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P L E N Á R I O

ATA DA 002ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.

(Procede-se execução do hino.) Excelentíssimo senhor vereador do
município de São Bento do Sul, Peter Alexandre
Kneubuehler;

Convido para compor a mesa, também,
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Rio Negrinho, Julio Cesar Ronconi;Convido para compor a mesa as auto-

ridades que serão nominadas a seguir:
Excelentíssimo senhor vereador do

município de São Bento do Sul, Marco Rodrigo
Redlich;

Registramos, ainda, a presença das
seguintes autoridades:Excelentíssimo senhor prefeito do

município de Campo Alegre, Rubens Blaszkowski; Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Rio Negrinho, Roberto Albuquerque;

Ilustríssimo senhor comandante da 1º
Companhia, capitão José Lourival Borges, neste
ato representando o ilustríssimo senhor
comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar,
coronel Fabiano Dias Perfeito;

Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Campo Alegre, Sebastião
Vendelino Kons;

Ilustríssima senhora secretária de
Assistência Social do município de Campo
Alegre, Márcia Regina Schadeck Friedrich;Excelentíssimo senhor presidente da

Câmara de Vereadores de Campo Alegre,
Josnei Rogerio Cchaloupeck;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Adriano Grosskopf;

Ilustríssimo senhor comandante do
Corpo de Bombeiros Militar do município de
São Bento do Sul, capitão Edmilson Duffeck;Excelentíssimo senhor vereador do

município de Campo Alegre, Nilson Fuckner;
Excelentíssimo senhor deputado

estadual Antônio Aguiar; Ilustríssimo senhor presidente da
Fundação de Desportos do município de São
Bento do Sul, Sylvio Roberto Munhoz;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Osni José Cordeiro;Excelentíssimo senhor prefeito em

exercício do município de São Bento do Sul,
Márcio Dreveck; Excelentíssimo senhor vereador do

município de Campo Alegre, Tancredo Ronska; Ilustríssimo senhor presidente da
Braspol no Distrito de Bateias de Baixo, Romão
Blaszkowski;

Excelentíssimo senhor presidente da
Câmara de vereadores de São Bento do Sul,
Edimar Geraldo Salomon.

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Raul Johanson;

Neste momento, convido o deputado
Antônio Aguiar para fazer uso da palavra.

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Fernando Wotroba;Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores. A presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada, por unanimidade, pelos demais parla-
mentares em comemoração aos 121 anos de
emancipação do município de Campo Alegre.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
O nosso boa noite a todos e a todas.

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Osni José Cordeiro;

Gostaria de saudar o prefeito do
município de Campo Alegre, Rubens
Blaszkowski; o presidente em exercício da
Assembleia Legislativa, deputado Silvio
Dreveck, e, sem dúvida nenhuma, uma

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Adolar Bahr;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Campo Alegre, Francisco Kuhnen
(Chico);

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.
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conquista para o Planalto Norte a Presidência
de vossa excelência na Casa do Povo; vice-
prefeito do município de Campo Alegre,
Sebastião Vendelino Kons; prefeito do
município de São Bento do Sul, Márcio Dreveck;
o presidente da Câmara de Vereadores de São
Bento do Sul, Edimar Geraldo Salomon;
presidente da Câmara de Vereadores de Campo
Alegre, Josnei Rogerio Cchaloupeck e, em seu
nome, saudar todos os vereadores; prefeito do
município de Rio Negrinho, Julio Cesar Ronconi.

Campo Alegre pela passagem dos seus 121
anos de emancipação.

Convidamos para receber o
certificado o senhor Vilmar Meurer da Costa.

Convidamos o excelentíssimo senhor
primeiro vice-presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina,
deputado Silvio Dreveck, juntamente com o
senhor deputado Antônio Aguiar, para fazerem a
entrega das homenagens.

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

certificado o senhor Romão Blaszkowski.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Por sua relevante atuação na
valorização e fortalecimento do regime repre-
sentativo do município, convidamos para receber a
homenagem concedida ao Poder Executivo
Municipal de Campo Alegre, o excelentíssimo
senhor prefeito, Rubens Blaszkowski.

Convidamos para receber o
certificado o senhor Jair Pedro Guidini.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Saúdo também, as demais autoridades

e pessoas nominadas pelo protocolo, bem
como o médico e secretário municipal da Saúde
de São Bento do Sul, dr. Manuel Del Olmo; e eu
como médico tenho a certeza que está
acontecendo algo importante, hoje, em Campo
Alegre. [Degravação: Tayliny da Silva]

(Palmas)
O cerimonial pede escusas pelo

equívoco, e convida para receber a homenagem
o senhor doutor Manoel Rodriguez Del Olmo,
prefeito do município de Campo Alegre na
gestão de 1997 a 2000.

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

senhor prefeito do município de Campo Alegre na
gestão de 1983 a 1988, José Ernesto Froehner.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Mas, antes de tudo, saudar Campo

Alegre, por seus 121 anos de existência e que
tem um povo aguerrido, trabalhador, honesto e
dedicado. Campo Alegre me deu a honra de ser
cidadão campo-alegrense e, como tal, fiz a lei
que veio para ficar, a que declara Campo Alegre
como a Capital da Ovelha.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da homenagem.) Agradecemos ao senhor primeiro vice-

presidente e ao senhor deputado pela entrega
das homenagens.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sílvia]
Convidamos para receber a homenagem

o senhor prefeito do município de Campo Alegre
na gestão de 1989 a 1992, Francisco Koehler.

Esta sessão está sendo gravada e
será transmitida durante a semana pela TVAL.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Muito obrigado!
Nós fazemos muitas leis na Assembleia

Legislativa e algumas não pegam, ficam meio à
deriva, mas, essa sim, se tornou a maior Festa
da Ovelha no estado de Santa Catarina, e
graças ao povo campo-alegrense. E a referida
festa não iniciou agora, neste momento, há
vários anos se realiza este importante evento
em Campo Alegre, demonstrando o orgulho do
seu povo sem dúvida nenhuma.

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, o senhor
vereador do município de Campo Alegre, na
gestão de 1989 a 1992, Ocimar Deoclécio
Baptista. [Degravação: Taquígrafa Sara]

Convidamos para receber a homenagem
o senhor prefeito do município de Campo Alegre
na gestão de 2001 a 2008, Renato Bahr, neste
ato representado pelo senhor Adolar Bahr.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) O SR. OCIMAR DEOCLÉSIO BAPTISTA -

Excelentíssimo senhor vice-presidente da
Assembleia Legislativa do nosso estado, hoje
presidente desta sessão, deputado Silvio
Dreveck, quero, em seu nome e do prefeito da
nossa querida Campo Alegre, Rubens
Blaszkowski, cumprimentar todas as auto-
ridades já nominadas pelo protocolo.

Convidamos para receber a homenagem
o senhor prefeito do município de Campo Alegre
na gestão de 2009 a 2012 e vice-prefeito na
gestão de 2005 a 2008, Vilmar Grosskopf.

Campo Alegre é uma cidade estratégica
porque está no final da serra para aqueles que
sobem e no início da serra àqueles que
descem, sendo considerada uma das cidades
com maior concentração de oxigênio no sul do
Brasil, o que faz com que as pessoas daqui
tenham uma longevidade maior. E por falar
deste tema, Santa Catarina detém uma das
maiores médias de vida, que é de 79,3 anos.
Isso mostra que nós, catarinenses, temos amor
pela vida, cuidamos da nossa vida, porque
somos um povo honesto e trabalhador.

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

o atual prefeito do município de Campo Alegre,
excelentíssimo senhor Rubens Blaszkowski.

Senhoras e senhores!
(Passa a ler)

(Procede-se à entrega da homenagem.) “Ingressar na vida política de uma
comunidade, para muitos, exige coragem. Vou
pedir licença para discordar dos que pensam
assim, não exige coragem, exige coração. Exige
que se tenha o coração aberto para deixar que os
problemas entrem e, quando saírem, saiam com a
decisão mais sensata, que atenda a vontade da
maioria e, principalmente, signifique a diminuição
da carência daqueles que carentes estão.

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor presidente da Cooperativa Produtores
de Erva Mate, Niceto Telma.

Quero dizer a vocês que nós na
Assembleia Legislativa fizemos várias leis para
o estado de Santa Catarina e, aqui, em Campo
Alegre, hoje, neste momento, prefeito Rubens
Blaszkowski, vossa excelência trouxe para
Campo Alegre uma grande reivindicação do
estado de Santa Catarina, mais precisamente
do Planalto Norte, que foram as cirurgias
eletivas. O que isso significa? Atendimento ao
povo, ao paciente, àquele que não conseguia
enxergar e sai daqui enxergando. Isso, sim, é
trabalho. É fazer o bem para as pessoas. E
nós, como cidade do bem, temos a certeza de
que foi um marco para Santa Catarina e muitas
outras ações deverão ser repetidas em
cirurgias eletivas.

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

a primeira mulher vereadora eleita do município
e primeira vereadora presidente da Câmara
Municipal, senhora Therezinha Foitte.

Ao ser convidado para falar, em nome
dos homenageados, fiquei lisonjeado, mas, ao
mesmo tempo, responsável por bem repre-
sentar cada um dos que com justiça foram
lembrados como parte da construção de nossa
sociedade. Seria injusto da minha parte, sr.
presidente Silvio Dreveck, pensar um nome que
julgasse merecedor de qualquer citação
especial, todos são especiais! Do mesmo
modo, seria injusto da minha parte não fazer
uma referência destacada a uma senhora que
pelo voto popular foi a primeira a sentar-se
numa cadeira do nosso Legislativo, a senhora
Therezinha Foitte.

