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P L E N Á R I O

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

REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 16h17, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -
Dóia Guglielmi - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - Kennedy Nunes - Luciane
Carminatti - 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.

cargos, as classes de cargos, as funções de
confiança e as atribuições dos servidores da Alesc,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
2015, e dá outras providências.

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim
DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

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

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

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

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck (Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
presente sessão extraordinária.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim
DEPUTADO CARLOS CHIODINI sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO sim
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI sim

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia.

Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei Complementar 0008/2018, que
altera a Resolução nº 002, de 2006, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal, o Plano de Carreira, os

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



10/04/2018 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.258 3

Está encerrada a votação. deputado Romildo Titon que retificou seu voto.
Sendo assim, totalizam 26 votos “não” e um
voto “sim”.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Votaram 28 srs. deputados.

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

Aprovado.
Está rejeitado o veto. Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0252/2018, de autoria da deputada Luciane
Carminatti; 0253/2018, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; e 0254/2018, de
autoria do deputado Natalino Lázare.

O Sr. Presidente da sessão, deputado
Silvio Dreveck, acatou a manifestação da sra.
deputada Ada De Luca, fora do sistema
eletrônico de votação, a favor deste projeto.
Sendo assim, totalizam 29 votos sim.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 01201/2018, que
aduz veto total ao PL n. 0470/2015, de autoria
do deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a
eliminação de barreiras tecnológicas nos
serviços prestados por equipamentos de
autoatendimento.

Está aprovado em segundo turno. A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0169/2018, de autoria do
deputado Antônio Aguiar; 0170/2018, de
autoria da deputada Dirce Heiderscheidt;
0171/2018, 0172/2018, 0173/2018 e
0174/2018, de autoria do deputado Mário
Marcondes.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 01057/2017, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 577/15, de
autoria do deputado Dirceu Dresch, que altera a
ementa e 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.

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

Em discussão.
A Presidência, considerando a

ausência do autor, consulta os srs. deputados
a possibilidade da retirada da matéria de pauta
e inserção na próxima semana.Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
(Os srs. deputados aquiescem.) A Presidência suspende a sessão,

por até dez minutos, para que possa usar a
tribuna o sr. Mauro Dresch, prefeito de Treze
Tílias, e fazer a divulgação da 6º Expotílias -
Feira Agropecuária e Industrial, que acontecerá
nos dias 20 a 22 de abril de 2018, no Centro
de Eventos em Treze Tílias. [Taquígrafa: Cida]

Havendo concordância, está retirado
da pauta.Em discussão.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Dirceu Dresch, Gabriel Ribeiro e
Valdir Cobalchini.

Pedido de Informação n.
0046/2018, de autoria do deputado Mário
Marcondes, que solicita ao secretário de
estado da Educação, informações referentes
à terceirização de papel, fotocópias e toner
utilizados nas escolas públicas do estado de
Santa Catarina.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

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

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e passa à Explicação
Pessoal.

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

Em discussão.
(Pausa)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA não
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não
DEPUTADO CARLOS CHIODINI não
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO não
DEPUTADO DARCI DE MATOS não
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH não
DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI não
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO JEAN KUHLMANN não
DEPUTADO JOÃO AMIN
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 não
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 sim
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

Em votação. DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Menciona o Dia Mundial do Autismo,
2 de abril, ao citar o 3º Congresso Catarinense
sobre Autismo, que ocorre na Alesc.

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

Aprovado.
Moção n. 0070/2018, de autoria da

deputada Dirce Heiderscheidt, solicitando ao
superintendente do DNIT apoio a fim de evitar o
fechamento da saída da BR-101 para a
marginal no km 279 na Região de Arroio Rosa,
em Imbituba.

Aborda a Lei n. 17.143/2017, Lei do
Segundo Professor, quando foi protocolado na
Casa o PL n. 207/2013, a fim de regulamentar
a presença de um segundo professor nas salas
de aula com alunos com deficiência nas
escolas de educação básica da rede estadual
de ensino, objetivando adequada aprendizagem
aos diferentes perfis da educação especial. O
referido projeto tramitou nas devidas
comissões, ocorreram reuniões e audiências
com técnicos especializados da secretaria de
Educação e da Fundação Catarinense de
Educação Especial, e após foi aprovado por
unanimidade no Plenário da Casa em 15 de
dezembro de 2016. Todavia, em 17 de janeiro
de 2017, o governo estadual vetou
integralmente a mencionada lei, e em 4 de
maio de 2017 foi derrubado dando garantia à
lei aprovada no Parlamento.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0071/2018, de autoria da

deputada Dirce Heiderscheidt, apelando ao
Governador do Estado pela manutenção da 25ª
Gerência Regional de Saúde do município de
Canoinhas.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Enfatiza que a referida lei representa

mais do que uma conquista, o direito de
educação inclusiva nas escolas públicas catari-
nenses, externando as manifestações de apoio,
carinho e respeito nos eventos relacionados à
educação em todas as regiões. Entretanto, algo
inesperado aconteceu na data 4 de outubro o
governo catarinense move uma Adin e o STF
suspende a citada lei, causando entristeci-
mento a educadores, pais, alunos, comunidade
escolar. Ao mesmo tempo, lembra que em
relação à aposentadoria dos ex-governadores
de Santa Catarina o STF é letárgico e não
demonstra a mesma celeridade com que tratou
a aludida lei. [Taquígrafa: Sílvia]

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

Aprovada.
Moção n. 0072/2018, de autoria do

deputado Mário Marcondes, manifestando aos
familiares do Senhor Juan Sanchez Ortin, pesar
pelo seu falecimento.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0255/2018, de

autoria do deputado Mário Marcondes,
solicitando ao gerente da empresa Tim, a
ampliação da rede de telefonia móvel na
comunidade de Krauel Central, no município de
Witmarsum.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, solene, para a presente data, às 19h, a
fim de conceder Título de Cidadão Catarinense
ao sr. José Baltazar Salgueirinho Osório de
Andrade Guerra. [Taquígrafa: Sílvia].

Votaram 27 srs. deputados.
Temos 02 votos “sim”, 25 votos

“não” e nenhuma abstenção. Em discussão.
O Sr. Presidente da sessão, deputado

Silvio Dreveck, acatou a manifestação do sr.
(Pausa)
Em votação.
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ATA DA 025ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Cleiton Salvaro - Dirce
Heiderscheidt - Dóia Guglielmi - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - Luciane Carminatti -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir
Sopelsa - Narcizo Parisotto - Natalino Lázare -
Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera -
Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

0005/2018, de sua autoria, em tramitação na
Casa, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares do Estado de Santa Catarina. Explica
que o policial não se aposenta, vai para a
reserva, e isso acontece de forma compulsória
quando ele é ainda muito jovem, em plena
capacidade física e intelectual. Pretende que o
seu projeto possa mudar esta situação,
proporcionando oportunidade de permanecer
trabalhando se assim o desejar, justificando
que, pela experiência adquirida, podem prestar
grandes serviços à sociedade. [Taquígrafa:

Sara]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO MILTON HOBUS
(ORADOR) - Menciona que o governador
Raimundo Colombo entregará pessoalmente,
na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira,
sua carta de renúncia do cargo de chefe do
Poder Executivo estadual.

