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P L E N Á R I O

ATA DA 030ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

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

presença de presidentes das associações
comerciais da região, os prefeitos de São Bento
do Sul, Magno Bollmann, e Campo Alegre,
Rubens Blaszkowski, vereadores dos dois
municípios e representantes da comunidade.
Espera que esta manifestação tenha eco no
governo do estado e que sejam tomadas
providências, implementando ações
concretas como manutenção do asfalto,
iluminação e sinalização para que mais
acidentes não aconteçam nesta bela e
perigosa serra catarinense.

DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) -
Menciona colagem de falso projeto de lei, como
sendo de sua autoria, e que concede 15 dias
de licença aos deputados, que o mesmo está
circulando nas redes sociais. Afirma que o
referido é falso, foi adulterado, assim como a
sua assinatura. Cita que ficou muito triste com
o fato. Lê o art. 3º do documento adulterado,
que diz o seguinte: O mesmo permite aos srs.
deputados ou deputadas que não estão em
condições de praticar esportes, ou portarem
alguma necessidade especial podem ficar em
casa com suas esposas e também podem
viajar com suas amantes. Comunica que
registrou Boletim de Ocorrência, na Polícia Civil
e que serão tomadas providências e medidas
cabíveis contra a pessoa ou grupo que lançou
tal comentário. Apresenta vídeo para ilustrar
seu pronunciamento.

Fala também sobre a Oncologia que
passará a funcionar em São Bento do Sul, com
procedimentos cirúrgicos, radioterapia, além da
quimioterapia que já atende no Hospital
Maternidade Sagrada Família. Informa que na
região existem 670 pacientes com câncer, que
não precisarão mais se deslocar para outras
regiões para tratamento. Em contato com o
administrador do hospital, Renato, sugeriu que
o atendimento leve em consideração as neces-
sidades físicas e psicológicas de cada
paciente, pois essas pessoas precisam de um
acolhimento especial.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Kennedy Nunes

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

Finaliza explicando de forma tranquila
que sua atitude sempre é muito transparente
com as pessoas que o ajudam, criticam e o
apoiam em seu mandato. Também declara que
nunca apresentou qualquer tema na tribuna da
Alesc com tais procedimentos. Afirma que não
é este o seu perfil. [Taquígrafa: Ana Maria]

*********
Breves Comunicações Destaca que R$ 4,7 milhões estão

sendo liberados para implantar a Oncologia
em São Bento do Sul, como resultado de
uma luta que começou há quatro anos, e
que felizmente agora está se concretizando.
[Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -
Registra a manifestação e a campanha
realizada em São Bento do Sul, com a
finalidade de pleitear a revitalização da Rodovia
418, Dona Francisca, que contou com a

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Reporta-se à morte de Paul Singer
aos 86 anos, economista e um dos fundadores
do PT, e discorre sobre o legado de
conhecimento deixado para o Brasil, país que o
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recebeu na década de 40 quando tinha oito
anos de idade com seus familiares fugindo do
nazismo na Áustria.

Fala da importância da universidade
para a área ambiental da região, pois faz um
trabalho fantástico na linha de projetos de
recuperação das áreas degradadas no sul de
Santa Catarina em consequência da mineração
do carvão. Lembra, ainda, que a universidade
está presente também nos afastados rincões,
nos bolsões de pobreza, dando acesso a quem
não tem vez e não tem voz, inclusive com
projetos de regularização fundiária pelo curso
de agrimensura, assistência social e outros
técnicos. Observa que, pelos dados estatísticos
apresentados, é uma universidade que deu
certo, pelo seu caráter social.

Por fim, manifesta gratidão pela
oportunidade de conviver com o empresário que
muito contribuiu para o desenvolvimento dos
municípios de Rio do Sul, Rio do Campo e
Benedito Novo, considerando-o pessoa digna e
orgulho de todos catarinenses.

Ao exibir imagens fotográficas que
mostram um pouco da vida do mestre Paul,
enaltece o trabalho desenvolvido em relação à
economia solidária, o que considerava a
revolução real para um mundo melhor, pois
desencadeia a responsabilidade igualitária a
todos socialmente. Assim, cita gratidão e
reconhecimento por suas ideias que
continuarão a viver entre as pessoas, e
transmite solidariedade aos familiares, amigos,
colegas professores, intelectuais, alunos e a
todos que de uma forma ou outra foram
tocados por suas palavras e exemplos.

Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Corrobora as palavras do deputado,
acrescentando que sua figura representava um
conselheiro na questão política.

Deputado Fernando Coruja
(Aparteante) - Ratifica as homenagens pres-
tadas ao sr. Osni Sens.
[Taquígrafa: Elzamar]

Lamenta que a lei que implantou a
Artigo 170, de concessão de bolsas de estudo,
não atenda a todos, causando a evasão de
diversos alunos que não conseguem mais
custear a sua faculdade, colocando este tema
como ponto de reflexão. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Suspende a sessão até o início da
Ordem do Dia.Cita o PL n. 124/2016, que objetiva

desenvolver políticas de economia solidária no
estado de Santa Catarina. Faz uma
exemplificação das cooperativas de catadores
de material reciclável, as quais se organizam, a
grande maioria, a partir de princípios da
economia solidária, com uma relação
isonômica entre os membros, sem chefias e
hierarquias. [Taquígrafa: Sílvia]

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início a pauta da
Ordem do Dia.

Partido: PT
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Lembra que o dia 14 de abril, é
dedicado ao Dia Nacional de Luta pela
Educação Inclusiva.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei n. 0505/2017.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Anuncia a deliberação da bancada do PSDB,
composta pelos deputados Doutor Vicente
Caropreso, Serafim Venzon e Marcos Vieira, o
convite para liderar a referida legenda na Casa
Legislativa. Manifesta contentamento pela
oportunidade de conduzir tão importante
segmento político. Externa sinceros
agradecimentos ao PSDB à oportunidade de dirigir
políticas, beneficiando o estado de Santa Catarina.

Menciona que grandes desigualdades
raciais e étnicas estão presentes na formação
do povo brasileiro, que produzem exclusão no
processo educacional, em especial os
homossexuais, as crianças em situação de
abandono de rua, população indígena, negra e
a população do campo.

Igualmente, comunica que a comissão
Constituição e Justiça apresentou parecer
favorável a mensagem de veto n. 01237/2018.

A Presidência comunica, ainda, que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0294/2018, de autoria do deputado Cesar
Valduga; 0295/2018 e 0297/2018, de autoria
do deputado Luiz Fernando Vampiro;
0296/2018, de autoria do deputado Pe. Pedro
Baldissera; 0298/2018, de autoria do
deputado Cleiton Salvaro; 0299/2018, de
autoria do deputado Neodi Saretta;
0300/2018, 0301/2018 e 0302/2018, de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
0303/2018, de autoria do deputado Valmir
Comin; 0304/2018, de autoria do deputado
Leonel Pavan; 0305/2018, de autoria do
deputado Silvio Dreveck; 0306/2018, de autoria
do deputado Natalino Lázare; e, 0307/2018, de
autoria da deputada Luciane Carminatti.

Cita que não existe acessibilidade na
maioria das escolas do estado, também faltam
banheiros adaptados para alunos com
deficiência. Comenta que o principal desafio é a
reversão da Emenda Constitucional n. 95, que
congelou investimentos públicos por 20 anos,
para a educação, o desenvolvimento urbano,
para a saúde, saneamento e destinação de
créditos aos agricultores. Lamenta a profunda
discriminação que tende a continuar. Critica
também a alteração da redação final da nova
base comum curricular, pois a mesma regride
no processo de inclusão.

Informa que apresentou um projeto de
lei, reivindicando o título à cidade de Itajaí
como a Capital Náutica de Santa Catarina. Ao
mesmo tempo, noticia que igual pedido foi
elaborado pelo deputado Maurício Eskudlark, e
sugere apensar os dois projetos, reforçando a
solicitação para que Itajaí receba o
reconhecimento ora sugerido. [Taquígrafa: Elzamar]

**********
Partidos Políticos

Partido: PP Finaliza afirmando que é preciso
garantir a permanência de uma política de
inclusão, porque temos que dar
oportunidades de aprendizagem aos
estudantes especiais e para aqueles que
possuem adversidades. [Taquígrafa: Ana
Maria]

Outrossim, a Presidência comunica que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0213/2018 e 0214/2018, de
autoria do deputado João Amin; 0215/2018,
0216/2018 e 0217/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0218/2018, de
autoria do deputado Leonel Pavan;
0219/2018, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; e, 0220/2018, de autoria da
deputada Luciane Carminatti.

DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -
Comenta sobre a realização da sessão solene
em Criciúma, na noite anterior, em homenagem
aos 50 anos da Fucri, atual Unesc, repercutindo
a grandiosidade do evento e a importância
daquela universidade para o desenvolvimento
da região sul do estado. Refere-se aos
homenageados da noite, entre eles o ex-prefeito
de Criciúma, Ruy Hülse e a reitora da Unesc,
Luciana Bisognin Ceretta, bem como ao seu vice,
Daniel Previ, parabenizando-os pelo trabalho e pelo
que representam para aquela instituição.

Partido: PSDB
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Parabeniza e deseja sucesso ao novo
secretário de Turismo que assume, sr. Tufi
Michreff Neto, e se coloca à disposição, como
também agradece a todos os funcionários da
citada instituição durante sua estada na pasta.
Acredita que devido à larga experiência do
secretário manterá e fará com que os números
cresçam ainda mais na área de turismo.

Pedido de Informação n. 0053/2018,
de autoria do deputado Antônio Aguiar,
solicitando ao secretário da Educação
informações referentes a desativação da ADR
de Canoinhas.

Ressalta que tal sucesso é resultado do
trabalho daqueles que os antecederam e
também dos 1.500 colaboradores atuais,
destacando que mais de 13 mil acadêmicos
estão integrados ao sistema. Enaltece o caráter
comunitário da Unesc, frisando que a
sociedade é partícipe, integrante deste grande
centro universitário que hoje espraia
conhecimento não só para o estado, mas para
todo o imenso Brasil.

Em discussão.
Enfatiza que Santa Catarina mostra

números alvissareiros quanto ao crescimento
no setor de turismo, gerando resultados
positivos em comparação há anos anteriores,
bem como em outros estados da Federação.
[Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0054/2018,

de autoria do deputado Gelson Merisio,
solicitando ao diretor do Detran informações
referentes ao cumprimento da Lei nº
17.403/17, que dispõe sobre a instauração de
processo administrativo pelo Detran para
aplicação e cumprimento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir.

Relata que as clínicas integradas da
universidade prestam importantes serviços à
comunidade, com 69.330 atendimentos
gratuitos só no primeiro semestre de 2.017 nas
mais diversas áreas como medicina,
odontologia, fisioterapia, psicologia, farmácia,
nutrição, enfermagem, biomedicina, saúde do
trabalhador, entre outras, e ressalva que a
razão do acentuado desenvolvimento daquela
unidade de ensino é a sua abertura à
sociedade e o grau de comprometimento dos
seus colaboradores.

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Concorda com o deputado Kennedy Nunes e
conclama a seus pares estarem presentes para
as votações da Ordem do Dia.

Anuncia, com muito pesar, o
falecimento do empresário Osni Sens, pessoa
simples e grande amigo, ex-presidente da
Associação Empresarial de Rio do sul, ACIRS,
criou o principal evento de negócios da região,
a Fersul, reforçando que é um momento de
muita tristeza para a capital do Alto Vale de Itajaí.

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

permaneçam como se encontram.
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Aprovado. Em votação. Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” rejeitam-no.

Pedido de Informação n. 0055/2018,
de autoria do deputado Antônio Aguiar,
solicitando ao secretário de estado da Saúde,
informações acerca da reabertura da Gerência
de Saúde de Canoinhas, bem como sobre o
Decreto que desativou essa Gerência.

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

Aprovada. (Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)Moção n. 0084/2018, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
diretor presidente do Grupo Escoteiro Concórdia
pela passagem dos 35 anos de fundação.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI sim
DEPUTADO CESAR VALDUGA sim
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS sim
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT sim
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADO LEONEL PAVAN 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 sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
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 sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Moção n. 0078/2018, de autoria da

deputada Ana Paula Lima, manifestando ao
reitor da Udesc solidariedade às alunas vítimas
de assédios, abusos e violências sexuais
praticados por um professor e solicita especial
atenção na apuração dos fatos.