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

Parlamento catarinense fará entrega de
certificados a personalidades pela valorosa e
destacada atuação contribuindo para o
desenvolvimento do município de Campo Alegre.

Convidamos para receber o
certificado a senhora Eulália Dziedicz.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Desejo a todos um feliz ano, pois são

121 anos de emancipação política do município
de Campo Alegre e quero desejar a todos uma
feliz festa em Campo Alegre.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado a senhora Lusia Cubas Munhoz. Lembro-me de seu sorriso fácil, das
suas palavras que não deixavam dúvidas, de
seu objetivo maior que era diminuir sofrimentos
e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

(Procede-se à entrega do certificado.)
E viva Campo Alegre! (Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Muito obrigado! Convidamos para receber o

certificado a senhora Nédia Maria Scheffer.(Palmas) Aprendi com minha mãe, aprendo com
minha esposa e continuo aprendendo com minha
filha. A esse trio que forma uma base do meu
aprendizado, coloco a dona Therezinha Foitte. Com
ela aprendi que política tem como objetivo maior
servir ao próximo. Obrigado, dona Therezinha!

(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio

Dreveck) - Registro a presença das seguintes
autoridades:

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o senhor Amaury Schwarz.
Senhor gerente de desenvolvimento

sustentável de agricultura da Agência de Desen-
volvimento Regional de Mafra, Wolfram Bahr;

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Sr. presidente, sr. prefeito, a base da

sociedade campo-alegrense teve um momento
que precisou ser modificada, ou melhor,
adequada. A nova Constituição do Brasil exigia
que a lei orgânica dos municípios fosse refeita
de forma a adequar-se à nossa Lei Maior. Um
grande desafio! Apenas nove pessoas estavam
com a missão de reescrever a base da nossa
sociedade. O primeiro passo seria entender o
que é a Constituição e, após, dar o passo mais
importante: fazer com o que estava escrito,
beneficiasse e atendesse todos, sem distinção,
e fomos capazes. Escrevemos a lei orgânica

Convidamos para receber o
certificado o senhor Antônio Hortz.Senhor presidente do Partido

Progressista do município de Joinville, José
Norandi Mota. Muito obrigado pela presença!

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

A seguir convido o senhor mestre de
cerimônias para proceder a nominata dos
homenageados desta noite.

Convidamos para receber o
certificado o senhor Laurindo May.

(Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa-noite!

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o senhor Ocimar Deoclécio Baptista.
Neste momento, o Poder Legislativo

catarinense presta homenagem ao município de
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
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que até os dias atuais está vigente, norteando
Campo Alegre e sua gente para que siga
igualitária e justa com todos.

saudei todas as autoridades quando abrimos a
sessão, mas quero em nome do prefeito
municipal, Rubens Blaszkowski, e também do
vereador, presidente da Câmara de Vereadores,
Josnei Rogerio Cchaloupeck, cumprimentar as
demais autoridades que compõem a mesa,
cumprimentar todas as autoridades presentes,
prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, vereadoras,
secretários do município de Campo Alegre, São
Bento do Sul, Rio Negrinho; a imprensa aqui
presente, obrigado também por prestigiar este
evento, esta sessão solene.

Alegre, mas também de Santa Catarina e da
Assembleia Legislativa.

Certamente que poderíamos falar muito
de Campo Alegre, mas não quero me estender
e dizer antes de finalizar, que vamos, sim,
continuar trabalhando por nossa região. Vamos,
sim, fazer o que estiver ao nosso alcance,
assim como a câmara municipal é importante
para o município, para o prefeito, para a
população, a Assembleia Legislativa, sim, é
importante, porque quem não possui repre-
sentação certamente não é ouvido. E não
existe, por mais que estejamos passando por
um período de dificuldade e de problemas de
toda ordem no Brasil, é necessário reconhecer
que assim como há bons prefeitos, bons
vereadores, também há bons deputados, bem
como existem bons médicos, advogados, como
existe o bom servidor público.

E para encerrar, em nome de todos
os homenageados, nesta noite, não poderia
deixar de agradecer ao deputado Silvio Dreveck
e aos demais deputados que aprovaram a
realização desta sessão solene.”

Parabéns Campo Alegre pelos 121
anos.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Deixei por último, não que houvesse

esquecido o deputado Antônio Aguiar, mas faço
uma saudação especial por estar prestigiando
este evento e nos acompanhar, enriquecendo
não apenas a sessão solene, mas também,
como registro de que o Planalto Norte tem dois
deputados estaduais, evidentemente cada um
com sua atuação político-partidária, mas,
quando se trata da nossa região temos
defendido em conjunto, quando se trata de
Santa Catarina defendemos ações conjuntas.
Então, por isso, obrigado por sua presença e
obrigado por nos prestigiar neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Convido para fazer uso da palavra o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Campo Alegre, Rubens Blaszkowski.

O SR. RUBENS BLASZKOWSKI -
Cumprimento especial aos nobres deputados
Silvio Dreveck e dr. Antônio Aguiar; ao vice-
prefeito de Campo Alegre, Sebastião Vendelino
Kons, também meu amigo; ao prefeito em
exercício de São Bento do Sul, senhor Márcio
Dreveck; ao presidente da Câmara Municipal de
São Bento do Sul, senhor Edimar Geraldo
Salomon; ao presidente da Câmara de
Vereadores de Campo Alegre, senhor Josnei
Rogério Cchaloupeck, e, em seu nome, saúdo
os demais vereadores que se fazem presentes
nesta sessão solene; ao prefeito do município
de Rio Negrinho, senhor Julio Cesar Ronconi,
que há poucos dias era presidente da Amunesc.

Em todas as classes temos aqueles
que são mais eficientes, temos aqueles que
praticam com ética, e nem todos fazem isso.
Na classe política, infelizmente, no cenário
brasileiro, isso se estendeu de um modo muito
prejudicial para a democracia brasileira e para a
própria classe política. Mas como nós vamos
mudar este quadro? É só com a participação de
todos! Quanto mais omissão, quanto mais nós
nos afastamos e dizemos que não queremos
ser políticos, ou que não quero participar, seja
com cargo eletivo ou não, mais oportunidade
estamos dando para quem nem sempre tem as
ideias, os compromissos, as responsabi-
lidades, a ética e a honestidade como nós.
[Degravação: Iago Zilli]

Falar de Campo Alegre, se torna fácil
e, ao mesmo tempo, difícil, porque comecei
minha vida neste município, onde nasci e
trabalhei até os meus quase 18 anos de idade,
e fiz toda a minha carreira profissional, enfim,
política também em São Bento do Sul, mas não
esqueço esta maravilhosa cidade, município
que tem um povo ordeiro, trabalhador e que
enaltece, não apenas a nossa região, mas
também Santa Catarina.

Senhoras e senhores, demais prefeitos,
vereadores, comunidade, autoridades, o meu
boa-noite!

Deputado Silvio Dreveck, eu, como
prefeito, fico muito honrado em receber esta
homenagem da Assembleia Legislativa pela
nossa emancipação dos 121 anos de Campo
Alegre. [Degravação: Taquígrafa Elzamar]

É um município que é conhecido não
apenas em Santa Catarina, mas no Brasil, pela
Festa da Ovelha, pelo seu clima, pela atração
turística, e como disse aqui o prefeito, cada um
faz o que pode e pretende fazer o melhor
quando passa pela gestão pública, mas
certamente Campo Alegre tem se destacado no
cenário catarinense e brasileiro.

Nós apenas iremos melhorar e qualificar
a política no Brasil participando, ou se entrará
num regime que não é o democrático, e
nenhum de nós quer isso.

Então, não tenho dúvidas, estou
confiante, que Santa Catarina, deputado
Antônio Aguiar, é um bom exemplo da nossa
economia que cresceu em 2017, 4,3% do PIB,
enquanto o Brasil não chegou a 1%. Temos
uma economia diversificada na indústria, no
turismo, e em várias outras atividades, temos
um povo com cultura, uma arquitetura e uma
gastronomia diferenciada, mas também temos
um quadro político diferenciado, com exceções,
a grande maioria são pessoas do bem.

Nós, campo-alegrenses, nos sentimos
muito felizes. E, falando um pouco em nome
dos vereadores, dos ex-vereadores, do prefeito
e dos ex-prefeitos aqui presentes, de tantas
autoridades, eu digo que, às vezes, existem
homenagens, outras vezes mimos, mas tenho a
certeza de que cada vereador, ou cada pessoa
que já foi vereador, cada prefeito ou cada ex-
prefeito aqui presente, independente da cor
partidária, deixaram suas famílias, deixaram
talvez de estarem com seus filhos, e se
dedicaram a vida pública, para fazer o seu
melhor, e quando lá estavam lotados como
vereadores, prefeitos, fizeram o seu melhor,
alguns mais, outros menos, alguns enfrentaram
problemas, desafios, alguns até foram
lembrados das mães deles, quando tiveram
algum empecilho, mas isso é ser prefeito, é ser
vereador ou deputado. Quando as coisas estão
boas, está tudo bem e, às vezes, nem somos
lembrados, mas quando está ruim, é sempre o
vereador ou a vereadora, é sempre o prefeito
ou o ex-prefeito que deixou assim, e as coisas
não acontecem, e a comunidade reclama.