Faz um balanço dos sete anos em
que ele comandou Santa Catarina, com ênfase
nos investimentos na Defesa Civil, com a
instalação dos radares meteorológicos; a
recomposição de efetivo na área da Segurança
Pública, além dos desafios enfrentados para
superar a crise econômica que afetou drastica-
mente a arrecadação do Estado.

PRESIDÊNCIA - Deputadas: Dirce Heiderscheidt
Ana Paula Lima DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

(Presidente) - Suspende a sessão até o início
da Ordem do Dia.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (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.

********** Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado e salienta que
como secretária de Estado da Justiça e
Cidadania, por quase oito anos no governo
Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira,
agradece o que fizeram pelo Sistema Prisional
no estado de Santa Catarina. [Taquígrafa: Cida]

Ordem do Dia
DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-

dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-
dente) - Suspende a sessão, por até dez
minutos, para que o Pe. Alírio Leandro, faça o
lançamento e a apresentação da Festa de
Nossa Senhora Mãe dos Homens, da Diocese
de Criciúma, localizada em Araranguá, que
inicia no dia 28 de abril e encerra no dia 04 de
maio de 2018.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Finanças e Tributação apresentou
parecer favorável aos Ofícios n.s: 0001/2017 e
0736/2016.

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO (Orador)
- Eloquentemente discorre a respeito dos sete
anos de mandato do governador Raimundo
Colombo, que na presente data abdica ao cargo
para concorrer ao Senado brasileiro, e tem a
certeza de que fará as mudanças necessárias
para o Brasil crescer e se desenvolver tanto
quanto Santa Catarina e muito mais.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar n. 0008/2018.

Não há emendas à redação final.
Em votação.

********** Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Partidos Políticos

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
(Presidente) - Reabre a sessão e passa ao
horário destinado aos Partidos Políticos.

Aprovada. Analisa as realizações na gestão de
Raimundo Colombo no estado, como a
ocupação no ranking nacional de
competitividade ocupava a sétima posição em
2011, e no final de 2017 atingiu a segunda
colocação. Ressalta o legado de maior taxa de
emprego do Brasil, o que considera a máxima
política de inclusão social de um governo na
sociedade, e Santa Catarina teve um gestor
que colocou as pessoas em primeiro lugar.
Assegura que a grande diversidade econômica
catarinense proporciona que o estado seja líder
em vários setores, como o da produção de
suínos. Também, destaca o crescimento do PIB
catarinense de 4,3% e no restante do Brasil foi
de apenas 0,97% e, o mais notável, é que não
houve aumento de impostos.

Moção n. 0073/2018, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, apelando ao
governador do estado pela permanência da 25ª
Gerência Regional de Saúde, na cidade de
Canoinhas.

Partido: PSD
DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador)

- Comenta a decisão do STF, considerando-a
uma clara demonstração de que todo brasileiro
deve ser tratado de forma igualitária. Aprecia o
voto da ministra Carmen Lucia como uma
sinalização de que pode haver esperança de
um Brasil melhor, onde a corrupção não vale a
pena. Também justifica sua manifestação, no
dia anterior, favorável ao posicionamento de
negar o habeas corpus por entender que todo
brasileiro merece o mesmo tratamento.
Pondera que todos são passíveis de erro, mas
devem pagar por suas faltas, cumprindo a
penalidade dentro do que o Direito e a
Legislação preconizam.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Antônio Aguiar, que subscreverá a
moção com a aquiescência do autor.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0256/2018, de autoria do deputado Dr.
Vicente Caropreso; e 0257/2018, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera.

Alude que Raimundo Colombo
levantou a bandeira de Santa Catarina, foi um
governo de coalizão, pois buscou beneficiar a
sociedade catarinense. [Taquígrafa: Sílvia]

Declara, ainda, que é preciso
avançar, fazendo uma grande reforma cons-
titucional, mudando paradigmas que fazem com
que algumas castas da sociedade tenham
tratamento diferenciado e privilégios a custo da
classe produtiva. Ressalta que essa mudança é
importante para que o país possa ter mais
dinheiro para investimento naquilo que gera
retorno e tributo, e não apenas para custeio.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0175/2018, 0176/2018,
0177/2018, 0178/2018, 0179/2018 e
0180/2018, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0181/2018, de autoria da deputada
Ada Faraco De Luca, e 0182/2018, de autoria
do deputado Antônio Aguiar.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)
- Faz uma saudação especial ao presidente da
Casa Legislativa, deputado Aldo Schneider,
ressaltando o grande trabalho que realizou no
Alto Vale do Itajaí.

Manifesta agradecimento ao
secretário de Saúde, Acélio Casagrande, ao
deputado federal Mauro Mariani, ao presidente
e vereador Mário Renato Erzinger, ao prefeito

Também pede o apoio dos parla-
mentares para a aprovação do PLC n.

Finda a Pauta da Ordem do Dia
[Taquígrafa: Ana Maria]
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Beto Passos, ambos de Canoinhas, e a todos
que participaram da grande jornada em prol da
reabertura da Unidade de Saúde de Canoinhas.

Catarina, Raimundo Colombo, para concorrer ao
Senado Federal, enaltecendo sua atuação em
prol do estado catarinense e atenção especial
aos 40 deputados da Casa Legislativa.
[Taquígrafa: Elzamar]

dificuldades, citando a questão do Fundam,
segunda edição, que não vai acontecer por falta
de recursos, o que deixa prefeitos em situação
embaraçosa perante a população que se sente
enganada. Fala também sobre a PEC 95, que
durante 20 anos limita os investimentos nas
áreas da Saúde e Educação. Finaliza sua
manifestação com a leitura de um poema de
Bertold Brecht sobre A Verdade, e reafirma que
as verdades serão divulgadas sempre.

Dirige-se à comunidade de São Bento
do Sul, manifestando satisfação pelo credencia-
mento da Unidade Oncológica, naquele
município, atendendo as necessidades do
planalto norte desde Campo Alegre a Porto
União. Agradece ao ministro da Saúde, Ricardo
Barros e à deputada federal, Carmen Zanotto.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-
dente) - Manifesta-se quanto aos aconteci-
mentos do dia anterior, no STF, entendendo
que a justiça é seleta, é para alguns, no Brasil.

Também registra que Santa Catarina
foi muito beneficiada nos governos de Lula e
Dilma, na questão das enchentes e das obras
que aconteceram no estado, principalmente na
área de infraestrutura e contenção de cheias,
totalizando R$ 11 bilhões de recursos do
governo federal para os governadores Luiz
Henrique e Raimundo Colombo.

Referencia o governador e médico
Eduardo Pinho Moreira, destacando sua
contribuição na instalação da referida unidade
no planalto norte, uma vez que dependia de
orçamento federal. Frisa que a concretização do
referido investimento na saúde representa uma
conquista para os moradores daquela região.

Neste momento, a Presidência,
verificando que não há mais oradores inscritos
a fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, solene, para a data
subsequente, às 10h30, para posse do gover-
nador Eduardo Pinho Moreira. [Taquígrafa:

Sara].

