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P L E N Á R I O

ATA DA 018ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro
- Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu
Dresch - Dr. Vicente Caropreso - Fernando
Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael
dos Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

policial militar Claudecir Barrionuevo, em
Chapecó, quando estava de folga teve seu
automóvel furtado e acabou sendo assassinado
pelos bandidos. Contesta a homenagem pós-
morte, pois deveria ser feita em vida, não
apenas aos policiais, mas também todos os
profissionais que desenvolvem trabalhos
relevantes em prol da sociedade catarinense, e
cita a questão das promoções para os policiais
civis que foram publicadas para o conhecimento
daqueles que serão beneficiados.

morte, e homenageia todos que lutam e
trabalham na construção de uma sociedade
mais solidária, fraterna, respeitando a
convivência entre os povos.

Comenta sua participação na 6ª Festa
Nacional das Sementes Crioulas e 12ª
Expofeira, ocorrida entre os dias 16 a 18 de
março, no município de Anchieta, salientando a
preocupação dos camponeses, de organizações
na preservação de sementes como patrimônio
da humanidade. Parabeniza o governo
municipal e entidades pela realização de tal
evento. [Taquígrafa: Elzamar]

Registra moção de aplausos ao
bombeiro militar Walter José Borba Netto, por
ato de bravura quando estava de folga e
combateu incêndio próximo de sua residência,
em BaIneário Camboriú, impedindo que o fogo
se alastrasse para outras duas casas. Salienta
que os bombeiros e policias não medem
esforços para agir em defesa do cidadão e da
sociedade catarinense, mesmo que corra risco
de vida. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO NATALINO LÁZARE (Orador) -
Parabeniza o deputado Dirceu Dresch pelo
pronunciamento, concordando que o
agronegócio catarinense passa por uma crise
em face dos últimos acontecimentos. Cita matéria
do DC que fala sobre os prejuízos na avicultura.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Kennedy Nunes Ressalta a importância de medidas

urgentes para resolver a situação, e neste
sentido informa que conversou com Airton
Spies, secretário da Agricultura; José Zeferino
Pedrozo, presidente da Faesc; Losivanio Luiz de
Lorenzi, presidente da Associação dos
Criadores de Suínos do Estado de Santa
Catarina; Mario Faccin, da Master, em busca de
soluções, e agora para o problema no abasteci-
mento de milho, que, devido à queda do preço

DEPUTADO SILVIO DREVECK (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.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Pontua o Dia Internacional de Combate à
Discriminação Racial, comemorado, na
presente data, reiterando a situação racista que
marca o Brasil e o mundo na distinção das
pessoas pela cor. Defende a criação de
políticas públicas e apoio do estado para evitar
o enfrentamento entre os indivíduos, levando à

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Lamenta, mais uma vez, a morte do
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pela grande safra no ano anterior, apresentou
redução em sua produção.

expansão do crédito e outros, permitiu um
maior poder aquisitivo das famílias de baixa
renda, permitindo o Brasil recuperar a
capacidade de gerar empregos, expandir a
renda das famílias e reduzir as desigualdades.

DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) - Fala
sobre o projeto de lei apresentado na
Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a
produção e comercialização de queijos
artesanais de leite cru, visando possibilitar a
produção com leite da própria fazenda, com
métodos tradicionais e com vinculação à região
de origem, desde que atendam às normas
sanitárias. Comenta que os processos de
produção do queijo artesanal envolvem
conhecimentos tradicionais construídos e
transmitidos de geração a geração, fazendo
parte das expressões culturais catarinenses.

Relata que, além do desabastecimento,
são muitos os problemas com o milho, entre
eles a destinação para fabricação de etanol no
centro-oeste; o milho destinado à exportação; e
também a importação do milho do Paraguai e
Argentina, que não está chegando ao produtor
devido à greve na Aduana de Dionísio
Cerqueira. Alerta sobre a necessidade de um
planejamento sério de políticas para a
agricultura, que leve em consideração a
vocação dos estados. Entende que não há esta
preocupação pelo governo federal, que está
abrindo caminhos para a exportação, mas não
cria alternativas para abastecer o mercado sul
brasileiro. Também menciona que uma
alternativa seria diminuir os tributos, tornando o
frete mais barato para o sul, e facilitando a
aquisição do milho de outras regiões. Salienta,
ainda, que a crise na avicultura vai afetar
toda a cadeia produtiva, inclusive a
suinocultura e a bovinocultura.

Conclui mencionando, da mesma forma
que aumenta a renda da classe trabalhadora,
aumenta o consumo no país e todos ganham.
[Taquígrafa: Cida]

Partido: PCdoB
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -

Cumprimenta os representantes da Associação
Catarinense de Podólogos e acredita na
derrubada do veto na pauta da Ordem do Dia,
na presente sessão.