Nós temos em Campo Alegre também,
além da agricultura, da pecuária, indústrias e
para termos uma ideia, a indústria de móveis
do município de Campo Alegre, é a maior
exportadora de móveis do Brasil. Portanto, é
um município que está no mercado interno e
externo, e isso acontece porque nós temos
uma câmara de vereadores atuante, que é
importante no processo democrático. E não há
como falar em democracia se não houver a
câmara de vereadores, nós temos o poder
público que é gerido pelo prefeito, pelo vice-
prefeito, pelos secretários, que são aqueles
que dão a direção, fazem a motivação para que
o município se desenvolva, mas não podemos
esquecer que se não houver as pessoas,
aqueles que trabalham, seja na agricultura, na
pecuária, na indústria, no comércio, no turismo,
na prestação de serviços, no serviço público, que é
importante também, certamente o município não
estaria galgando esse estágio de reconhecimento.

Por isso, tenho absoluta certeza
deputado Antônio Aguiar, que Santa Catarina
serve de exemplo, não apenas para o Brasil,
mas inclusive para outros países.
Principalmente no país o nosso estado é
destaque tanto na economia, como na cultura e
na atividade política.

Quero antes de encerrar, agradecer a
todos os servidores públicos da Assembleia
Legislativa que ajudaram e trabalharam para
que a sessão pudesse acontecer, ao meu
gabinete, meu escritório, obrigado a todos, e
muitíssimo obrigado pela presença de todos
nesta noite. A presença de todos deixou a noite
registrada com momentos e pessoas tão especiais
que comparecem para prestigiar esta sessão.

Mas, nós de Campo Alegre, deputados,
estamos num momento confortável, vivendo o
nosso aniversário neste dia 18, e temos a
nossa 20ª Festa Estadual da Ovelha, que acontece
nestes dias 16, 17 e 18 de março, e estamos
muito felizes, gostaríamos que todos vocês
participassem, motivassem e fizessem parte desta
festa que, com certeza, será ainda mais bonita.

A Assembleia Legislativa faz esta
sessão solene porque reconhece o município
de Campo Alegre, e eu propus a sessão solene,
que foi aprovada por todos os deputados,
inclusive pela Mesa Diretora, da qual nós
dependemos também de aprovação.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio

Aguiar) - Neste momento, devolvo os trabalhos
da sessão ao deputado Silvio Dreveck.

Evidentemente que temos argumentos
mais do que suficientes para fazer este
reconhecimento, e que ficará, aqui, em Campo
Alegre, mas também ficará lá na capital catari-
nense, Florianópolis, na Assembleia Legislativa,
o reconhecimento da nossa gente campo-
alegrense. Por isso, sei que nós deveríamos
estender as homenagens a tantas pessoas que
trabalharam, que fizeram, que são expoentes,
que alavancaram o município e que mereciam,
mas não tem como fazer isso para todos.

Para finalizar quero dizer, que poder
nascer, crescer, viver e morrer em Campo
Alegre, é um privilégio de poucos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) -Senhoras e senhores, a Presidência
agradece a presença das autoridades e de
todos que nos honraram com o seu compareci-
mento nesta noite.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Neste momento, teremos a execução

do Hino de Santa Catarina.O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Solicito a gentileza do deputado
Antônio Aguiar de assumir os trabalhos por
alguns minutos para que eu possa me manifestar.

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

sessão, convocando outra, solene, para
segunda-feira, às 19h, em Comemoração aos
20 anos do Programa Educacional Proerd em
Santa Catarina, no município de Lages.

Então, nós entendemos que estas
pessoas que aqui receberam, representam a
todos os campo-alegrenses nesta noite, e que
a partir de hoje estão representadas lá na
Assembleia Legislativa e também o
reconhecimento do povo, não só de Campo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio
Aguiar) - Neste momento, convido o deputado
Silvio Dreveck a fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -
Permito-me, por economicidade de tempo, já

Está encerrada a sessão. [Degravação:
Taquígrafa Ana Maria][Revisão: Taquígrafa Sílvia].
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ATA DA 003ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS

DO PROGRAMA EDUCACIONAL EM SANTA CATARINA - PROERD
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel
Ribeiro) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.

do município de Correia Pinto, Celso Rogério
Alves Ribeiro;

(Palmas)
E, de forma muita sucinta, dizer,

presidente Gabriel Ribeiro, nós, na comissão de
Prevenção e Combate às Drogas, elegemos cinco
eixos de atuação: a prevenção, a repreensão que é
indispensável; a proposta da legislação que diz
respeito ao Parlamento; o processo de
acolhimento, que chamamos de reabilitação e, o
último, a ressocialização. Através do processo de
acolhimento, tivemos uma parceria fantástica com
o governador Raimundo Colombo, há três anos e
meio, com o programa Reviver, hoje presente em
72 comunidades terapêuticas espalhadas por
Santa Catarina, uma delas, inclusive, aqui em
Lages, o governo do estado patrocina até dez
vagas por comunidade terapêutica, e nesses três
anos e meio, conseguimos acolher 15 mil jovens
em Santa Catarina, número significativo, histórico,
emblemático.

Excelentíssima senhora secretária de
Educação do município de Rio Rufino, Karla
Oselame Vieira Oliveira;

Convido para compor a mesa as auto-
ridades que serão nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Lages, Antonio Ceron;

Excelentíssima senhora secretária de
Educação do município de Capão Alto, Mirtes
Terezinha Branco de Melo;Excelentíssimo senhor presidente da

Câmara de vereadores de Lages, Luiz Marin; Senhor coordenador do Núcleo Regional,
Jackson Fabiano Gomes, neste ato representando
o senhor presidente da Federação das Indústrias
de Santa Catarina - Fiesc, Glauco José Côrte;

Excelentíssima senhora promotora de
Justiça do município de Lages, Tatiana
Rodrigues Borges Agostini, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor procurador-
geral de Justiça, Sandro José Neis;

Senhor gerente regional da Cidasc, de
Lages, engenheiro Agrônomo Yuri Jivago Ramos;

Excelentíssimo senhor presidente da
comissão de Prevenção e Combate às Drogas,
deputado Ismael dos Santos,

Neste momento, teremos a
apresentação de um vídeo institucional
sobre o Proerd.

Excelentíssimo senhor secretário
executivo da Agência de Desenvolvimento
Regional de Lages - ADR, João Alberto Duarte,
neste ato representando o excelentíssimo
senhor governador em exercício do estado de
Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira;

(Procede-se à exibição do vídeo.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sara]
Convido para fazer uso da palavra o

exmo. sr. deputado Ismael dos Santos.
Mas não há dúvida de que a pérola de

todo esse processo é a prevenção, e é por isso
que estamos aqui nesta noite, celebrando esses
20 anos do Proerd, porque é lá em casa, na
escola, através dos meios de comunicação que
vamos conseguir dar essa vacina importantíssima,
e o Proerd tem um papel fantástico nessa
caminhada, havendo mais de um milhão e
trezentos mil alunos e, entre eles, incluo os meus
dois filhos que passaram também pelo Proerd.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Senhoras e senhores, boa-noite!

Ilustríssimo senhor coronel PM - chefe
de gabinete, Marcello Martinez Hipólito, neste
ato representando o ilustríssimo senhor
comandante- geral da PM em Santa Catarina,
coronel Carlos Alberto Araujo Gomes;

Quero cumprimentar o meu amigo e
colega de caminhada, deputado Gabriel Ribeiro,
proponente desta sessão solene, e eu tive a
oportunidade de propor a comemoração dos 15
anos da Proerd, mas como ele é pouquinho
mais novo do que eu, fiz dos 20. Parabéns pela
belíssima organização! É uma satisfação estar
ao seu lado nesta noite.

Excelentíssima senhora vereadora de
Lages, Aidamar Hoffer; Concluo, citando Miguel Cervantes

quando escrevia a sua obra clássica, Dom
Quixote de la Mancha, deixou uma frase
lapidar: “Perco pouco, se perder os meus bens;
perco muito, se perder os meus amigos, mas
perco tudo, se perder a coragem.”

Ilustríssimo senhor coordenador
estadual do Proerd, major PM Reginaldo Rocha
de Sousa;

Cumprimentar o prefeito de Lages,
Antônio Ceron, sempre amigo e conselheiro,
aprendendo com ele suas experiências. É bom
tê-lo aqui nesta noite; o comandante, coronel
Marcello Martinez Hipólito, neste ato repre-
sentando o Comando-Geral da Polícia Militar e,
em seu nome, saúdo toda a equipe da Polícia
Militar que se faz presente; o coordenador
estadual, major Reginaldo Rocha Sousa, do
Proerd. Já tivemos, muitas vezes, em diferentes
ocasiões juntos; o vereador Luiz Marin, e, em
seu nome, saúdo os demais vereadores; a
representante do Judiciário, promotora Tatiana
Rodrigues Borges Agostini.

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene, foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares, em comemoração dos 20 anos do
Programa Educacional - Proerd - em Santa Catarina.

Meus amigos do Proerd, não percamos
a coragem por uma Santa Catarina sem drogas.

Muito obrigado!
Boa-noite a todos!

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

(Procede-se à execução do hino.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel
Ribeiro) - Neste momento, faço uso da palavra
na qualidade de autor do requerimento que
ensejou a presente sessão, e convido o
deputado Ismael dos Santos para que conduza
os trabalhos na Presidência.