Pontua, na presente data, a
oficialização da saída de governador de Santa

Lamenta que, depois do golpe
institucionalizado no país, enfrentem-se sérias

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Ao Excelentíssimo
ALDO SCHNEIDER
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
NestaATO DA PRESIDÊNCIA Nº 016-DL, de 2018
OFGABGM/175/2018 Florianópolis, 5 de abril de 2018O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, solicito licença para tratar de

assunto particular, sem remuneração, na presente data, por isso a
ausência do Deputado Gelson Merisio na Sessão do Plenário.

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, no dia 5 de
abril do corrente ano, sem remuneração, para tratar de interesse
particular. Respeitosamente,

Luciana AlthoffPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 5 de abril de 2018.
Chefe de GabineteDeputado ALDO SCHNEIDER

Lido no ExpedientePresidente
Sessão de 10/04/18ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA –––– * * * ––––

GABINETE DO DEPUTADO GELSON MERISIO

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

unanimidade; PLC./0006.2/2018, de autoria da Deputada Luciane
Carminatti, que altera a Lei Complementar nº 170, que “Dispõe
sobre o Sistema Estadual de Educação”. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil e à Secretaria de Estado da
Educação, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0030.7/2018, de autoria do Deputado Dirceu
Dresch, que institui a identificação dos estabelecimentos de
ensino da rede pública estadual e adota providências. Exarou
parecer pela rejeição, que posto em discussão, foi concedida vista
em gabinete ao Deputado Rodrigo Minotto; PL./0519.5/2017, de
autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a vedação
da desigualdade salarial, por motivo de gênero ou raça, nas
empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço ao
Estado de Santa Catarina, estabelece mecanismos de fiscalização,
e adota outras providências. Exarou parecer pela rejeição, que
posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao Deputado
Rodrigo Minotto; PL./0524.2/2017, de autoria do Deputado
Roberto Salum, que dispõe sobre a cobrança de “couvert” artístico
e a obrigatoriedade de colocação de placas informativas dos
valores. Exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado Dirceu
Dresch deliberou acerca das seguintes matérias:
PL/0568.3/2015, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro,
que institui o mês Fevereiro Lilás, dedicado à prevenção da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), no Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer nos termos da Emenda Substitutiva
Global de fl. 48, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0475.0/2017, de autoria do Deputado Nilso
Berlanda, que regulamenta a Comunicação de Controle Interno e
estabelece outras providências. Exarou parecer favorável com
Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi

ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove
horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regimento
Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a
Presidência do Senhor Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados
Membros da Comissão de Constituição e Justiça: Darci de Matos,
Dirceu Dresch, Mauro de Nadal, Ricardo Guidi Rodrigo Minotto e
Valdir Cobalchini. O presidente fez a leitura do ofício nº
0032/2018 expedido pelo gabinete do Senhor Deputado Marcos
Vieira que justifica a ausência do parlamentar. A ausência do
Deputado João Amin foi justificada através de Ofício nº 0005/2018
e designa o Deputado Vicente Caropreso como seu substituto.
Havendo quorum regimental, o presidente abriu os trabalhos e
submeteu à apreciação a Ata da 05ª Reunião Ordinária, que posta
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, o presidente abriu a palavra aos membros, obedecendo
à ordem de chegada, para início da discussão de matérias. O
Senhor Deputado Valdir Cobalchini deliberou acerca das seguintes
matérias: PL./0071.5/2018, de autoria do Deputado Neodi
Saretta, que institui o Serviço de Transporte Especial Gratuito para
os pacientes com câncer ou doenças graves em tratamento na
rede estadual de saúde de Santa Catarina. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil e à Secretaria de Estado da
Saúde, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
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aprovado por unanimidade; PL./0049.7/2018, de autoria do
Deputado Cesar Valduga, que institui a Semana Estadual do Lixo
Zero, no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0050.0/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que
dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa de estacionamento por
hospitais aos pacientes submetidos à sessão de radioterapia ou
quimioterapia. Exarou parecer pela tramitação conjunta ao
PL./0048.6/2011, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. O Senhor Deputado Jean Kuhlmann
deliberou acerca das seguintes matérias: MPV./00216/2017, de
autoria do Governador do Estado, que institui o Programa Catari-
nense de Parcelamento de Débitos Fiscais (PPDF) e estabelece
outras providências. Exarou parecer pela admissibilidade total, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
MPV./00217/2017, de autoria do Governador do Estado, 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.
Exarou parecer pela admissibilidade total, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado
Rodrigo Minotto deliberou acerca das seguintes matérias:
PL./0124.1/2013, de autoria da Deputada Angela Albino, que
dispõe sobre a instituição de diretrizes para o Turismo Religioso no
Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável e considerou
prejudicada a proposição PL./313.4/2015 apensada, que posto
em discussão, foi concedida vista em gabinete ao Deputado João
Amin; PL./0321.4/2016, de autoria do Deputado Kennedy Nunes,
que dispõe sobre a presença de nutricionistas nas escolas
públicas e particulares no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Exarou parecer favorável com Emenda Substitutiva Global, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0033.0/2018, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que
institui normas obrigatórias para abertura de conta bancária às
campanhas solidárias de arrecadação de fundos, em espécie, que
visem tratamentos de saúde a menores, idosos, incapazes, pessoa
com deficiência e hipossuficientes no Estado de Santa Catarina e
adota outras providências. Exarou parecer favorável com Emenda
Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi
concedida vista em gabinete aos deputados Dirceu Dresch e Valdir
Cobalchini. O Senhor Deputado Darci de Matos deliberou acerca
das seguintes matérias: PL./0373.5/2017, de autoria do
Deputado Antonio Aguiar, que autoriza o Poder Executivo a
regulamentar e consolidar a implantação de prontuário eletrônico
do paciente nos serviços de saúde públicos e privados no Estado
de Santa Catarina e estabelece diretrizes para a sua
implementação. Exarou parecer favorável com Emendas
Modificativas, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Valdir Cobalchini; PLC./0032.4/2017, de
autoria do Deputado Natalino Lázare, que altera o inciso VII do art.
2º da Lei Complementar nº 587, de 2013, que 'Dispõe sobre o
ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina
e estabelece outras providências', a fim de aumentar a idade
máxima para o referido ingresso. Requereu diligência à Secretaria
de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado da Segurança
Pública, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Senhor Deputado Vicente Caropreso deliberou
acerca da seguinte matéria: PL./0348.4/2016, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera a Lei nº 10.501, de
1997, que “Dispõe sobre normas de segurança para o funciona-
mento de estabelecimentos financeiros e dá outras providências”,
para o fim de disciplinar a dispensa da revista por portas
eletrônicas de segurança individualizada. Devolveu vista
manifestando concordância com o parecer do relator (Deputado
Valdir Cobalchini) favorável com Emenda Modificativa de fl. 45, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, o Deputado Ricardo Guidi se ausentou e designou o
Deputado Dóia Guglielmi como seu substituto. O Senhor Deputado
Darci de Matos deliberou extrapauta acerca da seguinte matéria:
PLC/0005.1/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, 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”, para o fim de alterar a idade limite dos Oficiais
Policiais-Militares para transferência “ex officio” para a reserva
remunerada e reforma. O Deputado Dirceu Dresch apresentou um
requerimento verbal de diligência à Associação de Oficiais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(ACORS) e à Federação Nacional De Entidades De Oficiais Militares