Ilustra sua fala, apresentando um vídeo
onde um casal de produtores de Nova Veneza
traz depoimento sobre a atividade.Manifesta-se favorável aos professores

do estado de Santa Catarina na questão dos
vetos governamentais à Lei Complementar n.
716/2017, que veda o abano a professores em
greve, por acreditar que livre a manifestação em
defesa de direitos que visem melhorias salariais.

Ressalta que a legislação federal e
estadual precisam contemplar efetivamente
esses produtores, tornando-se imprescindível a
criação de normatização para essa produção e
comercialização, valorizando a agricultura
familiar, que representa trabalho e renda para
muitas famílias e pequenos empreendimentos
dentro do estado de Santa Catarina. Destaca,
ainda, que a nova legislação é importante para
que os produtores possam trabalhar
distribuindo seus produtos sem o risco de
prejuízo financeiro por apreensão da
fiscalização, como vem ocorrendo. Também
possibilitará a comercialização em outras
localidades, além da área onde foi produzido,
agregando valor ao produto e incentivando assim a
continuidade do processo entre as gerações.

Ao mesmo tempo, comunica o
protocolamento do PL n. 39/2018, que visa
instituir a política estadual de prevenção às
doenças ocupacionais de professores e
professoras, como uma forma de reconhecer o
trabalho de dedicação dos profissionais da
educação. Cita o percentual revelado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação - a CNTE, que 59% dos professores,
com mais de dez anos de sala aula, sofrem
ou estão em tratamento por depressão,
devido a vários fatores, como o excesso de
alunos em sala de aula.

Deputado Cesar Valduga (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pela importância do
tema e pelo trabalho frente à comissão da
Agricultura. Concorda que existe falta de
planejamento, e que o governo federal deve
implementar uma política séria e estratégica
para a agricultura, que gera empregos e produz
alimentos para todos. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -
Fala sobre tema que considera muito
importante, que é a cadeia produtiva da
reciclagem. Explica que quanto mais se
consome, mais lixo é produzido. Cita que em
Santa Catarina 15% dos municípios têm
associações de reciclagem.

Deputado Dirceu Dresch (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo pronunciamento,
concordando com a importância da nova
regulamentação, pois infelizmente a legislação
brasileira não avançou na questão dos produtos
artesanais, que são da melhor qualidade.
[Taquígrafa: Sara]

Comenta sobre o PL n. 408/2017, que
trata sobre o programa escola sem mordaça,
fazendo um contraponto ao ‘escola sem
partido’. Acredita que o referido projeto visa
assegurar a livre manifestação de pensamento
e concepções pedagógicas, o respeito à
liberdade, a tolerância e a valorização dos
professores e professoras. Também, menciona
o PL n. 61/2018, que assegura aos
professores e demais servidores de escolas
públicas o direito à alimentação pelo programa
de merenda escolar sem prejuízo a qualquer
benefício. [Taquígrafa: Sílvia]

Comunica que na presente data, às
17h, na sala das comissões, na Alesc, será
realizada a instalação da Frente Parlamentar
em Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem,
que terá como objetivo promover o avanço e
criar mecanismos de cooperação, e o desenvol-
vimento de ações conjuntas, para disciplinar
todos os assuntos referentes a esta atividade.
Comenta que o Parlamento tem que fazer muito
ainda com relação aos resíduos que podem ser
aproveitados, pois os mesmos prejudicam a
biodiversidade e o meio ambiente.

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) - Faz
relato sobre o trabalho desenvolvido à frente da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania.

Cita que atualmente no estado temos
50 unidades prisionais, e que quando assumiu
criou: dez novas unidades; executou dezenas de
reformas nas já existentes; realizou concurso
público para agentes penitenciários; fundou a
Academia de Justiça e Cidadania, a Acadejuc.
Ressalta a redução de fugas, e a política de
ressocialização com presos trabalhando,
aprendendo uma profissão; foram construídos três
novos Centros de Atendimento Sócio Educativo;
por fim, diz que sente muito orgulho da sua gestão,
que se destaca positivamente no cenário nacional.

Partido: PSD
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Comenta a pauta da Ordem do dia, da presente
data, contendo vetos importantes, e enfatiza
que os parlamentares têm respaldo para
legislar, entretanto, muitas vezes, os
procuradores não entendem a demanda que
vem à Casa Legislativa, e apresentam defesas
incabíveis. Espera que haja quórum suficiente
para resolver tais questões.

Conclui afirmando que é preciso
valorizar as pessoas chamadas de catadores,
que na realidade são verdadeiros agentes
ambientais, apesar de serem invisíveis para a
sociedade, mas fazem um trabalho de muita
importância. Agradece a todos os parla-
mentares que assinaram e apoiaram a criação
da Frente Parlamentar. [Taquígrafa: Ana Maria]

Salienta que ainda há um déficit de
vagas para presos, problema não exclusivo
de Santa Catarina, mas em todos os es-
tados do Brasil.