[Degravação: Tayliny da Silva]
Registro, ainda, a presença das

seguintes autoridades:
Ilustríssimo senhor comandante interino

da 2ª região da Polícia Militar, tenente coronel
PM Newton Fernandes Ayres dos Anjos;

É uma satisfação estar aqui com o
nosso secretário regional João Alberto Duarte,
representando o governo do estado. É bom
estarmos juntos!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael
Dos Santos) - Neste momento, passo a palavra ao
sr. deputado Gabriel Ribeiro. [Taquígrafa: Elzamar]

Ilustríssimo senhor comandante do 5º
Batalhão de Bombeiros Militar de Lages,
tenente coronel Ariovaldo da Silva Pacheco;

Quero, peço permissão aos senhores,
fazer uma homenagem toda especial aos
pioneiros do Proerd que aqui estão, ao tenente-
coronel Otávio Manoel Ferreira Filho; ao
subtenente da PM Alcione Donizete Mota, ao
subtenente PM Cláudio Fernando Wolff que
trabalha conosco na comissão de Prevenção de
Combate às Drogas da Assembleia Legislativa,
e não poderia deixar de mencionar o meu
amigo dr. Jairo Brincas. Hoje com 88 anos e
membro do Conen - Conselho Estadual de
Entorpecentes, sempre na luta, sempre na
batalha. Temos percorrido o estado de Santa
Catarina, esbanjando vitalidade, sempre
hasteando esta bandeira de combate e
prevenção às drogas.

O SR. DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO -
Senhoras e senhores, boa-noite a todos! É
muito difícil falar depois do deputado Ismael dos
Santos que tem um conhecimento tão profundo no
combate às drogas em Santa Catarina, preside a
comissão da Assembleia Legislativa, é um grande
orador, fala com o coração, conhecimento de
causa e uma responsabilidade muito grande
suceder-lhe na tribuna.

Ilustríssimo senhor comandante do 6º
Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel
Alfredo Nogueira dos Santos;

Ilustríssimo senhor diretor do Colégio
Militar Feliciano Nunes Pires, tenente-coronel
PM Alexandre Balduino;

Ilustríssimo senhor comandante da
Polícia Ambiental de Lages, major PM Adair
Alexandre Pimentel; Cumprimentar o deputado Ismael dos

Santos; o prefeito Antonio Ceron; presidente da
câmara de vereadores Luiz Marin e, em nome
das três autoridades citadas, todas as auto-
ridades presentes, civis e militares.

Ilustríssimo senhor capitão Flávio
Monteiro, neste ato representando o
comandante do 1º Batalhão Ferroviário de
Lages, coronel Cleber Machado Arruda;

Excelentíssima senhora secretária de
Educação, Cleomara Rodrigues, neste ato
representando o excelentíssimo senhor prefeito

Farei a leitura do meu discurso, não é
do meu perfil, mas, hoje, fiz questão de
registrar algumas palavras.

Por favor, peço a todos que fiquem
de pé para saudá-lo com uma salva de palmas.
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(Passa a Ler.) violência, passando a ser jovens aptos a tomarem
decisões saudáveis, seguras e responsáveis.

Convidamos para receber a
homenagem o doutor Décio da Fonseca Ribeiro.“Nossos filhos são nossas eternas

crianças, mesmo depois que se tornam
adultos. Ziraldo, pai do menino maluquinho,
escreveu que não podemos impedir o cresci-
mento de uma criança, mas se ela é tratada
como tal enquanto criança, certamente será um
adulto feliz. No universo infantil, não deveria
haver espaço para as drogas, independente de
o motivo ser condição socioeconômica da
família, ou desajuste dos pais ou outra
situação qualquer. Mas moramos num país
com carências, onde muitas pessoas de bem,
trabalhadoras, residentes em situações de
risco, até vizinhas de traficantes.

E aqui recorro a Friedrich Nietzsche, ele
disse: ‘O homem chega a sua maturidade quando
encara a vida com a mesma seriedade que uma
criança encara uma brincadeira’. Cito o pensador
alemão, do século XIX, para enfatizar a base que o
Proerd oferece às crianças que se tornarão adultos
responsáveis e verdadeiros cidadãos.

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

homenagem a senhora Sandra Sell Ribeiro.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a Polícia Militar de Santa Catarina, neste ato
representada pelo senhor chefe de gabinete do
Comando-Geral, coronel Marcello Martinez Hipólito.

Como deputado, tenho a clareza de que
a sociedade espera hoje, de seus homens
públicos, que busquem ações não voltadas
apenas para a próxima eleição, mas para as
próximas gerações. Duas gerações de
estudantes passaram pelo problema e nos
temos a certeza de que a ação transformadora
do Proerd ajudou na formação destes cidadãos.

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

homenagem o doutor Jairo Brincas.Crianças convivem com o perigo, e até
mesmo com a tentação de se aventurarem no
submundo que pode lhes prometer dinheiro
fácil, uma vida louca. Na maioria das vezes são
crianças carentes, porém o submundo das
drogas arregimenta jovens de todas as classes.
E não nos iludamos, a guerra contra as drogas
é complexa. Vai muito além de uma ação
policial, pois há 20 anos aqui em Lages nasceu
o Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência, o Proerd, que é relevante
e transformador, tem um motivo a mais de
orgulho ao abordar o tema. A ação começou
quando o meu pai, doutor Décio Ribeiro, era
prefeito de Lages. Na época foi construída uma
sólida parceria com a Polícia Militar de Santa
Catarina. Não foi por acaso que o Proerd iniciou
em Lages, a administração do doutor Décio
sempre esteve alicerçada em ações sociais.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
O programa valoriza a formação das

pessoas e esta tem sido uma bandeira
fortalecida nesses últimos sete anos desde
que o governador Raimundo Colombo e Eduardo
Pinho Moreira assumiram o comando do estado
adotaram como lema, as pessoas em primeiro
lugar. E colocar a pessoa no topo das
prioridades é tratar a criança como criança e
saber entender os anseios dos jovens e
adultos, buscando as respostas mais
adequadas em cada situação. [Degravação:
Nicole Loraine Engel]

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor tenente-coronel Otávio Manoel
Ferreira Filho.

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

o subtenente RR Cláudio Fernando Wolff.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Ana

Maria]
A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados às personalidades que
muito contribuíram na construção desses 20
anos de história.

É desta forma, que teremos jovens
incluídos na sociedade, com formação sólida,
com capacidade de exercer a cidadania na sua
forma mais plena. E se hoje vivemos no melhor
estado do Brasil, é porque as pessoas foram
colocadas em primeiro lugar. Esta prioridade
humana e programas como o Proerd ajudam a
formar o cidadão catarinense, fazendo a diferença.

Convidamos para receber o certificado o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Lages, Antonio Ceron.Depois de 20 anos, o programa virou

uma referência para Santa Catarina, tornou-se
programa de estado e não apenas de governo,
e aquelas crianças que integraram as primeiras
turmas do Proerd, hoje já são adultos. E como
disse Ziraldo, ‘certamente são pessoas
felizes’, bem resolvidas.

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

Por isso, estamos aqui fazendo esta
sessão solene para reconhecer, aplaudir e
agradecer a todas as pessoas que fizeram
parte desta história de 20 anos, às milhares de
pessoas que deram a sua contribuição e
fizeram com que o Proerd, de fato,
transformasse as vidas das pessoas em Santa
Catarina, no Brasil e no mundo”.

Convidamos para receber o certificado o
senhor presidente da Câmara de Vereadores do
município de Lages, vereador Luiz Marin.

(Procede-se à entrega do certificado.)
O Proerd tem como missão capacitar

crianças, adolescentes e adultos para
resistirem às drogas e à violência. Para isso,
policiais militares habilitados, instituições
públicas, privadas e comunitárias, família e
escola se dão as mãos e, em caráter
educacional, põem a valorização da vida e a
construção de uma sociedade mais justa, sadia
e feliz como prioridade das prioridades.
Policiais militares treinados para combater o
crime e manter a ordem passaram a atuar
dentro das salas de aula conversando olho no
olho com as crianças que ainda estão longe de
conhecer as maldades do mundo.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor terceiro-sargento PM Paulo da Silva
Ribeiro.

Muito obrigado! (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Convidamos para receber o

certificado a senhora Miriam Farias Batista.O SR. PRESIDENTE (Deputado Ismael
dos Santos) - Parabéns deputado Gabriel
Ribeiro! Neste momento, peço a v.exa. que
reassuma a Presidência.

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

senhora Terezinha Zancheta, neste ato repre-
sentada pela senhora Ana Rosa Urbano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel
Ribeiro) - Convidamos o mestre de cerimônias,
Marcos Roberto Pereira, para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.)
O Proerd brasileiro é inspirado num

programa norte-americano de combate às
drogas, o Drug Abuse Resistance Education -
D.A.R.E. - E os resultados do Proerd, nos dois
primeiros anos, foram tão significativos que
fizeram com que a Polícia Militar de Santa
Catarina se transformasse em centro de treina-
mento deste programa fora dos Estados
Unidos, sob coordenação de Santa Catarina,
foram formados policiais para atuarem no
Proerd em mais de 24 estados da federação.

(Palmas)
O MESTRE DE CERIMÔNIAS (Marcos

Roberto Pereira) - Senhoras e senhores, boa-noite!
Convidamos para receber o

certificado o senhor Clóvis Marin.
Neste momento o Poder Legislativo

catarinense, em sessão solene, presta
homenagem aos 20 anos do Programa
Educacional Proerd em Santa Catarina.

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

senhor José Valmir Calori, neste ato repre-
sentando a empresa Klabin S/A.Convidamos os senhores deputados

Gabriel Ribeiro e Ismael dos Santos, para
fazerem a entrega das homenagens.

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

Convidamos para receber a homenagem
o senhor comandante do 6º Batalhão de
Polícia Militar, tenente-coronel Alfredo
Nogueira dos Santos.