Aprovada.
Moção n. 0085/2018, de autoria do

deputado Maurício Eskudlark, manifestando ao
ministro das Cidades, apelo pela revogação do
art. 4º da resolução Nº 563, de 25 de
novembro de 2015, que “dispõe sobre o
sistema de segurança para a circulação de
veículos e implementos rodoviários do tipo
carroceria basculante”.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovada. Em votação.
Moção n. 0079/2018, de autoria do

deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina, pelo ato de bravura Praticado
pelos bombeiros militares do 10º Batalhão de São
José, 3º Sargento Dirceu e Cabo Douglas.

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

Aprovada.
Moção n. 0086/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
prefeito e ao presidente da Câmara de
Vereadores de Florianópolis, apoio a luta dos
(as) trabalhadores (as) do serviço público
municipal e apelo pela retirada de tramitação
do Projeto de Lei n. 17.484/2018, de autoria
da Prefeitura Municipal.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Em discussão.
Moção n. 0080/2018, de autoria do

deputado Patrício Destro, cumprimentando a
presidente da Sociedade Beneficente Mutirão
do Amor, de Joinville, pela passagem dos 35
anos de existência.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Em discussão. Requerimento n. 0275/2018, de
autoria do deputado Leonel Pavan, solicitando
ao diretor presidente da Empresa Tim em Santa
Catarina informações referentes aos motivos
que impeçam o funcionamento da antena de
telefonia móvel instalada na Rodovia SC-340,
km 8, localidade de Ribeirão Marreco,
município de Witmarsum.

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

permaneçam como se encontram. Votaram 27 srs. deputados.
Aprovada. Temos 26 votos “sim”, um voto

“não” e nenhuma abstenção.Moção n. 0081/2018, de autoria do
deputado Cesar Valduga, cumprimentando o
senhor Acir Alfredo Hack, pelo relevante
trabalho desenvolvido frente à coordenação do
Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador no
Estado de Santa Catarina e na realização da
Campanha Abril Verde.

Está mantido o veto.
Em discussão. Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01192/2018, que
dispõe veto parcial ao PLC n. 0045/17, de
autoria do governador do estado, que altera o
art. 10 da Lei Complementar n. 345, de 2006, que
dispõe sobre o Plano de Carreiras dos servidores
da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC) e adota outras providências.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovado.
(Pausa) Requerimento n. 0277/2018, de

autoria do deputado Jean Kuhlmann, solicitando
ao gerente regional da Empresa TIM, ativação
da torre de telefonia móvel instalada na
localidade de Braço do Baú, no município de Ilhota.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.Aprovada.

Moção n. 0082/2018, de autoria do
deputado Cesar Valduga, cumprimentando o dr.
Leandro Chaves de Avellar pelo trabalho
desenvolvido nos últimos 11 anos na saúde
pública em prol dos catarinenses.

Em discussão. Em discussão.
(Pausa) Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Darci de Matos e Valdir Cobalchini.Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
A Presidência, com aquiescência das

lideranças, retira a matéria de pauta.
Em discussão. Aprovado. Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01198/2018, que
dispõe veto parcial ao PL n. 0197/17, de
autoria do deputado Cesar Valduga e outros,
que assegura aos membros da entidade
familiar homoafetiva o direito de participação
nas políticas públicas desenvolvidas pelo
Estado de Santa Catarina.

(Pausa) Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 00948/2017, que
dispõe veto parcial ao PL n. 0114/17, de
autoria da Mesa, que consolida a legislação
que dispõe sobre os direitos das pessoas com
deficiência.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0083/2018, de autoria do

deputado Ricardo Guidi, parabenizando o
senhor Júlio César Aguiar por sua dedicação e
relevantes serviços prestados como presidente
da Federação das APAEs do Estado no período
de 2012 a 2017.

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

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

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Valdir Cobalchini e Fernando Coruja.

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

deputados: Fernando Coruja, Valdir Cobalchini,(Pausa) Em votação.
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Milton Hobus, Leonel Pavan, Valmir Comin,
Luciane Carminatti, Cesar Valduga e Ada de Luca.

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

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

Está encerrada a votação.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

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

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

Está encerrada a votação.

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

Está encerrada a votação.