Estaduais (FENEME). O Deputado Valdir Cobalchini também
apresentou um requerimento verbal de diligência à Secretaria de
Estado da Casa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ambos
os requerimentos postos em discussão e votação, sendo apro-
vados por unanimidade; PL./0500.5/2017, de autoria do Deputado
Antonio Aguiar, que denomina Vereador Arno Krelling o trecho da
Rodovia SC-418 que liga o Viaduto Pirabeiraba km 0 à Sociedade
Dona Francisca Km 9. Exarou parecer favorável, que posto em
votação e discussão, foi aprovado por unanimidade. O Senhor
Deputado Jean Kuhlmann deliberou extrapauta acerca da seguinte
matéria: PLC./0008.4/2018, de autoria da Mesa, que altera a
Resolução nº 002, de 2006, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal, o Plano de Carreira, os cargos, as classes de cargos, as
funções de confiança e as atribuições dos servidores da ALESC,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 2015, e adota
outras providências. Exarou parecer favorável nos termos da
Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão, foi
concedida vista coletiva. Na sequência o presidente teve que
interromper o andamento da reunião devido ao esgotamento do
horário regimental para sua realização e convocou os membros
para dar continuidade aos trabalhos às 17h para discussão da
matéria PLC./0008.4/2018 cuja deliberação ficou pendente. Nada
mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e suspendeu a
presente reunião. Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil
e dezoito, às 17 horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do
Regimento Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a
Presidência do Senhor Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados
Membros da Comissão de Constituição e Justiça: Dirceu Dresch e
Valdir Cobalchini. A ausência do Deputado João Amin foi justificada
e designa o Deputado Vicente Caropreso como seu substituto. O
Deputado Ricardo Guidi designou o Deputado Dóia Guglielmi como
seu substituto. Havendo quorum regimental, o presidente reabriu
os trabalhos para discussão da matéria pendente. O Senhor
Deputado Jean Kuhlmann deliberou acerca da seguinte matéria:
PLC./0008.4/2018, de autoria da Mesa, que altera a Resolução nº
002, de 2006, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal, o Plano de
Carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança
e as atribuições dos servidores da ALESC, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 2015, e adota outras providências.
Exarou parecer favorável com Emenda Modificativa e Emenda
Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos demais
presentes e encerrou a presente reunião, da qual, eu Lyvia Mendes
Corrêa, Chefe de Secretaria da Comissão, lavrei esta Ata que, após
lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada
pelo Senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 03 de abril de 2018.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA, DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2018, às onze horas,
na Sala de Reuniões das Comissões da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Deputado Neodi
Saretta, com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da 1ª Reunião Ordinária da Comissão
de Saúde, referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos senhores Deputados: Cesar
Valduga, Fernando Coruja, José Milton Scheffer, Neodi Saretta e
Antonio Aguiar - representando o Deputado Dalmo Claro, que se
juntou aos demais no decorrer da reunião. Os Deputados Mauro de
Nadal e Serafim Venzon justificaram ausência. Havendo quórum
regimental, o Presidente Deputado Neodi Saretta abriu a reunião
submetendo à apreciação a Ata da 13ª. Reunião Ordinária de 2017
e a ata da Reunião de Instalação, que foi aprovada por
unanimidade. MATÉRIAS DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES:
PL./0356.4/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que
institui o Dia Estadual do Podólogo. O relator, Deputado José
Milton Scheffer, apresentou parecer favorável à aprovação do
Projeto de Lei, na forma da Emenda Substitutiva Global de fl. 09,
consoante aprovado na Comissão precedente. Após discussão e
votação, o Projeto de Lei foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
PL./0501.6/2015, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso,
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que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos e de
estimação em hospitais privados, públicos, contratados,
conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS), para
visitação de pacientes internados, no âmbito do Estado de Santa
Catarina. O Deputado Antonio Aguiar, representando o relator
Deputado Dalmo Claro, apresentou parecer favorável ao Projeto de
Lei, com as três Emendas Modificativas ora apresentadas em
anexo; e pela rejeição das Emendas Aditivas de fls. 38/39, por
prejudicadas, nos termos do art. 230, inciso VI, do Estatuto Interno
desta Assembleia. Após discussão, o Deputado Fernando Coruja
pediu vistas do Projeto de Lei. CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS
DOCUMENTOS RECEBIDOS: Ofício 06/02/2018, de origem da
Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, que informa a
situação dos ostomizados em Santa Catarina atualmente e solicita
que sejam destinos recursos para suprir as necessidades destas
pessoas. Também solicita Audiência para melhores esclareci-
mentos sobre o trabalho que a ACO desenvolve em Santa Catarina
e na região sul através da Coordenadora da Regional Sul Candinha
Jorge. O Presidente Deputado Neodi Saretta disse que recebeu a
Presidente da Associação Candinha Jorge, e que esta encaminhou
documento endereçado ao Governador do Estado, ao Secretário de
Saúde e ao Presidente da Comissão de Saúde da Alesc.
Conversaram com representantes da SES a respeito do
fornecimento de insumos, das bolsas coletoras e processos
licitatórios que estão em andamento. Sugeriu que o Ofício recebido
pela Comissão seja encaminhado à SES, solicitando que a
situação dos ostomizados em Santa Catarina seja regularizada o
quanto antes. O encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde
foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Resposta ao Pedido de
Informação PIC/0134.0/2017, que requeria informações sobre a
logística do Sistema Nacional de Regulação SISREG/SC acerca da
assistência às crianças e adultos portadores de Fissuras
Labiopalatinas. O Deputado Antonio Aguiar ressaltou a importância
deste tema e sugeriu que seja feito um requerimento convocando o
Secretário de Estado da Saúde para que sejam discutidos vários
assuntos, incluindo os contratos da SES e seus valores. O
Deputado Dalmo Claro disse que o Centrinho, de Joinvillel mais
bem equipado para o tratamento das Fissuras Labiopalatinas que o
prefeito de Joinville já manifestou que não quer mais que o
Centrinho seja referência no estado porque o que recebe pelo SUS
é muito pouco em relação ao que o município investe na
manutenção daquela estrutura, que é municipal. Acha pertinente a
sugestão do Deputado Antonio Aguiar para que se convide o
Secretário de Estados da Saúde para discutir diversos assuntos
que envolvem a Saúde catarinense. O Presidente Deputado Neodi
Saretta pautou o convite a ser feito ao Secretário de Saúde para
que participe de uma reunião ordinária desta Comissão para que
discuta assuntos como a situação dos ostomizados, atendimento
aos pacientes de Fissuras Labiopalatinas, exames de DNA,
situação do Hospitais Florianópolis, Hospital de Lages e demais
assuntos pertinentes a sua pasta.. Após discussão e votação, o
pedido de convite ao Secretário foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Resposta ao Pedido de Informação PIC/0144.0/2017, que
requeria informações acerca dos prazos e valores dos contratos,
bem como a situação dos pagamentos realizados pela Secretaria
de Estado da Saúde em cada contrato com a Associação para o
Desenvolvimento da Medicina (SPDM/PAIS). Ofício 061/2018, de
origem da Superintendência de Serviços Especializados e
Regulação, Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência -
SES/ATPCD, solicita apoio da Comissão de Saúde da ALESC, para
execução do Projeto de Capacitação na Atenção à Saúde das
Pessoas com Ostomas Intestinais e/ou Unirárias e Fistulas
Cutâneas, a ser desenvolvido em 2018, de abril a julho, em quatro
módulos e dois dias cada. APROVADO POR UNANIMIDADE. O
Deputado Dalmo Claro relembrou a situação das Organizações
Sociais, que não estavam com os pagamentos em dia. O
Presidente Deputado Neodi Saretta divulgou um convite da FECAM
para Seminário sobre Gestores de Política de Saúde a ser realizado
no dia 01º de março, às 08h30, no Auditório da GranFópolis. Nada
mais havendo a tratar, o Deputado Neodi Saretta agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente reunião. E, para constar,
eu, Assessora da Comissão, Genair Lourdes Bogoni, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da
Assembleia Legislativa.

CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 021, de 2018
Convênio de Cooperação Técnico-
Institucional que entre si celebram a
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ-MF sob o nº
83.599.191/0001-87 e a Prefeitura
Municipal de Siderópolis, inscrita no CNPJ-
MF sob o nº 82.929.407/0001-62 visando
a cooperação recíproca entre os Poderes,
com fundamento no art. 18, § 1º da Lei nº
6.745/85 e art. 29 da Resolução nº
002/2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 645/2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com
sede à rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro - Florianópolis/SC,
CEP:88020-900 neste ato representado pelo seu Presidente, Deputado
Aldo Schneider, e o Município de Siderópolis, com sede na Prefeitura
Municipal de Siderópolis, sito à Avenida Presidente Dutra, nº 001,
Centro - Siderópolis/SC, CEP:88860-000 neste ato representado pelo
seu Prefeito, Senhor Hélio Roberto Cesa, resolvem celebrar o presente
Convênio de Cooperação Técnico-Institucional, de acordo e em
conformidade com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convênio de Cooperação tem por objetivo ajustar

as regras relativas a permuta de servidor entre a Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Siderópolis,
com vistas a cooperação técnico-profissional entre os Convenentes, em
especial:

I. Disposição recíproca de servidores para o atendimento de
suas necessidades funcionais;

II. Disponibilização de informações e troca de experiências
nas áreas de atuação dos Poderes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMUTA DE SERVIDORES
A permuta de servidores dar-se-á através de ato de

disposição ou cessão de pessoal com todos os direitos e vantagens do
cargo que exercem, mediante acordo entre as partes.

A cessão ou disposição funcional deverá ocorrer com ônus
para o órgão cooperante de origem, o que quer significar que os
vencimentos e demais vantagens do servidor cedido ou colocado em
disposição haverão de ser suportados pelo órgão que o cedeu ou
disponibilizou e esses custos serão ressarcidos pela ALESC, mediante
a apresentação de fatura, anexando cópia do contracheque e
identificação de conta bancária para o pagamento.

Fica limitado a 1 (um) o número de permuta por ano civil,
para cada uma das partes, que se obrigam a manter o órgão cedente
informado sobre a frequência dos servidores cedidos, sob pena da
suspensão automática da cedência e da sustação do pagamento dos
respectivos vencimentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A Prefeitura Municipal de Siderópolis e a Assembleia

Legislativa poderão propor, mediante aviso prévio de 45 (quarenta e
cinco) dias, a rescisão do presente Convênio de Cooperação, ou,
independentemente de aviso, na comprovada ocorrência de
descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições; pela
superveniência de disposições legais ou eventos que o tornem material
ou formalmente inexequível, ou, ainda, por manifesto consenso entre
as partes.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Convênio de Cooperação vigorará de 01/04/2018

até 31/12/2018.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da execução e do fiel

cumprimento do presente Convênio de Cooperação, o foro eleito haverá
de ser aquele da ocorrência do fato que der início ao litígio.

E por estarem acordes, as partes rubricam e firmam o
presente Convênio de Cooperação elaborado em 3 (três) vias de igual
teor e forma juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Florianópolis (SC) em 05 de Abril de 2018.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente da ALESC
HÉLIO ROBERTO CESA - Prefeito Municipal de Siderópolis
TESTEMUNHAS:

1.
Deputado Neodi Saretta 2.

Presidente –––– * * * ––––
–––– * * * ––––
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MENSAGEM GOVERNAMENTAL
equipamentos, máquinas e veículos, na realização de 56 obras e na
pavimentação de 1.358 ruas e avenidas.

Lutamos muito e continuamos acreditando ser este o melhor
programa para levar desenvolvimento para os Municípios, para mais
perto do cidadão. E os recursos para esta segunda etapa já estão
assegurados no Banco Nacional de Desenvolvimento Social e
Econômico (BNDES).

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1238

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

Para manter o equilíbrio financeiro do Estado, decidimos
extinguir três empresas do Estado: a Companhia de Desenvolvimento
de Santa Catarina (Codesc), a Companhia de Habitação (Cohab) e a
Corretora de Seguros e Administradora de Bens Móveis e Imóveis
(Bescor), medida que encontrou resistência dentro do próprio governo.
O fechamento dessas empresas representou economia mensal de
R$ 10 milhões aos cofres públicos.

Em estrita observância à determinação contida no art. 40,
inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado, comunico a essa
augusta Casa Legislativa que renuncio, a contar de 6 de abril de 2018,
ao mandato de Governador do Estado de Santa Catarina, de acordo
com a carta de renúncia anexa.

Também promovemos programas de demissão voluntária em
diversas empresas estatais. A transformação das Secretarias de
Desenvolvimento Regional em Agências permitiu redução siginificativa
de cargos comissionados.

Florianópolis, 5 de abril de 2018.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente

Mais um reflexo das escolhas ao longo dos últimos anos, foi
o reconhecimento de Santa Catarina como o segundo Estado mais
competitivo no País, de acordo com o Ranking de Competitividade dos
Estado de 2017.

Sessão de 10/04/18

Florianópolis, 5 de abril de 2018.
Excelentíssimo Senhor
Deputado ALDO SCHNEIDER

Apresentamos grande evolução, pois, no início do governo,
em 2011, estávamos na sétima posição. Um dos pontos que
diferenciou nosso Estado foi o fato de ter o menos número de cargos
comissionados no governo.

Presidente da Asssembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)
Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
88020-900 - Florianópolis - SC

Outro ponto que diferencia o nosso Governo é o Portal da
Transparência, lançado em 2012, serviço que permite ao cidadão
fiscalizar todos os gastos públicos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar o meu pedido

de renúncia, a contar do dia 6 de abril de 2018, ao cargo de Gover-
nador do Estado de Santa Catarina, para o qual fui eleito em 2010 e
reeleito em 2014.