Convidamos para receber o
certificado o senhor Juarez Paulino.Para evitar que as trocas de governo

interferissem no Proerd, foi elaborado um
estudo detalhado em 2007, que o tornou um
programa de estado em Santa Catarina.
Criou-se a necessidade de uma gestão
profissional, confiável e técnica desses dados.
Então em 2009, nasceu o sistema de gestão
do Proerd. O novo desafio passou a ser: a
criança, um milhão, que foi atingido em 2013,
quando houve o registro do aluno Guilherme
Bortolotto Peritto, do distrito de São Bento
Baixo, em Nova Veneza. Em 20 anos, o programa
atingiu 265, das 295 cidades de Santa Catarina.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o certificado a
senhora professora Jane Salete Bender.(Palmas)

Convido para receber a homenagem o
excelentíssimo senhor governador em exercício
do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho
Moreira, neste ato representado pelo secretário
executivo da Agência de Desenvolvimento de
Lages, João Alberto Duarte.

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

certificado o senhor Edemar Santana de Liz.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o
certificado a senhora Neide Bunn Gugelmin.(Palmas)

Em 16 de março de 2018, o Proerd
catarinense completou 20 anos. E até ao final
de 2017 foram contabilizadas, um milhão,
trezentos e quarenta e dois mil e trinta e três
catarinenses orientados a dizer não às drogas e à

Convidamos para receber a homenagem
o senhor subtenente da Policial Militar, Alcione
Donisete Mota.

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

senhora Elenice Borba da Silva, neste ato repre-
sentada pela senhora Albertina Pickler Coelho.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
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(Procede-se à entrega do certificado.) geração. Não quero estar na ativa, mas ela virá
para que outros colegas referenciem isso.
[Degravação: Ademir Gasstmann Junior]

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel

Ribeiro) - Depois deste pronunciamento feito pelo
nosso subtenente Donisete, feito com coração,
com conhecimento de causa sobre o Proerd,
convido para fazer uso da palavra, o exmo. senhor
prefeito do município de Lages, Antonio Ceron.

Agradecemos aos senhores depu-
tados a entrega das homenagens. Terceira geração de um programa que

chegou com muita resistência, professora
Mirian! Eu lembro como se fosse hoje, naquela
sala junto ao nosso comando, presentes a
professora Elenice Borba, a professora Mirian,
o coronel Bernadino, o coronel Cláudio, o
tenente Otávio, defendendo realmente o
programa na sala de aula.

Senhoras e senhores, esta sessão está
sendo gravada e será transmitida durante a
semana pela TVAL.

Muito obrigado! [Degravação: Cinthia
de Lucca]

O SR. ANTONIO CERON - Excelentíssimo
senhor deputado estadual Gabriel Ribeiro,
proponente desta sessão solene na
Assembleia Legislativa, em Lages.
Cumprimento também o deputado Ismael,
nosso companheiro em diversas legislaturas na
Assembleia, e sempre um atento participante
deste programa em Santa Catarina na defesa
do cidadão do bem e na defesa da formação de
pessoas contra as drogas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel
Ribeiro) - Dando continuidade à sessão, convido
para fazer uso da palavra, em nome dos
homenageados da noite, o senhor subtenente
da Policial Militar Alcione Donizete Mota.

Para vocês entenderem, naquele
momento as pessoas um pouco incrédulas, dr.
Jairo, havendo apenas um único registro para
fazer fora do local, por conta da rejeição de
quem deveria nos apoiar e nos referendar que
era o Conselho Federal de Entorpecentes, e
sabiamente o dr. Jairo Brincas por ser
conhecedor do programa nos Estados Unidos,
brigou, efetivamente lutou, também
referendado por nosso conselho municipal, à
época, dirigido pela professora Terezinha
Zancheta, a quem temos de orar e agradecer
por todos os anos dedicados a este programa,
e que hoje encontra-se impossibilitada de estar
entre nós, mas dizer que pessoas assim
fizeram a diferença.

O SR. AlCIONE DONISETE MOTA -
Boa-noite a todos!

Com a permissão do nosso repre-
sentante do Comando-Geral, coronel Marcello
Martinez Hipólito, quero aqui deixar uma
mensagem a tão ilustres contribuintes nessa
história de 20 anos. Para mim, foi uma
surpresa o convite, recebido no meio da
tarde, impossibilitando-me preparar minha
fala na noite de hoje.

A Assembleia Legislativa, deputado
Ismael dos Santos, presta excelente serviço na
noite de hoje, divulgando ao público de Santa
Catarina ações importantes realizadas aqui no
estado. Na oportunidade, apresento meus
sinceros agradecimentos ao Parlamento catari-
nense à iniciativa desta sessão solene.
[Degravação: Iago Zilli]O nosso trabalho é de improviso,

colegas proerdianos e colaboradores,
entretanto é de muita importância. Uso este
momento para agradecer, reconhecer e
projetar. Agradecer primeiramente ao exmo. sr.
deputado Gabriel Ribeiro, como proponente
desta sessão; agradecer a todos que
contribuem a esse maravilhoso programa que
há duas décadas atua de forma exitosa em nosso
estado e, por consequência, em vários outros
rincões do Brasil, e que tive a honrar de fazer parte
da equipe do Programa Educacional - Proerd.

Cumprimento o amigo Luiz Marin,
presidente da Câmara de Vereadores de Lages;
a promotora de justiça, doutora Tatiana
Agostini, representando o doutor Sandro Neis; a
vereadora Aidamar Hoffer, da Câmara de
Vereadores; o João Alberto, secretário da ADR,
representando o governador do estado; o
coronel chefe de gabinete, Marcello Martinez
Hipólito, representando o comandante-geral
Araújo Gomes. Leve um abraço ao comandante
e a toda Polícia Militar; cumprimento também o
tenente-coronel Fernando, Alfredo, os nossos
proerdianos, o Donizete, o Wolff, Otávio, Ribeiro
e, em nome deles, cumprimentar todos aqueles
instrutores que ao longo dessas duas décadas
fazem esse trabalho extraordinário no prédio
em Santa Catarina.

Ainda parafraseando alguns alunos que
dizem a todo o momento, toda semana, todo
ano as lições: ‘Policial, o que eu posso fazer
para ajudar meu pai parar de fumar, a minha
mãe, o meu vizinho, o meu amigo, o meu
irmão’. Como se pudéssemos mudar alguma
coisa que já entrou em curso, mas naquele
momento, coronel Otávio, Wolff, Ribeiro,
coronel Alfredo, coronel Fernando, também
nosso proerdiano, percebemos o quanto nosso
trabalho foi legal e alcance projetado, porque
aquela criança já se tornou multiplicadora.
Situação que agradecemos e parabenizamos a
comissão de nosso nobre deputado Ismael dos
Santos, que está também trabalhando na linha
de recuperação das pessoas, mas sabemos que é
um trabalho difícil oneroso e, às vezes, ineficaz.

Agradecer à sociedade catarinense que
tão bem nos acolheu, apesar das agruras
iniciais do nosso trabalho, da recusa de
algumas pessoas, da resistência, dona Sandra,
dr. Décio, dona Mirian e dr. Jairo, que foi o
maior exemplo, combativo e defensor, grande
mestre, incentivador do trabalho de prevenção. Cumprimento o major Reginaldo Rossi,

coordenador do Proerd; o nosso ex-prefeito,
Décio Ribeiro; dona Sandra Ribeiro; a Elenice,
época em que ela era secretária da Educação e
o programa foi implantado; todas as
professoras; a professora Mirian, minha
vizinha; e todos aqueles que trabalharam neste
projeto. Quero agradecer o convite e também a
homenagem à prefeitura de Lages.

Não pensem os senhores, deputado
Gabriel Ribeiro, que foi fácil o início, porque
todo mundo resistia, até pelo aspecto legal,
prefeito Décio Ribeiro. Agora posso falar
abertamente, porque o dr. Jairo apoiou e
financiou um programa que era totalmente de
responsabilidade municipal. Saliento ainda que
o dr. Jairo teve a mesma visão do nosso grande
companheiro coronel Cláudio, que me convidou
e, graças a Deus, também pessoas certas,
refiro-me ao coronel Otávio Manoel Ferreira
Filho, ao subtenente Wolff e ao Décio Ribeiro,
que foram os quatro que deram exemplo,
suporte e incentivaram todos os outros que
vieram depois: Anderson, Everton, Daniela,
enfim, mais de 800 colaboradores.

O eficaz mesmo, o forte, é trabalhar
com prevenção, professora Neide, e lembro
com bastante alegria também, para mostrar a
vocês que não foi só a educação pública
municipal e estadual que nos acolheu, de
pronto, a educação particular, que era um
grande desafio convencer as escolas de que
estrategicamente estão um pouco distanciadas
do poder público, mas, graças às pessoas
como a professora Neide e várias outras,
fomos bem recebidos.

Gostaria de fazer um pequeno relato.
Hoje, ao meio-dia, tive a oportunidade de visitar
o Centro de Recuperação Nossa Senhora
Aparecida - Crensa, de Lages. É uma entidade
que faz um trabalho de recuperação às
pessoas dependentes de álcool, drogas
químicas, e ali convivi algumas horas com os
internadas e pude perceber o belo trabalho de
apoio e inserção dessas pessoas no convívio
familiar e na comunidade, e chamou-me atenção a
presença de um jovem de apenas de 15 anos.