Votaram 25 srs. deputados.
Temos 25 votos “não”, nenhum

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

da Mensagem de Veto n. 01214/2018, que
dispõe veto parcial ao PL n. 0487/15, de
autoria do Deputado Darci de Matos, que
institui a política de gestão de pássaros nativos
da fauna brasileira e exótica no âmbito do
Estado de Santa Catarina e estabelece outras
providências.

Votaram 28 srs. deputados. Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.

Temos 13 votos “sim”, 15 votos
“não” e nenhuma abstenção.

Votaram 25 srs. deputados. Está mantido o veto. Em discussão.
Temos 25 votos “não”, nenhum voto

“sim” e nenhuma abstenção.
Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01204/2018, que
dispõe veto total ao PL n. 0397/17, de autoria
do deputado Valdir Cobalchini, que regulamenta
a atividade de inspeção e comercialização de
produtos de origem animal e vegetal para
estabelecimentos de pequeno porte e
agroindústria familiar (produtos artesanais), no
Estado de Santa Catarina.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Valdir Cobalchini, Darci de Matos,
Milton Hobus, José Milton Scheffer e Fernando
Coruja.

Está rejeitado o veto.
Discussão e votação em turno

único da Mensagem de Veto n.
01202/2018, que dispõe veto total ao PL n.
0382/16, de autoria do Deputado João
Amin, que cria a Política Estadual “Nova
Chance”, dispondo sobre a obrigatoriedade
da reserva das vagas para admissão de
apenados, bem como de egressos do
sistema penitenciário nas contratações de
obras e serviços pelo Estado de Santa
Catarina, e adota outras providências.

A Presidência, primeiramente,
encaminha para votação os requerimentos de
destaque à mensagem de veto, para na
sequência votar a matéria na íntegra.

Em votação.
Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.

Votação em separado do art. 44 da
Mensagem de Veto n. 01214/2018, que
dispõe veto parcial ao PL/0487/15, de autoria
do Deputado Darci de Matos, que institui a
política de gestão de pássaros nativos da fauna
brasileira e exótica no âmbito do Estado de
Santa Catarina e estabelece outras
providências.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Valdir Cobalchini, José Milton
Scheffer, Milton Hobus, Fernando Coruja e
Natalino Lázare.

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

Em discussão. Em votação. Os srs. deputados que votarem “sim”
mantêm o veto e os que votarem “não”
rejeitam-no.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Fernando Coruja, João Amin, Valdir
Cobalchini, Leonel Pavan, José Milton Scheffer
e Kennedy Nunes.

Os srs. deputados que votarem “sim”
mantêm o veto e os que votarem “não”
rejeitam-no. (Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)A Presidência solicita à assessoria que

proceda à chamada dos srs. deputados para
verificação de quórum.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER sim
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS não

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER não
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO

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

(Pausa)
Há quórum para deliberação.
Em votação.
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DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADO LEONEL PAVAN não
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO não
DEPUTADO NATALINO LÁZARE não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

DEPUTADO NATALINO LÁZARE não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

trabalhista, para fins de recebimento de
contratos firmados por órgãos do Poder
Executivo Estadual.

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

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Rodrigo Minotto.
Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

mantêm o veto e os que votarem “não”
rejeitam-no.Votaram 22 srs. deputados.

Temos 22 votos “não”, nenhum
“sim” e nenhuma abstenção.

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

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

Está encerrada a votação.

Votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 01214/2018, que aduz
veto parcial ao PL/0487/15, de autoria do
Deputado Darci de Matos, que institui a política
de gestão de pássaros nativos da fauna
brasileira e exótica no âmbito do Estado de
Santa Catarina e estabelece outras
providências.

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

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

Está encerrada a votação.

Votaram 25 srs. deputados.
Temos três votos “sim”, 22 votos

“não” e nenhuma abstenção.
Está rejeitado o veto.
Votação em separado dos artigos 2º

e seu inciso VIII, 35, 39, 40 e seu parágrafo 1º,
e 41 da Mensagem de Veto n. 01214/2018,
que dispõe veto parcial ao PL/0487/15, de
autoria do Deputado Darci de Matos, que
institui a política de gestão de pássaros nativos
da fauna brasileira e exótica no âmbito do
Estado de Santa Catarina e estabelece outras
providências.