Os novos recursos gráficos e as ferramentas disponibilizadas
ajudam as pessoas a compreender os dados sobre despesas e
receitas em poucos cliques, de salários dos servidores até despesas
com aluguéis, passagens, diárias e todos os contratos do governo.

Nestes mais de sete anos de governo, preciso registrar o
meu agradecimento a todos que, com seu trabalho e com sua
dedicação, fizeram uma Santa Catarina cada vez melhor. É a hora de
também reconhecer os muitos avanços que permitiram promover nosso
Estado como exemplo de sucesso em distintas áreas.

Além disso, trabalhamos com vetores para animar a
economia de Santa Catarina: apoio aos produtores para aumentar a
produção de grãos, ampliação das exportações de frangos e suínos
com a conquista dos mercados do Japão e da Coréia do Sul, entre
outros.

Diante de um cenário de crise econômica nacional, vivemos
momentos desafiadores, com a receita caindo e a exigência da sociedade
aumentando, com mais catarinenses precisando da proteção do governo,
passando a utilizar mais a rede pública de educação e saúde.

Também reduzimos o ICMS da área têxtil para diminuir as
importações, principalmente da China, e ampliamos fortemente os
financiamentos para quem cria produtos tecnológicos.Com medidas estratégicas, como a renegociação das dívidas

do Estado com a União, a reforma da previdência estadual e a decisão
de não aumentar impostos, Santa Catarina conseguiu ser o último
Estado a entrar na crise e o primeiro a sair dela.

A atração e qualificação de turistas também mereceu nossa
atenção, especialmente dos países vizinhos, como Argentina, Uruguai,
Paraguai e Chile para a temporada de verão. Construímos ações para
acabar com a sazonalidade no turismo de eventos: o Centro de Eventos
de Canasvieiras, inaugurado em dezembro de 2016, e o Centro de
eventos de BaIneário Camboriú, em fase final de construção.

Mas a conquista que mais nos orgulha refere-se à promoção
do emprego. Em 2017, Santa Catarina foi o Estado que mais gerou
vagas com carteira assinada no País: 29.441 postos de trabalho, um
grande saldo positivo no emprego. E os números continuam colocando
os catarinenses em evidência neste início de 2018.

Outro vetor da economia que apresentou excelentes resultados foi
o Porto de Imbituba, que movimentou R$ 4,5 milhões de toneladas em
2017, um crescimento acumulado de 119% desde que a administração
portuária foi delegada ao Estado de Santa Catarina em 2012.

O emprego tem um reflexo profundo no desenvolvimento
social, impacta na autoestima, na responsabilidade que cada um de
nós tem em constuir uma sociedade melhor. Com alegria, vimos a economia catarinense crescer 4,3% no

ano passado, enquanto a média do Brasil foi 1%. Essa duferença tão
significativa mostra o acert nas decisões tomadas.

O sistema de prevenção às enchentes desenvolvido pela
Defesa Civil de Santa Catarina foi outra grande conquista. Com a
ampliação das barragens de Ituporanga e Taió, a instalação, dos
radares meteorológicos de Lontras e Chapecó, do radar móvel de
Araranguá, a criação dos 20 Centros Regionais de Treinamento,
Operação e Sala de Situação e o Centro Integrado de Defesa Civil em
Florianópolis, Santa Catarina tem hoje uma das melhores estruturas de
prevenção aos desatres naturais reconhecida pela Organização das
Nações Unidas (ONU).

Nossas conquistas sociais não param. Na Educação,
avançamos muito com o novo Plano Estadual de Educação e o plano de
carreira do Magistério.

A escolha do Plano de Gestão Escolar e, consequentemente,
dos diretores das escolas estaduais passou a contar com a partici-
pação dos pais, professores e alunos. Um grande avanço e faz com
que, cada vez mais, as famílias estejam envolvidas na vida escolar das
nossas crianças e de nossos jovens.Criamos o programa do Juro Zero para atender aos pequenos

empreendedores e tivemos resultados excepcionais. Foram concedidos
R$ 200 milhões em mais de 70 mil operações de crédito, uma política
de desenvolvimento social em todas as regiões catarinenses.

São mais de 3 mil quilômetros de construção, pavimentação
e recuperação de estradas durante meus anos de governo.

A Saúde recebeu grandes investimentos com a ampliação
física dos hospitais de Lages, Florianópolis, Chapecó, Joinville, Itajaí,
Joaçaba, Xanxerê, Criciúma, entre outros. Ao final de todas as obras,
serão mais de 2.500 novos leitos para atender à população.

O Pacto por Santa Catarina, com a injeção de recursos da
ordem de mais de R$ 10 bilhões em áreas como educação, saúde,
segurança, defesa civil e infraestrutura, transformou-se no maior
programa de investimentos do Estado. Além das grandes obras físicas, foram investidos milhões de

reais em equipamentos oferecendo avanços tecnológicos para uma
medicina moderna e eficiente.

Já a primeira edição do Fundo de Apoio aos Municípios
(Fundam) levou recursos a todas as cidades catarinenses, para
realização de obras ou compras de equipamentos, de acordo com as
demandas apontadas pelos Municípios.

O sistema de regulação de leitos hospitalares foi outra
grande conquista, e o mutirão de cirurgias devolveu a dignidade a
milhares de catarinenses que aguardavam na fila para a realização de
um procedimento. Mesmo com todos estes investimentos na Saúde,
sabemos que ainda há muito por fazer.

Foram liberados mais de R$ 600 milhões, e os recursos
possibilitaram que os Municípios investissem na aquisição de 976
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Na Segurança Pública temos as menores taxas de homicídios
entre os Estado. O maior número de presos trabalhando e aprendendo uma
profissão para que possam se reinserir no mercado do trabalho.
Construímos, nestes sete anos, 8.000 novas vagas nas unidades prisionais.

OFÍCIO Nº 0039.1/2018
Ofício: 21/2018 Quilombo/SC, 05 de Abril de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Quilombo, referente ao exercício de 2017.Merece destacar que fizemos a maior contratação da história

da Polícia Militar: 50% do atual efetivo da PM foi contratado nos últimos
sete anos. Juntos, foram mais de 9,3 mil policiais Militares, civis,
bombeiros e demais agentes de segurança contratados entre 2011 e
2018.

Celso Luiz Sordi
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 10/04/18
Durante o mandato como Governador de Santa Catarina,

observei que muitos catarinenses aprovam e concordam com o
governo, todavia têm catarinenses que não aprovam. Há catarinenses
que gostam do que a gente faz, entretanto podem ter catarinenses que
não gostam do governo. Mas tenho certeza absoluta de que todos os
catarinenses têm orgulho do nosso Estado, e isso é o maior presente
para um governante. Não tem presente maior do que a pessoa perceber
que está vivendo na hora certa, no lugar certo e que tem orgulho e
alegria de ser catarinense.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0040.5/2018

Blumenau, 29 de março de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Blumenau, referente ao exercício de 2017.