Para não me alongar muito, gostaria de
agradecer, principalmente aos meus pais,
exemplo por todo este tempo, que realmente
fizeram a diferença nessa vida profissional. São
20 anos, e muitos chegarão, como o Ribeiro, já
está há um ano para chegar aos 20 anos,
outros com 22, 25, e devemos às nossas
raízes, a nossa boa formação, aos meus pais
que estão aqui presentes, agradeço de coração
e, em nome deles, agradeço a todas as pessoas
que tão bem nos recepcionaram, acolheram, e
gostaria também de lembrar que instituições,
empresas, clubes de serviços, todos foram muito
importante para esses anos de Proerd.

Talvez, hoje eu seja referência por uma
questão estratégica, funcional, senão o Wolff,
com certeza, estaria até hoje. Mas temos que
chamar, sim, a referência, a responsabilidade
pela atual condição do programa a esses 800
pioneiros e, hoje, participam em torno de 300
atuantes. Quero dizer com isso que se essas
pessoas que iniciaram o trabalho, não o Donisete,
não estimulassem, com certeza, não iria adiante.

A respeito de tal situação, saliento que
a presente sessão possibilita um momento de
reflexão. Falava-me a professora Rose e as demais
psicólogas que trabalham na entidade e que o
índice de reinserção não passa de 20%, a maioria,
depois de um determinado momento, acha-se livre
do vício e, poucas delas, de fato, conseguem a
recuperação, e voltam à rotina das drogas,
causando transtornos à família e à sociedade.

Eu não quero fazer referência à eficácia,
à magnitude do programa, defendido em
inúmeros artigos. Mas gostaria de parafrasear
alguns de meus alunos, ressaltando a impor-
tância e a capacidade de um programa de
prevenção feito por policiais militares fardados,
na formação de um ser que quando ergue sua
mãozinha, às vezes, trêmula, encabulado,
dizendo: “Policial, eu jamais quero usar drogas;
policial eu quero ser também policial”. Muitos
deles se tornam policiais, e hoje são
proerdianos, também para a nossa felicidade.

E gostaria de finalizar projetando algo
bastante desafiador, não para mim, não para o
coronel Otávio, para o Wolff, incansáveis
batalhadores do Proerd, mas para todas as
pessoas que estão nos seguindo, novos
instrutores, os futuros policiais que se tornarão
futuros instrutores para que levem, pelo menos
cada um, 20 anos de trabalho. Então teremos,
no mínimo, garantido mais 50 anos de Proerd.

Temos outro exemplo ocorrido na
semana passada. Havia uma pessoa internada
no asilo em Petrópolis que pediu alta porque já
se considerava curada dos vícios e queria voltar
para casa. Assim, recebeu alta, mas vejam
que, neste final de semana, estava novamente
nas ruas, naquela convivência em que o destino, a
vida, o livre arbítrio levaram-na ao abismo.Agradeço a todos a paciência,

desculpem-me o improviso, e desejo sucesso
para sempre ao nosso Proerd.

E, nesse quadro social, enaltecemos e
reconhecemos ainda mais o trabalho desses
agentes sociais, dentro da instituição, o Proerd.
A dra. Tatiane, comentava, que reconhece o
trabalho da Polícia Militar. Tempo em que a

Nós estamos na segunda geração,
conforme divulgação do protocolo, e esperamos
tão logo, porque as coisas seguem seu curso,
não como prevemos, mas teremos a terceira

Um grande abraço.
Boa-noite!
(Palmas)
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Polícia Militar tinha reconhecimento de quem
cuidava, patrulhava a segurança da sociedade,
e muitos não sabiam da parceria, do
envolvimento da Polícia Militar com o Proerd.
Talvez, muitas entidades de recuperação não
precisassem fazer hoje, se algum tempo atrás,
jovens, meninos e meninas tivessem a
oportunidade que o Proerd proporciona.

temos orgulho muito grande dessas mais de 15
mil crianças matriculadas nas escolas infantil e
fundamental. Orgulho-me, sobremaneira, das
quase três mil meninas e meninos, que no
contra turno eles estão tendo uma porta, um
braço e uma mão amiga, seja na arte, na
cultura, na dança, no handebol, no futebol e,
por fim, uma ocupação sadia que as tornem
cidadãos do bem. Reforçando a minha posição,
digo o seguinte: se no balé não revelarmos
uma Ana Botafogo; um Neymar, no futebol; um
Renan, uma Ana Moser, no vôlei, ficaremos
felizes, se criarmos um homem e uma mulher
do bem. [Degravação: Taquígrafa Cida]

muito daquilo que sentiu no dia de hoje,
falando com seu coração, com a sua experiência
de vida de homem público, que deixou um grande
legado para Santa Catarina. Muito obrigado!

Também, em nome do sr. Antônio
Ceron, quero agradecer a presença de todos
aqui, ao trabalho de cada um dos
homenageados por terem construído o Proerd,
por terem acreditado neste sonho, os resul-
tados que deram para a sociedade catarinense
na formação do cidadão e dos jovens que tiveram
essa oportunidade por meio daquela mensagem
positiva, daquela orientação correta, daqueles
princípios, valores, do bom coração e do senti-
mento de amor de cada um depositado no dia a
dia, das aulas e dos cursos proferidos pelo Proerd
ter mudado a vida desses jovens catarinenses.

Comentava numa solenidade, no
Colégio Cor de Rosa, os 20 anos do Proerd, e
salientei que é uma instituição que nos orgulha
muito e que também contribui tornar o estado
de Santa Catarina diferenciado e de qualidade
pela ação dos instrutores monitores,
encaminhando cidadãos por ao Proerd. Além
disso, promove segurança e aprendizado a
mais de 1,3 milhões de crianças, fazendo com
que se tenha esperança de que Santa Catarina
continuará, de fato, ser um estado de qualidade.

Parabéns Proerd, parabéns Polícia
Militar, parabéns à Assembleia Legislativa por
esta oportunidade de estar criando tantos
homens e mulheres do bem no nosso estado
de Santa Catarina.

Muito obrigado à Polícia Militar! Muito
obrigado às autoridades aqui presentes! Muito
obrigado a todos que se fizeram presentes
nesta noite tão especial e que entra na história
do Proerd, de Lages e de Santa Catarina.

Como prefeito municipal, hoje quero, em
nome da comunidade lageana, cumprimentar
todos os proerdianos, inclusive os que
iniciaram a atividade há 20 anos, repre-
sentando muito orgulho em Lages. O Proerd é
um programa social com dimensão grandiosa,
impossibilitando fazer uma avaliação na sua
plenitude. Mas, podemos, sim, reconhecer o
quanto de bem faz a todas as pessoas.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel

Ribeiro) - É com muita satisfação que nós
ouvimos as palavras do senhor Donizete; do
nosso prefeito e ex-deputado, Antônio Ceron,
que no dia de hoje, por coincidência do destino
das agendas, esteve visitando o trabalho do
Crensa, em Lages, e, agora, com essa
homenagem da sessão solene, pode transmitir

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

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

sessão, convocando outra, ordinária, para dia
subsequente, à hora regimental. [Degravação:
Taquígrafa Sílvia]Concluo, dizendo hoje a nossa

secretária da Educação, ao professor Cadu, que [Revisão: Taquígrafa Elzamar].

A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA DL
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VII e
parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE:ATO DA MESA Nº 007-DL, de 2018
Art. 1º As sessões solenes ou especiais, as

audiências públicas e demais eventos promovidos pelas Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), a
partir de 15 de agosto até 29 de outubro de 2018, dar-se-ão,
exclusivamente, no Palácio Barriga Verde.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 51, § 6º, da Constituição do Estado e com
o art. 316, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições
COMUNICA a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória nº
217, de 2017, que “Institui o Programa Catarinense de Recuperação
Fiscal do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (PREFIS-ITCMD) e estabelece outras providências”.

Parágrafo único. O Auditório Deputada Antonieta de
Barros e o Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright serão
disponibilizados somente para eventos da ALESC no período a que se
refere o “caput” deste artigo, com exceção as solicitações de pré-
convenção e convenção partidárias.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 26 de março de 2018.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputada Ana Paula Lima - 3ª Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia até 29 de outubro de 2018.

–––– * * * ––––

ATOS DA MESA Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - SecretárioATO DA MESA Nº 139, de 27 de março de 2018

–––– * * * ––––A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3384/2017,

ATO DA MESA Nº 141, de 27 de março de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: com fundamento no art. 12 da Lei

Complementar nº 698, de 11 de julho de

2017, que altera a redação do art. 18 da

Resolução nº 002, de 2006, c/c com o Ato

da Mesa nº 006, de 19 de janeiro de 2018.

ATRIBUIR ao servidor JOSÉ MOTTA PIRES FILHO,
matrícula nº 7226, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de
Especialização, no valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido
no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos
a contar de 14 de dezembro de 2017.

DESIGNAR maria aparecida orSi, matrícula nº 2084,
Analista Legislativo III, código PL/ALE-60, servidora do quadro de
pessoal em efetivo exercício, para exercer a função gratificada de
Assessoria Técnica-Administrativa, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada, com lotação na Coordenadoria de
Taquigrafia do Plenário e atribuições de prestar assessoria técnica-
administrativa ao Coordenador; a contar de 5 de março de 2018 (DL -
Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário).

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 140, de 27 de março de 2018

Dispõe sobre a realização de sessões
solenes, especiais, audiências públicas e
demais eventos promovidos pelas
Comissões Permanentes da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina no período
que especifica e adota outras providências.

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor FABIANO DA LUZ, matrícula nº
8548, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Abril
de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch).