Faz uma homenagem especial ao Dia
Estadual da Pessoa com Síndrome de Down,
salientando o seminário realizado no Parla-
mento catarinense alusivo ao tema citado,
destacando que atualmente as ações são
direcionadas à inclusão social, e reverencia o
menino e músico Roger Fernandes, filho da
Fátima Fernandes e Samir Medeiros Fernandes,
moradores de Paulo Lopes. Parabeniza a
comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência pela promoção de tal evento.

**********
Partidos Políticos Encerra afirmando que muitas

conquistas foram realizadas na área da
segurança em sete anos, e que foi árduo o
trabalho, enaltecendo a equipe que fez parte da
sua administração. Acrescenta que o preso tem
que sair da cadeia com vontade de viver, e não
voltar mais a cometer delitos e crimes.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Partido: PT
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Faz uma avaliação dos números da
economia nos últimos 30 anos para uma
análise da conjuntura brasileira.

Refere-se à matéria do site UOL, da
Fundação Getúlio Vargas, onde aponta que a
“Era Lula” foi a melhor fase da economia
brasileira desde 1980. Acrescenta que o
estudo foi conduzido pelo Comitê de Datação
de Ciclos Econômicos, coordenado pelo ex-
presidente do Banco Central, Affonso Celso
Pastore e do professor dr. Juliano Goulart.

**********
Destaca o encontro com o governador,

tratando dos eventos realizados na
administração de Raimundo Colombo, e cita a
contratação de novos policiais militares,
entretanto ecoa que há necessidade de rever a
legislação para não comprometer as finanças
do estado. [Taquígrafa: Elzamar]

Ordem do Dia
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Dá início à Ordem do Dia.
Solicita à assessoria que proceda à

chamada dos srs. deputados para verificação
de quórum.Afirma que o conjunto de políticas

sociais como o Bolsa Família, a valorização do
salário mínimo, formalização do emprego,

(Procede-se à chamada dos srs.
deputados para verificação de quórum.)Partido: PP
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(Pausa) o art. 1º, da Lei nº 12.282, de 2002, que
dispõe sobre o fornecimento de alimentos
orgânicos na merenda escolar nas unidades
educacionais do estado de Santa Catarina.

DEPUTADO SILVIO DREVECK não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

Há quórum para deliberação.
A Presidência consulta as lideranças

para a possibilidade de inversão de pauta.
(As lideranças aquiescem.) Conta com o parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em plenário.

Votaram 29 srs. deputados.
Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01200/2018, que aduz
veto total ao PL n. 0210/15, de autoria do
deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a
comercialização de produtos em feiras e
eventos de caráter transitório e/ou eventual no
âmbito do estado de Santa Catarina.

Temos um voto “sim”, 28 votos
“não” e nenhuma abstenção.

Em discussão. O sr. presidente da sessão, deputado
Silvio Dreveck, acatou a manifestação do
deputado Aldo Schneider, Presidente da Alesc,
que retificou seu voto fora do sistema
eletrônico de votação. Sendo assim, totalizam
29 votos “não”.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Dirceu Dresch, Neodi Saretta,
Valmir Comin, Moacir Sopelsa, Cesar Valduga,
Fernando Coruja, Valdir Cobalchini, Milton
Hobus e Dr. Vicente Caropreso.Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em plenário.

A Presidência por solicitação da maioria
dos srs. deputados e aquiescência do autor, sr.
deputado Dirceu Dresch, retira a matéria de pauta.

Está rejeitado o veto.
Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01203/2018, que aduz
veto total ao PL n. 0271/17, de autoria do
deputado João Amin, que veda a alienação do
imóvel, denominado Casa D'Agronômica, no
município de Florianópolis.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Darci de Matos, Patrício Destro,
João Amin, Milton Hobus, Maurício Eskudlark,
Valdir Cobalchini, Fernando Coruja, Natalino
Lázare e Dirceu Dresch.

Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 01058/2017, que aduz
veto total ao PL n. 0027/2010, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre o
reconhecimento através de critérios estabelecidos,
do exercício da atividade de podologia por
profissional habilitado, no âmbito do estado de
Santa Catarina e adota outras providências.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.

Em discussão.
Conta com o parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em plenário.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: João Amin, Milton Hobus, Valdir
Cobalchini, Fernando Coruja, Maurício
Eskudlark, Serafim Venzon e Dirceu Dresch.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER não
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DARCI DE MATOS não
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT não
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO não
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não
DEPUTADO JEAN KUHLMANN não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA não
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO não
DEPUTADO NATALINO LÁZARE não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO SERAFIM VENZON não
DEPUTADO SILVIO DREVECK não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Ana Paula Lima, Patrício Destro,
Cesar Valduga, Fernando Coruja, Valdir
Cobalchini, Dr. Vicente Caropreso, Mauro de
Nadal e Milton Hobus.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.