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

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER não
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA não
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS não
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FERNANDO CORUJA não
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADO LEONEL PAVAN não
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO não

Votaram 22 srs. deputados.
Temos 22 votos “não”, nenhum

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

Mensagem de Veto n. 01216/2018, que dispõe
veto total ao PL n. 0064/17, de autoria da
Deputada Ana Paula Lima, que declara integrante
do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de
Santa Catarina a bebida “Consertada”.

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

Em discussão.
Votaram 23 srs. deputados. Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Dirceu Dresch.Temos 20 votos “sim”, três votos
“não” e nenhuma abstenção. A Presidência, com aquiescência das

lideranças retira a matéria de pauta.Está mantido o veto.
Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01215/2018, que
aduz veto total ao PL n. 0291/16, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a
apresentação, por meio eletrônico ou físico, da
documentação relativa à regularidade fiscal e

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

encerra a sessão, convocando outra, ordinária,
para o dia subsequente, às 10h, conforme
calendário especial.
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ATA DA 031ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Cesar Valduga -
Cleiton Salvaro - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dr. Vicente
Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - José Milton Scheffer -
Kennedy Nunes - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini -
Valmir Comin.

Treviso, que com expectativa de vida
diferenciada, o movimento econômico se
destaca entre os demais do estado. Cita que
faz parte da área carbonífera, e que apresentou
grande crescimento em 2017, de 22,08%
sendo que a partir de 2019, o munícipe deverá
obter maior retorno do ICMs. Parabeniza o
prefeito Jaimir Comin, e o vice-prefeito Birilo,
pelo reflexo do esforço realizado no intuito de
diversificar e atrair novas empresas que geram
renda e emprego à população da cidade.

Ordem do Dia
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

(Presidente) - Não havendo matérias a deliberar
na pauta da Ordem do dia, passa ao horário
destinado às Explicações pessoais.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Compartilha as colocações dos deputados
Valdir Cobalchini e Milton Hobus, da neces-
sidade de rever o modelo de gestão pública
adotado em Santa Catarina para o bem do
estado e prestação de serviços à sociedade.

Destaca desde início do seu
mandato, em 1999, a prioridade às Parcerias
Públicas Privadas, justificando que o estado
não tem que produzir nada, ele pode ser
motivador e incentivador da sociedade. Fala
que várias vezes reiterou na tribuna, ser muito
bom reivindicar direitos, mas é preciso
estabelecer um paralelo entre direitos, deveres
e obrigações no processo social de um país.

Tece comentários sobre o atual
momento político e econômico no país,
informando que o Partido dos Trabalhadores
está atuando exaustivamente em conjunto com
as forças sociais a respeito da eleição de
2018, uma vez que existe um forte movimento
contrário ao pleito constitucional, principal-
mente à candidatura do grande líder Lula,
condenado sem ter cometido nenhum crime.
Externa pasmo, que é o primeiro preso político,
depois da reabertura democrática no Brasil, e
acrescenta que o partido está em vigília
permanente em Curitiba, em defesa de Lula,
destacando o Ato de Vigília ocorrido na Casa
Legislativa, em data anterior.

PRESIDÊNCIA - Deputado Dirce Heiderscheidt
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

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

Demonstra indignação quando o
governo fala em aumentar a carga tributária,
afirmando que isto é retrocesso, é engessar
quem pode ter oportunidade de progredir.A Presidência declara que, por

tratar-se de calendário especial, não há Breves
Comunicações, portanto, dá início ao Horário
dos Partidos Políticos.

Conclui enaltecendo Santa Catarina
pela administração dos governadores, pela
capacidade do empreendedorismo, da pujança
que é peculiar do povo catarinense em explorar
as aptidões de cada região. [Taquígrafa: Ana
Maria]

**********
Partidos Políticos Divulga o percentual de 73%, colhido

no universo de pesquisa, confirmando que o
presidente Lula é perseguido e considerado um
preso político. Situação que demonstra que a
população brasileira não se deixa iludir pelos
grandes meios de comunicação.