OFÍCIO Nº 0019.8/2018
Ofício 007/2018 Xanxerê, 22 de novembro de 2018
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação Benficente Sagrado Coração de Jesus -
Casa do Idoso, de Xanxerê, referente ao exercício de 2017.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––DIONETE BARDUCO RECH
PORTARIA Nº 484, de 27 de março de 2018Presidente
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,

Lido no Expediente
Sessão de 27/03/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0020.1/2018

Ofício 019/2018 BaIneário Camboriú, 22 de Março de 2018
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Apoio às
Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), de BaIneário Camboriú,
referente ao exercício de 2017.

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Evandro Prezzi EXONERAR o servidor FELIPE BARBOSA FERNANDES

DE OLIVEIRA, matrícula nº 8536, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-48, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Adilor Guglielmi).

Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 27/03/18

–––– * * * –––– Carlos Antonio Blosfeld
OFÍCIO Nº 0021.2/2018 Diretor de Recursos Humanos

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Barra Velha, referente ao exercício de 2017.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 485, de 27 de março 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,

Leila Margareth Velloso
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 27/03/18

–––– * * * ––––

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora GABRIELA LAÍS KNAESEL,
matrícula nº 7908, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-62, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Adilor Guglielmi).

PORTARIA Nº 481, de 27 de março 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 486, de 27 de março 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 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,

EXONERAR a servidora VERUSKA TASCA, matrícula nº
8595, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-72, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Abril
de 2018 (Gab Dep Gelson Merisio).
Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE:  com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * –––– EXONERAR a servidora GESSICA BRINA PANCIERA,

matrícula nº 8098, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-58, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Adilor Guglielmi).

PORTARIA Nº 482, de 27 de março 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 487, de 27 de março 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 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,

EXONERAR o servidor CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA
BARBOSA, matrícula nº 3497, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-65, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Padre Pedro Baldissera).
Carlos Antonio Blosfeld

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
EXONERAR o servidor MARCOS LEONE OLIVEIRA,

matrícula nº 8472, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Adilor Guglielmi).

PORTARIA Nº 483, de 27 de março 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

–––– * * * ––––

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



10 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.251 27/03/201 8

PORTARIA Nº 488, de 27 de março de 2018 PORTARIA Nº 492, de 27 de março 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,

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

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
THIAGO BEZ HAHN DA SILVA, matrícula nº 8602, de PL/GAB-75 para o
PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep João Amin)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
SEBASTIÃO DA ROCHA COSTA, matrícula nº 8449, de PL/GAB-74 para o
PL/GAB-76, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab DepRodrigo Minotto) Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosCarlos Antonio Blosfeld
–––– * * * ––––Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 493, de 27 de março 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,

PORTARIA Nº 489, de 27 de março 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: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUIS PAULO SILVEIRA, matrícula nº 8218, de PL/GAB-76 para o
PL/GAB-52, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep João Amin)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUIZ CARLOS NEVES, matrícula nº 7906, de PL/GAB-60 para o
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Rodrigo Minotto)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 494, de 27 de março de 2018Diretor de Recursos Humanos
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,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 490, de 27 de março 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 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE:  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.

NOMEAR ADEMIR RIBAS MACHADO, matrícula nº
8388, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-37, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep João Amin).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JOSE PAULO SERAFIM, matrícula nº 3573, de PL/GAB-60 para o
PL/GAB-62, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Abril de 2018 (Gab Dep Padre Pedro Baldissera)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEICarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0074.8/2018PORTARIA Nº 491, de 27 de março de 2018

Cria o “Programa Pratas da Casa”, de
estímulo à divulgação de experiências
exitosas de egressos do ensino médio e
técnico-profissionalizante no estado de
Santa Catarina.

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, Artigo 1º - Fica criado o “Programa Pratas da Casa”, de

estímulo à divulgação de experiências exitosas de egressos do ensino
médio e técnico-profissionalizante, nas escolas da rede estadual de
ensino.

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

EXONERAR a servidora AMANDA PEREIRA, matrícula nº
7487, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-30, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Abril
de 2018 (Gab Dep Serafim Venzon).

Artigo 2º - São objetivos do Programa:
I - implantar a prática de trocas de experiências entre

egressos, estudantes e professores, estimulando a valorização da
escola pública como ambiente de formação, excelência, convivência e
crescimento pessoal e profissional;Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos II - fomentar o relato de experiências voluntárias e exitosas
como forma de estímulo à permanência dos estudantes secundaristas
e de fomento à continuidade acadêmica e profissionalizante;

–––– * * * ––––
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III - incentivar o retorno dos egressos para o ambiente de
convivência onde poderão, por meio de atividade voluntária, narrar
como a vivência escolar pode impulsionar maiores chances futuras de
estágio, carreira, negócios, ascensão, exercício da cidadania e
realização pessoal;

§ 2º - Os eventos serão realizados em cooperação dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e com a participação dos
grupos de apoio à adoção.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
RODRIGO MINOTTO

IV - criar um ambiente seguro para os envolvidos no Programa
compartilharem e valorizarem suas experiências;

Deputado Estadual - PDT
Lido no Expediente

V - oportunizar aos estudantes terem o conhecimento da
trajetória, ouvir o relato de experiências de egressos e terem acesso a
informações sobre possibilidades e competências necessárias no
ensino médio e técnico-profissionalizante, graduação, estágio, pós-
graduação e mercado de trabalho;

Sessão de 27/03/18
JUSTIFICATIVA

Segundo os dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA),
atualmente cerca de 5,7 mil crianças e adolescentes aguardam
adoção. Do outro lado, 33,5 mil pessoas estão computadas como
pretendentes para adotar uma criança. Porém, os candidatos buscam
preferencialmente bebês. A porcentagem dos candidatos interessados,
quando considerada a idade da criança, vai caindo gradativamente e,
dos 8 anos em diante, passa a ser de menos de 1%.

VI - estimular a adesão dos estudantes ao evento por meio
de pontuação suplementar na disciplina em que esteja com maior
dificuldade;

VII - possibilitar que as estruturas administrativas do ensino
médio e técnico-profissionalizante mantenham um acompanhamento da
trajetória de seus alunos egressos para que possam ser convidados a
participar da troca de experiências ao atingirem seus objetivos
acadêmicos e ou profissionais, colaborando para a formação de uma
sociedade mais justa, produtiva e solidária, assentada na educação de
qualidade;

A Semana de Incentivo à Adoção Tardia objetiva informar a
população, em especial os candidatos à adoção, das possibilidades
que se apresentam quando se adota uma criança com mais de 3 (três)
anos, divulgar histórias reais e o número de crianças mais velhas à
espera de uma família, além de quebrar paradigmas e preconceitos que
acompanham a adoção de adolescentes.

VIII - valorizar os professores e corpo de trabalhadores da
escola que contribuíram para a formação dos egressos;

A inadequação das crianças disponíveis para adoção ao perfil
desejado pelos pretendentes faz que muitas crianças passem anos nos
abrigos, razão pela qual afirmo a importância da proposição e conto com o
apoio dos nobres deputados para a aprovação deste projeto de lei.

IX - homenagear os egressos que participam do Programa;
X - incentivar os estudantes a serem futuros narradores de

suas trajetórias exitosas em sua escola de formação; RODRIGO MINOTTO
XI - fortalecer os laços entre a escola, estudantes, egressos e

sociedade por meio do estímulo ao estudo, à necessidade de
preservação do patrimônio material e imaterial da educação pública
paulista, ao aperfeiçoamento da rede estadual de ensino e à
valorização do saber.

Deputado Estadual - PDT
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0076.0/2018
Institui desconto no Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
a contribuintes que não cometam infrações
de trânsito.

Artigo 3º - As escolas de ensino médio e técnico-profissionali-
zante estabelecerão em seu calendário anual de atividades um dia
específico para a realização do “Programa Pratas da Casa”, a ser
agendado preferencialmente nos meses de maio ou novembro.

Art. 1º Fica instituído o desconto do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) para Bons Motoristas, a ser concedido,
anualmente, ao condutor e proprietário de veículo automotor que não tenha
incorrido em infração de trânsito, da seguinte forma:

Artigo 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. I - 5% (cinco por cento), no caso de não ter cometido infração
de trânsito no ano civil anterior ao fato gerador do IPVA;RODRIGO MINOTTO

Deputado Estadual - PDT II - 10% (dez por cento), no caso de não ter cometido infração de
trânsito nos dois últimos anos civis anteriores ao fato gerador do IPVA; eLido no Expediente

Sessão de 27/03/18 III - 15% (quinze por cento), no caso de não ter cometido
infração de trânsito nos três últimos anos civis anteriores ao fato
gerador do IPVA.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei foi elaborado a partir de diretrizes

contempladas na Constituição Federal em seu artigo 205 e seguintes,
que instituem o direito de todos à educação e essa como um dever do
Estado e da família e reconhece a competência do Estado para legislar
sobre Educação, desde que em obediência à Lei de Diretrizes Básicas
da Educação Nacional.

§ 1º Para o cômputo do desconto não serão considerados os
períodos anteriores à publicação desta Lei.

§ 2º O IPVA devido pela aquisição de veículo nacional novo
não estará sujeito ao desconto referido no caput deste artigo.

§ 3º Os percentuais de desconto não serão cumulativos.
Ainda quanto ao tema, em correlação com a Constituição

Federal, conforme o artigo 24, IX. parágrafo 2º, os estados possuem
competência concorrente para legislar sobre educação.