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

Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER não
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DARCI DE MATOS não
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT não
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO não
DEPUTADO NATALINO LÁZARE não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON não
DEPUTADO SILVIO DREVECK não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DARCI DE MATOS não
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT não
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO não
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO SERAFIM VENZON não

Votaram 35 srs. deputados.
Temos 35 votos “não”, nenhum voto

“sim” e nenhuma abstenção.
Está rejeitado o veto.
Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01057/2017, que aduz
veto total ao PL n. 0577/15, de autoria do
deputado Dirceu Dresch, que altera a ementa e Votaram 26 srs. deputados.
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Temos 26 votos “não”, nenhum voto
“sim” e nenhuma abstenção.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Rodrigo Minotto e Darci de Matos.

deputados: Ana Paula Lima, Darci de Matos e
Fernando Coruja.

Está rejeitado o veto. A Presidência por solicitação da
maioria dos srs. deputados e aquiescência do
autor, sr. deputado Rodrigo Minotto, retira a
matéria de pauta.

A Presidência, a pedido dos srs.
deputados presentes, solicita à assessoria que
proceda à chamada dos srs. deputados para
verificação de quórum.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 01215/2018, que
aduz veto total ao PL n. 0291/16, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a
apresentação, por meio eletrônico ou físico, da
documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista, para fins de recebimento de
contratos firmados por órgãos do Poder
Executivo Estadual.

Votação do parecer ao Projeto de Lei
PL n. 0055/2016, de autoria da deputada Ana
Paula Lima, que dispõe sobre as condições
adequadas de convivência e repouso ofertadas
aos profissionais nas instituições de saúde,
públicas e privadas.

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

(Pausa)
A Presidência, sr. deputado Silvio

Dreveck, por ausência de quórum qualificado
para deliberação, encerra a presente sessão,
convocando outra, ordinária para o dia
subsequente, à hora regimental. [Coordenadora

Carla].

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.

Conta com parecer contrário da
comissão de Finanças e Tributação.

Em discussão.
Em discussão. Discutiram a presente matéria os srs.

ATA DA 019ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Cesar Valduga -
Dirceu Dresch - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - José Milton Scheffer -
Kennedy Nunes - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcos Vieira - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa -
Narcizo Parisotto - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

anos sem petróleo, todavia se vive poucos dias
sem água.

eles transmitem.
Comenta que recebeu questiona-

mento dos motoristas da área da Saúde, sobre
as dificuldades que encontram nas praças de
pedágio para reduzir o tempo que permanecem
parados. Destaca que é preciso encontrar
mecanismos para agilizar o procedimento, pois,
como está acontecendo, atrasa ainda mais o
atendimento dos pacientes que são transpor-
tados, que já sofrem com o trânsito
complicado. Afirma que os veículos da Saúde e
da Segurança devem ter um tratamento
diferenciado nestes locais, e neste sentido
pretende protocolar um projeto para resolver a
situação.

Cita a mobilização dos Atingidos por
Barragens que querem discutir com as
entidades ligadas ao setor energético e auto-
ridades em busca de amparo legal. Destaca a
questão da privatização do referido setor e diz
que mais de 80% da energia brasileira é
hídrica, o que desperta interesse de grupos
econômicos que estão debatendo vários
assuntos no Fórum Mundial da Água, em
Brasília, relacionados a esse bem maior da
humanidade, pois há os que querem
industrializar e vender água no Brasil dos
mananciais brasileiros, bem como a presença
de outro grupo que a defende como bem
público.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Kennedy Nunes

DEPUTADO SILVIO DREVECK (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.

Parabeniza o Sinpol pela eleição, que
teve o seu resultado homologado, bem como a
posse, na presente data, às 15h. Cumprimenta
o presidente eleito Faunner Alfredo Cavon e
toda a diretoria, desejando pleno êxito.
Assegura que os pleitos da Polícia Civil serão
acompanhados, e que os ajustes nas carreiras
devem ser encaminhados, reiterando que
continuará a defender a classe nas suas
reivindicações.

Salienta que as atividades da
agricultura familiar faz uso da água na produção
de alimentos com responsabilidade e preocu-
pação relacionada ao meio ambiente.
[Taquígrafa: Sílvia]

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
(Orador) - Faz menção do seminário, realizado
pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
requerimento de sua autoria, o 6º Seminário
Estadual sobre Síndrome de Down, que discutiu
a autonomia do cidadão com síndrome de Down
desde a infância até a fase adulta, passando
pela escola até o mercado de trabalho.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador)
- Divulga o Projeto de Lei n. 0036/2018, de
sua autoria, que altera os parágrafos do art. 32
da Lei n. 14.675, de 2009, que instituiu o
Código Estadual do Meio Ambiente e
estabelece outras providências, a fim de
estabelecer regras para a regularização de
empreendimentos em atividade sem a devida
Licença Ambiental de Operação. Considera
extremamente importante tal projeto que, além
de regularizar a situação funcional da empresa,
cessa as multas oriundas da Fatma.

