bloco Parlamentar§ 3º Fica a SUDERJ autorizada a contratar instituição finan-

ceira independente encarregada de abrir e administrar contas bancárias
vinculadas, segregadas e em garantia, para arrecadação e trânsito dos
proventos decorrentes do pagamento dos bens e direitos de sua
titularidade.

Deputado MAURO DE NADAL
Líder do PMDB
Deputado MILTON HOBUS
Líder do PSD

Lido no Expediente§ 4º A SUDERJ poderá participar do capital de fundos
garantidores ou de empresas estatais garantidoras criadas por lei para
empregar seus bens e direitos na prestação de garantias ou
contragarantias.

Sessão de 20/02/18

TERMO DE ADESÃO À FERNTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
PRIMEIRA INFÂNCIA

§ 5º Ficam excluídos do disposto nos incisos V, VII e VIII do
§ 1º deste artigo os créditos inscritos em dívida ativa, os direitos
creditórios e os decorrentes de obrigações tributárias que tiverem
origem em impostos.

Deputado FERNANDO CORUJA
Deputado DARCI DE MATOS
Deputado DIRCEU DRESCH
Deputado GABRIEL RIBEIRO

CAPÍTULO III Deputado ISMAEL DOS SANTOS
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Deputada ANA PAULA LIMA

Art. 20. O Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor
Administrativo-Financeiro da SUDERJ serão escolhidos a partir de
indicações em listas sêxtuplas que serão elaboradas pelo CODERJ e
submetidas ao Colégio Superior para a formação de listas tríplices, as
quais serão encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo Estadual para
as respectivas nomeações.

Deputado CESAR VALDUGA
Deputada DIRCE HEIDERSCHEIDT
Deputado GELSON MERISIO
Deputado JOÃO AMIN
Deputado ROBERTO SALUM
Deputado MILTON HOBUS§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica à

primeira nomeação para cada um dos cargos nele referidos, sendo de
livre escolha e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo Estadual e
posteriormente convalidadas pelo CODERJ e Colégio Superior.

Deputado NATALINO LÁZARE
Deputado JOSÉ M. SCHEFFER
Deputado MANOEL MOTA

§ 2º As nomeações subsequentes às de que trata o § 1º
deste artigo obedecerão ao disposto no caput deste artigo.

Deputado MARIO MARCONDES
Deputado NEODI SARETTA

Art. 21. A SUDERJ poderá requisitar, com ônus, servidores e
empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública na forma prevista na legislação em vigor.

Deputado PATRÍCIO DESTRO
Deputado RICARDO GUIDI
Deputado ROMILDO TITON

Art. 22. O plano de cargos e salários, o quantitativo de
pessoal e o processo seletivo público deverão ser objeto de lei
específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Deputado VALDIR COBALCHINI
–––– * * * ––––
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