§ 4º O benefício previsto nesta Lei também se aplica ao
condutor arrendatário em contrato de leasing, hipótese em que o
desconto será concedido no imposto incidente sobre a propriedade do
veículo objeto do contrato.A oportunidade de conhecer trajetórias, ouvir os relatos de

experiências de ex-alunos e ter acesso a informações sobre o mercado
de trabalho é uma forma de envolver os estudantes do ensino médio e
técnico-profissionalizante do estado de Santa Catarina em uma nova
forma de aprendizagem sobre o futuro e o compartilhamento de ideias
com profissionais e jovens ex-alunos com quem possam se identificar
por terem partilhado do mesmo espaço de convivência e estudo.

§ 5º Não fará jus ao benefício o condutor, em relação ao veículo
de sua propriedade, na hipótese de registro de infração de trânsito cometida
por terceiro na condução desse veículo, nos períodos referidos nos incisos
do caput deste artigo, salvo no caso de furto ou roubo.

Art. 2º A interposição de recurso administrativo ou judicial em face
de infração de trânsito não implica a exclusão da infração, até o julgamento
do recurso ou trânsito em julgado da sentença, resguardando-se o direito ao
desconto ora instituído, atualizado monetariamente, se a infração for consi-
derada inexistente pela decisão do recurso.

A finalidade deste projeto é a valorização da vivência escolar,
em todos os aspectos deve ser estimulada com ações concretas para
que os estudantes tenham maiores chances de permanência no ensino
médio e técnico-profissionalizante, de construir uma carreira com
possibilidade de êxito e realização pessoal, seja no campo técnico,
acadêmico ou de empreendedorismo e negócios.

Art. 3º O desconto estabelecido nesta Lei fica condicionado
aos pagamentos do IPVA nos prazos e vencimentos estipulados.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente.RODRIGO MINOTTO

Deputado Estadual - PDT Sala das Sessões,
–––– * * * –––– Deputado Mauricio Eskudlark

PROJETO DE LEI Nº 0075.9/2018 Lido no Expediente
Institui a Semana de Incentivo à Adoção
Tardia.

Sessão de 27/03/18
JUSTIFICATIVA

Artigo 1º - Fica instituída a Semana de Incentivo à Adoção
Tardia, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de
setembro.

Em relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal,
ocorreram 10.643 acidentes em Santa Catarina no ano de 2017,
terceiro maior número no país, que acarretaram 380 óbitos. De acordo
com o mesmo relatório, as maiores causas para os acidentes com
vítimas fatais são: (i) falta de atenção do motorista; (ii) velocidade
incompatível; (iii) falta de atenção do pedestre; (iv) condução sob efeito
de álcool; e (v) ultrapassagem indevida.

Artigo 2º - A Semana de Incentivo à Adoção Tardia tem como
principal objetivo estimular a adoção de crianças e adolescentes que
estão acima da faixa etária considerada pelos candidatos à adoção.

§ 1º - Na “Semana de Incentivo à Adoção Tardia” será
intensificada a publicidade dos procedimentos para a realização da
adoção e os dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA),
considerando o número de crianças e adolescentes aptos a serem ado-
tados e a respectiva faixa etária; o número de pretendentes para adotar
uma criança e o perfil etário inicialmente declarado.

O elevado número de acidentes é reflexo das infrações
autuadas no mesmo período, conforme consta em anexo. A
inobservância à legislação de trânsito por considerável proporção dos
condutores nos leva a crer que a aplicação de multas, somente,
revela-se insuficiente para coibir práticas delituosas.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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A preocupação com a segurança nas rodovias transcende as
fronteiras nacionais e, por esta razão, a Assembleia Geral das Nações
Unidas, por meio da Resolução nº A/RES/64/255, publicada no dia 2
de março de 2010, da qual a nação brasileira é subscritora, proclamou
o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança
no Trânsito”.

tramitação, proponho a concessão de isenção de parte do IPVA aos
“bons motoristas”, ou seja, àqueles que não cometeram infrações de
trânsito nos anos anteriores.

Esta propositura, se aprovada, incentivará o melhor comporta-
mento dos motoristas em tempo integral, inibindo infrações e, por
conseguinte, evitando acidentes e mortes nas estradas catarinenses.
Ao reduzir essas deploráveis estatísticas, diminuirão, também, os
custos sociais decorrentes de acidentes, estimados em R$ 68 bilhões
por ano, conforme relatório do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Em meio a inúmeras ações daquela Resolução, destaco a
conclamação aos Estados-Membros para que implementem atividades
para segurança nas rodovias, inclusive no comportamento e educação
dos condutores, e fortaleçam a legislação acerca da segurança no
trânsito sobre os aspectos de risco, como conduzir alcoolizado, ou
acima do limite ou, ainda, sem cinto de segurança.

Pela segurança nas estradas e redução dos custos sociais,
conto com a aprovação dos nobres Parlamentares a este Projeto de Lei.

Dessa forma, a exemplo dos Estados do Rio Grande do Sul,
Goiás, Amazonas e Pará, dentre outros com projetos semelhantes em

Deputado Mauricio Eskudlark

ANEXO DA JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI
MAIORES CAUSAS DE ÓBITOS NAS RODOVIAS FEDERAIS EM 2017.
CAUSA PRESUMÍVEL ACIDENTES FERIDOS ÓBITOS
Falta de atenção do motorista. 34.406 32.942 1.844
Velocidade incompatível. 10.420 9.658 1.007
Falta de atenção do pedestre. 2.381 2.142 712
Condução ob efeito de álcool. 6.441 6.023 455
Ultrapassagem indevida. 2.050 2.755 425

Fonte: Polícia Rodoviária Federal.
RANKING DE INFRAÇÕES NAS RODOVIAS FEDERAIS EM 2017
Velocidade superior à máxima permitida em até 20%. 2.329.261
Não acender os faróis durante o dia. 905.620
Velocidade superior à máxima permitida de 20 a 50%. 499.652
Ultrapassar em local proibido com faixa contínua. 224.479
Motorista sem cinto de segurança. 143.913
Veículo não licenciado. 142.195
Falta de equipamento obrigatório no veículo. 102.945
Dirigir sem carteira de habilitação ou permissão. 100.598
Veículo em mal estado de conservação. 90.143
Passageiro sem cinto de segurança. 69.443

Fonte: Polícia Rodoviária Federal.
CUSTOS ESTIMADOS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL EM 2014
Localização dos acidentes Custo em dez/2017

Estimativa Mínima Estimativa Máxima
Rodovias federais - R$ 15.526.589.986,76
Rodovias estaduais e municipais R$ 30.060.875.693,81 R$ 36.990.855.993,60
Áreas urbanas R$ 12.034.114.504,91 R$ 15.680.815.870,40
Total (estimativa máx.) R$ 68.198.261.850,76

Fonte: IPEA, atualizados monetariamente pelo autor (IPCA).
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0077.0/2018 jurídica ou policial para ingresso na carreira de
Delegado de Polícia, bem como assegurar a
participação da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB em todas as fases do concurso
público para a referida carreira.

Revoga o Título de Cidadão Catarinense
concedido ao Senhor Luiz Inácio Lula da
Silva.

Art. 1º Fica revogado o Título de Cidadão Catarinense do
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, concedido originalmente pela Lei nº
14.437, de 28 de maio de 2008, consolidada nos termos da Lei nº
16.721, de 08 de outubro de 2015.

Art. 1º O § 2º do art. 28 da Lei Complementar nº 453, de 05
de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

“Art. 28. .............................................................................Sala das Sessões,
. .........................................................................................Deputado Mauricio Eskudlark
§ 2º O concurso público de ingresso na carreira de Delegado

de Polícia, cargo privativo de bacharel em Direito, deve exigir dos
candidatos, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial,
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB em
todas as etapas do certame.

Lido no Expediente
Sessão de 27/03/18

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem por escopo revogar o Título de

Cidadão Catarinense do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, concedido
originalmente pela Lei nº 14.437, de 28 de maio de 2008, consolidada
nos termos da Lei nº 16.721, de 08 de outubro de 2015. . ................................................................................ ” (NR)

O art. 3º da Lei 16.721 de 2015 enuncia as condições para
que seja concedido o Título de Cidadão Catarinense às pessoas físicas,
sendo que, entre elas, denotam-se virtudes éticas e idoneidade moral.
Todavia, ante os fatos públicos e notórios, não nos parece que o
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva goze de tais atributos.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões,
Deputado Mauricio Eskudlark

Lido no ExpedienteAdemais, a entrega desse Título vem causando tumultos em
nosso Estado, fomentando a desordem social. Sessão de 27/03/18

A sociedade catarinense é conhecida por ser hospitaleira,
amiga e fomentadora da paz social, motivo pelo qual não merece
passar por um momento de oportunismo político partidário. Santa
Catarina é e será sempre maior que os interesses pessoais.

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei complementar ora apresentado tem por objetivo

incluir como requisito para ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil
do Estado a prática de atividade jurídica ou policial por, no mínimo, 03 (três)
anos, como também assegurar a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB em todas as fases do certame público.

Ante o exposto, rogo a meus Pares pela aprovação do
presente Projeto de Lei.

Deputado Mauricio Eskudlark
–––– * * * ––––

As alterações almejadas visam selecionar candidatos com
experiência profissional relacionada às atribuições do cargo e garantir a
devida lisura ao concurso público, ante a imperiosa necessidade da
participação do citado Conselho profissional.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0007.3/2018 Em face do narrado, conto com o apoio dos meus Pares para
a aprovação deste Projeto de Lei complementar.Altera a Lei Complementar nº 453, de 2009,

que “Institui Plano de Carreira do Grupo
Segurança Pública - Polícia Civil, e adota
outras providências”, a fim de exigir prática

Deputado Mauricio Eskudlark
–––– * * * ––––
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