Relata sobre a reunião realizada na
Câmara de Vereadores, em BaIneário
Camboriú, quando a secretaria de estado do
Turismo apresentou dados sobre o andamento
das obras do Centro de Eventos, esclarecendo
que a obra não está parada e será entregue até
o final do ano. Na ocasião a Prefeitura
Municipal informou que as obras do entorno
serão efetuadas, otimizando o funcionamento
do centro. [Taquígrafa: Sara]

Destacou a participação da
fonoaudióloga Erika Campos; da Terapeuta
Ocupacional Adriana Leister. Também estiveram
presentes as duas jovens com síndrome de Down,
que concluíram a formação superior e estão
inseridas no mercado de trabalho, sendo elas, a
Assistente Administrativa Ana Carolina Fruit, de
Joinville; e a violinista Florença Sanfelice, que é
tecnólogo em Dança.

Solicita apoio dos pares da Casa
Legislativa a aprovação de importante matéria,
possibilitando ao empregador manter a geração
de emprego e ganho ambiental ao estado de
Santa Catarina. [Taquígrafa: Elzamar]

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)

- Demonstra preocupação com relação às
condenações que estão ocorrendo no país,
criticando a presidente do Supremo Tribunal
Federal, STF, e o juiz Sérgio Moro pela
insistência em punir às pessoas que estão
julgando sem provas.

Por fim, comenta que foi feita uma
moção de repúdio à declaração da
desembargadora Marília de Castro Neves,
contra a professora Débora Araujo de Moura,
que tem a síndrome, como se a docente fosse
incapaz de ensinar.

**********
Partidos Políticos

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra que o dia 21 de março é o
Dia Internacional da Síndrome de Down, e fala
também sobre a Campanha Amor para Down,
oportunidade em que são discutidas as
demandas dos portadores da síndrome.
Aproveita o momento para enaltecer todos que
se dedicam a esta missão, bem como às
famílias que têm uma pessoa especial na sua
convivência. Homenageia a todos através da
foto do Lucas, que é exibida no telão,
ilustrando a capacidade de amor e afeto que

Comenta que o povo está com senti-
mento de insegurança jurídica, e que o país
está vivendo a mesma situação que ocorreu no
período da ditadura, quando só existiam
argumentos para destruir, matar e perseguir a
população. Destaca que jamais aceitaria
calado, quieto que qualquer brasileiro ou ser
humano sofresse uma injustiça.

Deputado Kennedy Nunes
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pelo
evento.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Corrobora o pronunciamento do Deputado.
[Taquígrafa: Cida]

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Cita o Dia Mundial da Água ao comentar
matéria jornalística de que se vivem milhões de

Revela que dedicou sua vida ao
movimento sindical, aos trabalhadores, e aos
projetos sociais, e a lutar por justiça. Cita que

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.250 26/03/2018

se filiou ao PT em 1985, e que vai continuar
apoiando e defendendo o ex-presidente Lula e o
seu partido, e que não acredita mais no Poder
Judiciário Brasileiro. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.
********** Moção n. 0053/2018, de autoria do

deputado Jean Kuhlmann, cumprimentando o
senhor Daisaku Ikeda, presidente da Soka
Gakkai Internacional, pelos 90 anos de vida e
pelo trabalho realizado em prol da dignidade
humana e da paz mundial.

Aprovado.
Ordem do Dia Requerimento n. 0197/2018, de

autoria do deputado Jean Kuhlmann,
requerendo prioridade para tramitação do PLC
0005/2018, que “altera a Lei nº 6.218, de
1983, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares do estado de Santa Catarina,
e dá outras providências”.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Dá início à Ordem do Dia.

Pedido de Informação n. 0034/2018,
de autoria do deputado Antônio Aguiar,
solicitando ao secretário da Saúde informações
referentes aos contratos praticados com a
OASE.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Em discussão.

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

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

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

Moção n. 0054/2018, de autoria da
deputada Dirce Heiderscheidt, cumprimentando
o soldado PM Marcos Ruan dos Santos pela
atuação decisiva ao salvar a vida de um
motociclista ferido gravemente em acidente no
município de Palhoça.