Maria Christina Dorigatti
Presidente

Lido no ExpedienteNestes sete anos, aprendi muito, conheci pessoas especiais,
presenciei momentos de superação, idealismo e dedicação dos quais
jamais me esquecerei.

Sessão de 10/04/18

–––– * * * ––––
Fortaleci ainda mais minha convicção do valor e da impor-

tância da fé, de tratar bem as pessoas, de compreender com o olhar,
de ouvir mesmo no silêncio, de respeitar a timidez que não é omissão e
valorizar o bem e, principalmente, as pessoas de bem.

OFÍCIO Nº 0041.6/2018
Of.Nº 012/2018 Rio das Antas, 02 de Abril de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Escola Especial Meu Recanto -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Rio das
Antas, referente ao exercício de 2017.

Entrego-me a uma nova caminhada consciente de todos os
riscos, mas com a certeza de que posso contribuir. Eu me sentiria
envergonhado e fraco se não tivesse a coragem de me colocar outra
vez à disposição. É meu dever participar dessa luta. É meu dever lutar
esta batalha.

Marilene Seidel
Presidente

Lido no Expediente
Com a minha gratidão e o meu respeito, muito obrigado.

Sessão de 10/04/18
João Raimundo Colombo

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0042.7/2018

OFÍCIOS Of/ESC nº 29/2018 Anita Garibaldi, 02 de abril de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Anita Garibaldi, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0035.8/2018
Florianópolis, 03 de Fevereiro 2018

Cleverson Ricardo DiasEncaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Contadores de
História de Florianópolis (ACONTHIF), referente ao exercício de 2017.

Presidente
Lido no Expediente

Lea Palmira e Silva Sessão de 10/04/18
Presidente –––– * * * ––––

Lido no Expediente OFÍCIO Nº 0043.8/2018
Sessão de 04/04/18

Florianopolis, 30 de Março de 2018–––– * * * ––––
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Idosos
Esperança, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0036.9/2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Florianópolis, referente ao exercício de
2017.

Sivonei Marli Vasques Godinho
Presidente

Elizabeth Teresa Donato Das Neves Lido no Expediente
Presidente Sessão de 10/04/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 04/04/18

OFÍCIO Nº 0044.9/2018–––– * * * ––––
Of. nº 0027/2018 Monte Castelo, 05 de abril de 2018OFÍCIO Nº 0037.0/2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Monte Castelo, referente ao exercício de
2017.

Ofício nº 002/2018 Florianópolis, 28 de março de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Voluntários do
Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), de Florianópolis, referente
ao exercício de 2017. Tito Duffek

Sandra Mari Schmidt Presidente
Presidente

Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 10/04/18Sessão de 05/04/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0045.0/2018OFÍCIO Nº 0038.0/2018

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Apoio aos
Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis, em
Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Joinville, 12 de março de 2018
Encaminha a documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Joinvillense de
Apoio e Inclusão de Criança Especial (AJAICE), de Joinville, referente ao
exercícios de 2017.

Suelen João AlvesMônica da Silva Dias
PresidentePresidente

Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 10/04/18Sessão de 05/04/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA Nº 639, de 09 de abril de 2018
GABINETE DO DEPUTADO LEONEL PAVAN 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,

Ofício n.002/2018 Florianópolis (SC), 06 de abril de 2018.
Exmo. Senhor
Aldo Schneider
Deputado Estadual
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina

Excelentíssimo Senhor, RESOLVE:
Com os cordiais cumprimentos, informo que retorno as

atividades parlamentares nessa Casa Legislativa em 06 de abril de
2018.

LOTAR no Gab. Dep. Valmir Francisco Comin - LOYESE
LUIZ PEREIRA DA FONSECA, matrícula nº 961.718-3-01, servidor da
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
colocado à disposição na Assembleia Legislativa pela Ato nº 708, de
02 de abril de 2018, sob a égide do Termo de Convênio nº
1546/2015, a contar de 05 de abril de 2018.

Nesta oportunidade me coloco à sua disposição.
Respeitosamente,

LEONEL PAVAN
Deputado Estadual

Carlos Antonio BlosfeldLido no Expediente
Diretor de Recursos HumanosSessão de 10/04/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
PORTARIA Nº 640, de 09 de abril de 2018

PORTARIAS 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 636, de 09 de abril 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 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.

NOMEAR RAFAEL FERNANDES SANTAIANA para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-43, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Narcizo Parisotto).

NOMEAR LUCIANO CHAPLIN RODRIGUES para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-35, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Narcizo Parisotto).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld PORTARIA Nº 641, de 10 de abril de 2018
Diretor de Recursos Humanos 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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 1017/2018,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 637, de 09 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63,

caput e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de

dezembro de 1985,

CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família à servidora MARIA APARECIDA ORSI, matrícula nº 2084, por
05 (cinco) dias, a contar de 12 de março de 2018.

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 642, de 10 de abril de 2018NOMEAR ROCELANA SARETTA DE OLIVEIRA BRITO

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-30, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Carlos Chiodini - Jaraguá do Sul).

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,

Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,

caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro

de 1985,

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

PORTARIA Nº 638, de 09 de abril de 2018 CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados: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,

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

1420 ADROALDO MIRA 60 21/03/18 1014/2018
7475 BERNARDO KOERICH COLLAÇO 15 20/03/18 1013/2018
6320 ENIO RUBEM LUCCA JUNIOR 30 07/03/18 1012/2018RESOLVE:
1459 GILBERTO SIMOES DE BONA 15 15/03/18 1011/2018LOTAR no Gab. Dep. Valmir Francisco Comin -

MARIJANE FELIPE, matrícula nº 854, servidora da Prefeitura Municipal
de Pedras Grandes, colocada à disposição na Assembleia Legislativa
pelo Decreto nº 11.841/2018, de 01 de fevereiro 2018, sob a égide do
Termo de Convênio nº 019/2018, a contar de 05 de abril de 2018.

7401 JOÃO BATISTA SOARES 14 19/03/18 1010/2018
1389 MARIA CELESTE FERREIRA

MONTEIRO
15 14/03/18 1009/2018

967 RONALDO ROLNEI SOUZA 30 12/03/18 1008/2018
Carlos Antonio Blosfeld

Carlos Alberto de Lima SouzaDiretor de Recursos Humanos
Diretor-Geral–––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 643, de 10 de abril de 2018 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

O DIRETOR-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,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, NOMEAR MARLENE BOROVSKI, matrícula nº 8678,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-66, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt).