Aprovado.
Aprovado. Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0183/2018 e 0191/2018, de autoria da
deputada Luciane Carminatti; 0184/2018, de
autoria da deputada Dirce Heiderscheidt;
0185/2018, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 0186/2018 e 0187/2018, de autoria
do deputado Luiz Fernando Vampiro;
0189/2018, de autoria do deputado Aldo
Schneider; 0190/2018, de autoria do deputado
Pe. Pedro Baldissera; 0192/2018 e
0193/2018, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0194/2018, 0198/2018 e
0199/2018, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; e, 0195/2018 e 0196/2018, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark.

Pedido de Informação n. 0035/2018,
de autoria da deputada Dirce Heiderscheidt,
solicitando ao secretário da Agricultura
informações referentes a regulamentação da
Lei 15.888/12.

Em discussão.
(Pausa)

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0055/2018, de autoria do

deputado Dr. Vicente Caropreso,
cumprimentando os profissionais do Hospital
Santa Isabel, do município de Blumenau, pelo
trabalho realizado na área de transplantes de
órgãos.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0036/2018,

de autoria da deputada Dirce Heiderscheidt,
solicitando ao secretário da Fazenda
informações sobre quais empresas e indústrias
de modelo familiar atuam há mais de 100 anos
no Estado.

Em discussão. A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0121/2018, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro; 0122/2018 e
0124/2018, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann; 0123/2018, de autoria do deputado
Ismael dos Santos; 0125/2018, 0126/2018 e
0127/2018, de autoria do deputado Cesar
Valduga.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0056/2018, de autoria do

deputado José Milton Scheffer, manifestando
ao presidente do Conselho Nacional de Justiça
e ao corregedor do Tribunal de Justiça do
estado do Rio de Janeiro, repudio aos
comentários preconceituosos e descabidos da
desembargadora Marília Castro Neves.

Aprovado.
Moção n. 0051/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, solicitando ao
presidente do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e à presidenta do Conselho Nacional de
Justiça para que sejam tomadas medidas
disciplinares cabíveis frente às declarações da
desembargadora Marília de Castro Neves
Vieira.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Coordenadora Carla]
Neste momento, a Presidência

suspende a sessão, por até dez minutos, para
fazer uso da tribuna a sra. Gabriela Zanella
Bavaresco, presidente da Associação de Doulas
de Santa Catarina - ADOSC, e explanar a
respeito da importância da assistente das
Doulas às mulheres durante o ciclo gravídico-
puerperal.

Em discussão.
O sr. deputado Dirceu Dresch solicita

a subscrição à referida moção. A Presidência,
sr. deputado Kennedy Nunes, encaminha a
solicitação à assessoria para as devidas
providências.

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

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

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

Aprovada. Explicação Pessoal
Moção n. 0052/2018, de autoria do

deputado Patrício Destro, cumprimentando o
atleta Matheus de Oliveira Costa, de Joinville
pelo sucesso e destaque no esporte catari-
nense.

Aprovada. DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Reabre a sessão e passa à Explicação
Pessoal e, não havendo oradores a fazer uso
da palavra, encerra-a, convocando outra,
solene, para a presente data, no município de
Blumenau, às 19h, em homenagem aos Grupos
Folclóricos de Blumenau e região.

Requerimento n. 0188/2018, de
autoria do deputado Aldo Schneider, solicitando
ao diretor da empresa TIM a instalação de uma
torre da rede de telefonia móvel no distrito de
Craveiro, município de Santa Terezinha.Em discussão.

(Pausa) Em discussão.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
DATA: 11/04/2018 - HORA: 09:00 h
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 11 de abril de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.

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

Florianópolis/SC, 22 de março de 2018.PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
Lonarte Sperling VelosoOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA

ORGANIZAR E SISTEMATIZAR O CONCURSO DAS PROPOSIÇÕES QUE SERÃO

APRESENTADAS NO “HACKATHON CÍVICO” PROMOVIDO PELA ALESC, NOS DIAS

25, 26 E 27 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.

Coordenador de Licitações e Contratos
–––– * * * ––––
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EXTRATOS
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução da ALESC nº 007/2015 e alterações posteriores;
autorização administrativa através do processo nº 012/2018 - LIC e
Atos da mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.EXTRATO Nº 035/2018
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 001144 (Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.39.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Subelemento 3.3.90.39.10
(Locação de Imóveis), todos do orçamento da ALESC.

REFERENTE: Inexigibilidade nº 001/2018 celebrado em 16/03/2018
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Fornecedores prestadores e prestadores de serviços
diversos através de fornecimento de jornais, revistas, encartes e
publicações diversas, incluindo Zênite. Florianópolis/SC, 20 de março de 2018

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-GeralOBJETO: Assinaturas de periódicos tais como revistas, jornais,
encartes, informativos e boletins impressos ou eletrônicos, incluindo as
assinaturas anuais da Zênite, que serão adquiridos no decorrer do ano
de 2018 para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina.

Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 038/2018

REFERENTE: Contrato CL nº 004/2018-00, celebrado em 28/02/2018.PERÍODO: 1º de março a 31 de dezembro de 2018.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.VALOR: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que serão destinados à

aquisição de jornais, revistas e encartes diversos, inclusive de revistas
e assinaturas da empresa Zênite, cuja fundamentação legal está
calcada no art. 25 da Lei 8.666/93 e Prejulgado 1124 do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina. Os pagamentos serão efetuados
via crédito em conta corrente ou mediante a apresentação de boletos
de cada fornecedora.

CONTRATADA: E.C.P. INCORPORAÇÕES S/A (CNPJ
04.756.803/0001-21)
OBJETO: Locação de imóvel localizado no município de BaIneário Camboriú,
período 12 (doze) meses, o qual servirá para instalar o escritório de apoio à
atividade parlamentar do Deputado Aldo Schneider.
PRAZO: Ate 31 de janeiro de 2019, que começará a contar a partir de
1º de fevereiro de 2018, podendo ser prorrogado em caso de reeleição
do Deputado.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 de 21
de junho de 1993, alterações posteriores, Prejulgado nº 1124 do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, processo licitatório LIC
nº 0013/2018-LIC, e Atos da Mesa 128/2015, 131/20216 e
101/2017.

VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00
VALOR MENSAL: R$ 2.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 001/2018; Autorização Administrativa através do Processo
nº 012/2018 e; Atos da Mesa 128/2015, 131/20016 e 101/2017.

ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS: Ação: 001144 -
Manutenção e Serviços Administrativos Gerais. Elemento: 0100 -
3.3.90.39.00. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Subelemento. Florianópolis/SC, 20 de março de 2018

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-GeralFlorianópolis, 20 de março de 2018.
Rafael Schmitz- Diretor AdministrativoCarlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Sônia Regina Cervi- DiretoraRafael Schmitz- Diretor Administrativo

–––– * * * ––––Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos

PORTARIAS–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 036/2018

REFERENTE: Termo de Distrato celebrado em 02/03/2018, referente
ao Contrato CL nº 014/2015-00, celebrado em 17/06/2015. PORTARIA Nº 474, de 22 de março de 2018
1ª DISTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 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,

2ª DISTRATANTE: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Imperial
Hospital de Caridade.
OBJETO: O presente termo tem por finalidade extinguir o contrato que
teve como objeto a locação de terreno com aproximadamente 1.300
m², mais edificação com 10 m² para guarda/proteção de materiais
inservíveis e para servir de estacionamento ao os veículos oficiais da
ALESC e de servidores detentores de cargos gerenciais, localizado na
Rua Menino Deus nº 376, fundos do Hospital de Caridade, nesta
Capital.

RESOLVE:
LOTAR no MD - Gabinete da Presidência, MAURI

FRANCELINO RODRIGUES, matrícula nº 235.310-5-01, servidor da
Procuradoria Geral do Estado colocado à disposição na Assembleia
Legislativa pela Ato nº 548, de 13 de março de 2018, sob a égide do
Termo de Convênio nº 1546/2015, a contar de 16 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA: O distrato em questão tem como motivação a perda do
objeto contido no contrato 014/2015-00 em face da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) ter adquirido, em 20
de dezembro de 2017, um imóvel com 13.399,48m², 12 (doze)
pavimentos, localizado na Avenida Mauro nº 300, Centro,
Florianópolis/SC, matriculado sob o nº 78.195, registrado no 1º Ofício
de Registro de Imóveis desta Capital.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 475, de 26 de março de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93;
Lei 8.245/1991 e art. 472 do Código Civil; Atos da Mesa nºs.
128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização Administrativa
através do MEMO DG nº 093/2018. RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

Florianópolis/SC, 20 de março de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Nelson Pamplona da Rosa- Provedor DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para

realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 002/2018 -–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 037/2018

Matr Nome do Servidor FunçãoREFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 001/2018-00, celebrado em
28/02/2018. 0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 1039 VICTOR INÁCIO KIST Pregoeiro substitutoCONTRATADA: E.C.P. INCORPORAÇÕES S/A (CNPJ
04.756.803/0001-21) 2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT
OBJETO: Locação de imóvel localizado no município de BaIneário
Camboriú, período 12 (doze) meses, o qual servirá para instalar o
escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Aldo
Schneider.

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Equipe de apoio

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA

1877 ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA
PRAZO: Ate 31 de janeiro de 2019, que começará a contar a partir de
1º de fevereiro de 2018, podendo ser prorrogado em caso de reeleição
do Deputado.

1015 SERGIO MACHADO FAUST

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralVALOR GLOBAL: R$ 24.000,00
3ª RepublicaçãoVALOR MENSAL: R$ 2.000,00

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 476, de 26 de março de 2018 PORTARIA Nº 480, de 26 de março de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

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.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 010/2018.

Matr Nome do Servidor Função

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
NILSO VIZZOTTO, matrícula nº 7727, de PL/GAB-65 para o PL/GAB-68,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Abril de 2018 (Gab Dep Neodi Saretta)

1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA Pregoeiro substituto

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Equipe de apoio

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Carlos Antonio Blosfeld
1039 VICTOR INÁCIO KIST Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––1015 SERGIO MACHADO FAUST

PROJETO DE LEICarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0073.7/2018PORTARIA Nº 477, de 26 de março de 2018

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

Dispõe sobre o dever de os patrocinadores
de ações para a arrecadação de fundos a
divulgarem os dados sobre os valores
arrecadados, bem como sobre sua
destinação.RESOLVE:

ART. 1º DESIGNAR a servidora ANDREIA REGINA
FILGUEIRAS, matrícula nº 7179, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente Cultural,
código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança,
enquanto durar o impedimento da respectiva titular, ANY SANTOS,
matrícula nº 6361, que se encontra em fruição de férias por trinta dias,
a contar de 02 de abril de 2018 (CGP - CE - Gerência Cultural).

Art. 1º Os patrocinadores de campanhas e ações para arreca-
dação de fundo devem, ao final da campanha ou ação, divulgar os
dados sobre os valores arrecadados, bem como sobre sua destinação.

Parágrafo único. A informação deverá ser fornecida tanto no
sítio da Internet da empresa ou entidade, como por meio impresso para
distribuição pública.

Art. 2º O patrocinador das ações ou campanhas que não
oferecer as informações necessárias, ou oferecê-las de forma
inadequada ou incompleta, estará sujeito às seguintes penalidades:

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.

I - advertência por escrito, na primeira autuação, pela auto-
ridade competente; e

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração,
dobrada no caso de reincidência, a qual será reajustada, anualmente,
com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGPM/FGV) ou por índice que vier a substituí-lo.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 478, de 26 de março de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das
multas serão recolhidos em favor da Unidade Orçamentária 04091 -
Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.RESOLVE:

ART. 1º DESIGNAR o servidor DANIEL DOMINGOS DE
SOUZA, matrícula nº 6323, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de
Suporte e Manutenção, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo
titular, RICARDO VALERIO ORIANO, matrícula nº 1228, que se encontra
em fruição de férias por trinta dias, a contar de 09 de abril de 2018
(DTI - CSM - Gerência de Suporte Técnico e Manutenção).

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

Deputado Cleiton Salvaro
Lido no Expediente
Sessão de 22 03/18

JUSTIFICATIVA
Uma das maiores questões que se coloca sobre as

campanhas para arrecadação de fundos, realizadas por empresas
privadas ou entidades sem fins lucrativos, é a transparência relativa à
destinação dos recursos arrecadados.

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.

Existem campanhas consolidadas no âmbito do Estado que
têm total respaldo público; no entanto, há pouca informação acerca da
destinação dos recursos arrecadados. Assim, há necessidade de o
Estado exercer seu poder fiscalizador, com o intuito de proteger o
cidadão que contribui para estas campanhas - daí, necessário se faz a
apresentação do presente Projeto de Lei.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 479, de 26 de março de 2018
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 0702/2018,

É um verdadeiro absurdo que dados como esses sejam
sonegados da comunidade e do contribuinte. Ressalte-se que este projeto,
se aprovado, terá o condão de pôr fim a eventuais abusos cometidos por
patrocinadores de campanhas de arrecadação, com o pretenso intuito de
auxílio às pessoas menos favorecidas ou em situação de risco.

RESOLVE: com fundamento no art. 42 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c o
art. 5º da Lei Complementar nº 36, de 18
de abril de 1991. Tal disposição não altera, apenas complementa a legislação

de acesso à informação - portanto, de prerrogativa do Legislativo
estadual -, para que seja enquadrado o patrocinador das referidas
ações que se furta a fornecer seus dados corretamente, ofendendo o
direito de informação e criando, com isso, um subterfúgio para
eventuais desvios.

INCLUIR na folha de pagamento da servidora do
Executivo - Secretaria de Estado da Saúde à disposição da ALESC,
JAISON GERMANO SILVA, matrícula nº 9156, 4 (quatro) quotas de
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, incidentes sobre a função gratificada
de Assessoria técnica-parlamentar, código PL/FG-4, no percentual de
3% (três por cento), totalizando 12% (doze por cento), a contar de 5 de
março de 2018.

Por tais razões, mercê dos benefícios que projeta, tomo a
liberdade de solicitar o apoio dos meus ilustres Pares no sentido de
garantir a acolhida e a ulterior aprovação do presente Projeto de Lei.Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor Geral Deputado Cleiton Salvaro
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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