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº
Carlos Antonio Blosfeld

6945 LUDMILLA GADOTTI BOLDA
OSTETTO

08 14/03/18 1015/2018 Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

1027 LUIZ ALBERTO ORSI 15 07/03/18 1016/2018 PORTARIA Nº 648, de 10 de abril de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza 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,

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 644, de 10 de abril 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, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 1019/2018,

RESOLVE:
LOTAR  RODRIGO VIEIRA, matrícula nº 9154, servidor

do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina à disposição da
ALESC, no Gab Dep Darci de Matos, a contar de 10 de abril de 2018.RESOLVE:

ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da
servidora MARIA MARLY LEITE, matrícula nº 3531, fazendo constar
como sendo MARIA MARLY LEITE DOS SANTOS, alteração definida
nos termos da certidão exarada pelo Cartório Dias - Chapecó/SC.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 649, de 10 de abril 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 Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 645, de 10 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

EXONERAR a servidora MARIA ELOÁ DE ASSUNÇÃO DO
NASCIMENTO, matrícula nº 7474, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 10 de Abril de 2018 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 650, de 10 de abril 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
GENÉSIO ANTONIO COLLE, matrícula nº 8709, de PL/GAB-54 para o
PL/GAB-52, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 10 de Abril de 2018 (Gab Dep Rodrigo Minotto)
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 GUILHERME HORACIO
COLOMBO, matrícula nº 8468, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 10 de Abril de 2018 (Gab Dep Cleiton Salvaro).

PORTARIA Nº 646, de 10 de abril 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 651, de 10 de abril de 2018RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 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,NOMEAR SANTINA IZE ROSA, matrícula nº 6915, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-44, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Rodrigo Minotto - Nova Veneza).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

NOMEAR JOSE PAULO CASCAES, matrícula nº 4137,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-55, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - Tubarão).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 647, de 10 de abril 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

–––– * * * ––––
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PROJETOS DE LEI
sua essência por grupos folclóricos de etnia germânica e,
fundamentalmente, destinada a manutenção da cultura germânica na
região do Médio Vale do Itajaí.

A AFG tem por objetivos representar perante outros órgãos os
grupos folclóricos associados, promover eventos que possibilitem o
intercâmbio entre todos os grupos folclóricos associados, disponibilizar
subsídio fiscal e intelectual para amparar as necessidades informativas
dos grupos associados e promover a manutenção da carreta prática do
folclore germânico, impedindo, em seu meio, a existência de grupos
que estejam em desacordo com este fim.

PROJETO DE LEI Nº 0089.4/2018
Declara de utilidade pública a Associação
de Apoio aos Renais Crônicos (AARCA) do
Município de Araranguá.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública a Associação de
Apoio aos Renais Crônicos (AARCA), com sede no Município de
Araranguá.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de
interesse público.

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

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

Sala das sessões em,
Deputada Ana Paula Lima
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0091.9/2018I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Reconhece a Cidade de Itajaí, como Capital
Náutica do Estado de Santa Catarina.

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

Art. 1º Fica reconhecido a Cidade de Itajaí como Capital
Náutica do Estado de Santa Catarina.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.IV - balancete contábil; e
Sala das Sessões,V - declaração do presidente da entidade atestando o

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

Deputado Leonel Pavan
Lido no Expediente
Sessão de 10/04/18

JUSTIFICATIVAArt. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Submeto à consideração desse Colegiado Projeto de Lei que

visa reconhecer a Cidade de Itajaí como Capital Náutica Catarinense.
Sala das Sessões,

Deputado Dóia Guglielmi
Como já é de notório conhecimento Itajaí é uma cidade

náutica. Tendo uma vocação com a náutica do rio ao mar. Passando,
pelo estuário até a baía, onde está localizada a Marina Itajaí, um
equipamento turístico com grande potencial para despertar e
impulsionar a náutica, o lazer e os negócios em Santa Catarina.

Lido no Expediente
Sessão de 10/04/18

JUSTIFICATIVA
A Associação de Apoio aos Renais Crônicos (AARCA), fundada

em 26 de julho de 2017 com sede no Município de Araranguá, é uma
entidade civil, de caráter social assistencial que visa atender pessoas
com todos os tipos de complicações renais severas, visando uma
melhor qualidade de vida; orientá-las sobre recursos existentes na
comunidade e seus direitos e integrar os pacientes junto à sociedade.

A economia de Itajaí gira em torno do mar. Essa identidade
se completa com o porto, a pesca, a construção naval, setores que
capitalizam todas as atividades econômicas do Município, muitas delas
de alcance global.

O setor pesqueiro internacional, os navios de dezenas de
bandeiras que atracam pela cidade - além das embarcações
recreativas, as atividades escolares e os eventos esportivos colocam
Itajaí na vanguarda. Sem dúvida alguma, como um modelo para outras
cidades litorâneas Catarinenses, se espelharem.

Todos os objetivos poderão ser observados por meio do
estatuto social que acompanha o presente projeto de lei.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da presente proposição, por entendê-la
relevante.

Ademais, Itajaí tem sido cenário de diversas competições que
ocorrem durante o ano inteiro, trazendo velejadores de todo o Brasil e
de diversas partes do mundo. O Município, também conta com clubes
náuticos e escolas de vela que oferecem todo tipo de serviço náutico,
desde aula, aluguel de embarcações e até suporte para eventos de
porte.

Deputado Dóia Guglielmi
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0090.8/2018
Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS GERMÂNICOS
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AFG do
município de Blumenau. Agora mesmo, entre os dias 05 a 20 de abril de 2018, está

ocorrendo à terceira edição da Volvo Ocean Race - o maior evento
náutico do planeta. Regata internacional considerada a Fórmula 1 dos
Mares que reúne grandes nomes da vela mundial, entre elas a
brasileira Martine Grael, campeã olímpica no Rio 2016, filha do
velejador Torben Grael e integrante da equipe holandesa Team
AkzoNobel.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS GERMÂNICOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ -
AFG, com sede no Município de Blumenau.

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

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

Importante destacar que Itajaí recebeu a Volvo Ocean pela
primeira vez na edição 2011-2012, quando mais de 250 mil pessoas
visitaram a Race Village montada para a competição. Na edição
2014-2015, o Município recebeu novamente o evento e foi a segunda
maior etapa em público, com mais de 300 mil pessoas. A expectativa é
que a edição 2017-2018, atraia aproximadamente 400 mil pessoas,
número superior a ultima edição.

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

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

Registro de Pessoas Jurídicas;
A Volvo Ocean Race, em especial, divulga o nome de

Itajaí na mídia nacional e internacional, e traz resultados
incrivelmente positivos para a economia municipal, com reflexos
diretos na economia de nosso Estado, tendo ainda um aspecto
didático fantástico vez que, além de movimentar a cidade numa
grande festa, serve ainda como fator motivador às pessoas que
apreciam e praticam o esporte náutico.

IV - balancete contábil; e
V - Declaração do presidente da entidade atestando o

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

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

Pelo exposto, pela importância turística, por toda a sua beleza
natural e, principalmente pela cidade ser privilegiada para a prática de
esportes náuticos, nada mais justo que a Cidade de Itajaí seja considerada a
“Capital da Náutica do Estado de Santa Catarina”.

Deputada Ana Paula Lima
Lido no Expediente
Sessão de 10/04/18

JUSTIFICATIVA
Dito isso, haja vista a relevância da proposta, espero

contar com o apoio de todos os nobres Parlamentares para sua a
aprovação.

A ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS GERMÂNICOS
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AFG localizada no Município de Blumenau,
fundada em 20 de maio de 2.000, é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.218.423/0001-04, sendo um órgão representativo, constituído em

Deputado Leonel Pavan
–––– * * * ––––
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