Partido: PT
Partido: PMDBDEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Orador) - Comenta com pesar o
falecimento do economista Paul Singer, na
capital paulista, lembrando que foi um dos
fundadores do Partido dos Trabalhadores, na
década de 80, e muito contribuiu com os
governos do presidente Lula, da presidenta
Dilma e com a prefeita Luiza Erundina.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Cita a Lei Complementar n. 101, de 04
maio de 2000, a conhecida Lei de Responsabi-
lidade Fiscal que objetiva manter as contas de
governadores e prefeitos sanadas para investir nas
áreas de saúde, educação e segurança,
comentando que o governador Eduardo Pinho
Moreira tomará medidas de contenção de gastos,
e uma delas começará com a exoneração de
cargos comissionados para reduzir a folha de
pagamento. Salienta que o não cumprimenta da lei
citada implica sanções ao governo do estado por
atingir o limite prudencial

Por fim, espera que o Judiciário,
corrija tal denúncia mentirosa do juiz Sérgio
Moro, articulado pelo grande capital
internacional, que quer o Brasil e a América
Latina, explorando os trabalhadores e os
recursos naturais. [Taquígrafa: Elzamar]

Menciona que ele foi um histórico
economista e defensor da economia solidária, e
inspirou-o para apresentar, na Casa, a Emenda
Constitucional n. 58, que incluía o termo
economia solidária na Constituição catarinense.
Destaca que, no ano em que a emenda cons-
titucional foi aprovada, havia 1.300 empreendi-
mentos solidários, e certamente hoje essas
iniciativas se multiplicaram no estado e no
país.

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Comenta sobre o importante manifesto
lançado em São Paulo, no Teatro Oficina, pela
deputada gaúcha Manuela D’Ávila, pré-
candidata a Presidência da República pelo
PCdoB.

Discorre sobre alguns artigos da
referida lei, como o art. 18, que fala sobre
despesas com pessoal; já o art. 20 mostra os
percentuais de limite na esfera federal,
municipal, detendo-se na estadual ao elencar
para o Legislativo, e incluindo o Tribunal de
Contas - 3%; Judiciário - 6%; Executivo - 49% e
Ministério Público - 2%; e interpreta que o artigo
21 trata do controle de despesa com pessoal,
mencionando os limites de gastos com os
ativos e inativos.

Contextualizando as suas palavras, diz
que a atual crise é de múltiplas dimensões, onde
as liberdades, a democracia e a soberania são, a
cada dia, menos toleradas por um capitalismo que
saqueia riquezas de povos e nações, ameaça
garantias individuais e cerceia a oportunidade das
pessoas. Considera que, de tempos em tempos, o
Brasil é colocado diante de uma encruzilhada,
aquela a qual fazia referência o pernambucano
Barbosa Lima Sobrinho, “de que no Brasil havia
dois grandes partidos: o de Tiradentes e o de
Silvério dos Reis”. Alerta que esta é a encruzilhada
à qual as forças golpistas levam a sociedade.

Cita frase de Paul Singer para
contextualizar a economia solidária: “Economia
solidária é uma organização de produção, de
comercialização, das finanças e do consumo
que privilegia o trabalho associado, a
autogestão, a cooperação e a sustentabilidade,
considerando o ser humano na sua integridade,
como sujeito e finalidade econômica”. Destaca a questão dos servidores da

Defensoria Pública em relação à lei aprovada
na Casa Legislativa que, em função de alguns
órgãos terem atingido o teto, como se fosse o
piso, o governo estadual não pode conceder o
pleito almejado pelos funcionários para não
transgredir a lei de responsabilidade fiscal.

Ressalta que o país perdeu uma
grande referência no contexto político, social e
humano, e certamente ficou mais pobre pela
ausência física dessa personalidade que deixou
sua marca na economia como um todo e na
própria economia solidária, mas suas ideias
permanecerão nos debates, reflexões e nos
encaminhamentos e decisões que serão
tomadas. [Taquígrafa: Sara]

Reafirma, ainda, o seu compromisso
com a liberdade dos brasileiros de serem
governados por seus próprios interesses, pois
o país superou uma ditadura de 21 anos e
construiu um pacto democrático em torno da
Constituição Cidadã de 1988, destacando que
em meio a essa dinâmica histórica, abriu-se um
novo ciclo, de afirmação do Brasil e, sobretudo,
de inclusão da população mais empobrecida.

Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado e salienta que o
modelo de gestão pública pregoado na
Constituição de 88 está falido, por isso a
necessidade de mudá-lo. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PP
DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -

Faz referência sobre o pequeno município de **********
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Entretanto, argumenta que,
aproveitando-se dos impactos da crise econômica
internacional, uma frente parlamentar-jurídico-
midiática derrubou a Presidenta eleita em um golpe
de estado de novo tipo, impetrados por aqueles
que não venceram a disputa no voto. Constata que
para garantir que 1% preserve suas fortunas e
lucros, o governo Temer prejudica a vida de 99% da
população, aprovando a reforma trabalhista e a
PEC 95, que congela investimentos públicos por
20 anos. Também lamenta a desunião dos
cidadãos, que encontram-se sem condições de
adotar projetos comuns.

inconformismo com os resultados que a secre-
taria de Estado da Saúde e as secretarias
municipais estão apresentando ao povo catari-
nense. Cita que foi aprovada na Casa a Lei da
Fila, o que iria impedir que pacientes ficassem
esquecidos das consultas e agendas dos
médicos nos postos de saúde do SUS, citando
que não houve até agora resultados positivos
com relação a esta norma.

de reais para a aquisição de espaço próprio da
referida instituição, a fim de atender as
demandas em prol de crianças e adolescentes
em tratamento de câncer no Hospital São José,
e que são acolhidas com carinho, conforto
juntamente com seus familiares nos momentos
difíceis, oferecendo assistência social, jurídica
e psicológica, entre outras.

Entende que a solidariedade traz
benefícios incomensuráveis e, ao mesmo
tempo, faz uma relação à oncologia do
Cepon associar-se ao Hospital São José, ou
outra casa de saúde, a fim de encurtar
distâncias e permitir dignidade a pessoas
que precisam realizar esse tipo de
tratamento. Salienta o aprendizado de vida
de estender a mão ao próximo ser na
verdade a si mesmo, pois acredita que o
universo conspira em favor das pessoas do
bem. [Taquígrafa: Sílvia]

Menciona que está acompanhando
pesquisas com relação à situação na área,
dizendo que as queixas são seis vezes
maiores, do que as reclamações com relação à
educação e a segurança pública no estado.Percebe que o consumo está

diminuindo e sem ele a crise se agrava, trazendo
mais cortes, assim a destruição da nação e o
crescimento do autoritarismo caminham de mãos
dadas. Preconiza que a reindustrialização do país é
objetivo básico de seu programa, enfatizando que
a realidade brasileira pede a unidade dos setores
democráticos e comprometidos com a nação, a
começar pela esquerda.

Finaliza afirmando que está escrito na
Constituição Federal, que prestar saúde a
população é um dever do estado e um direito
do brasileiro, e que enquanto o SUS não
gerenciar de forma correta a questão dos
procedimentos eletivos, cirurgias, o cidadão
terá prejudicada a sua qualidade de vida.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Finalizando, salienta que somente
através da união será possível enfrentar os
ataques contra a liberdade do Brasil como
nação independente e as liberdades povo
brasileiro. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -
Reporta-se à Instituição Casa Guido, de
Criciúma, que atende mais de sete mil
pessoas, e após a campanha “Mil vezes muito
obrigado”, presidida pelo sr. Otílio Paulo
Miranda Pereira, atingiu o valor de um milhão

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, a Presidência encerra a
sessão, convocando outra, ordinária, para a
presente data, à hora regimental.DEPUTADO SERAFIM VENZON

(Orador) - Demonstra indignação e

ATA DA 032ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

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

conhecimento da real dimensão da dívida da
secretaria de estado da Saúde, também
assegura que o estado não tem dinheiro em
caixa para sanar ou decupar as devidas
despesas. Discorda com a atitude do atual
governador por não honrar o compromisso
assumido com os catarinenses.

reformas da Lei Trabalhista e da Previdência; a
PEC do teto dos gastos públicos piorou a vida
do povo; o toma lá da cá envolveu grandes
somas para conseguir aliados e aprovar
matérias; empresários e políticos são
denunciados por corrupção; o próprio
presidente Temer aparece envolvido em
denúncias; a todo o momento ameaçam o
patrimônio brasileiro através de privatizações;
as universidades federais tiveram suas verbas
drasticamente diminuídas, bem como as bolsas
de estudo. Lamenta que a saúde e a educação
não consigam mais cobrir os seus custos,
ocasionando o sucateamento das mesmas.
Também destaca que, segundo a ONU, o Brasil
pode voltar ao mapa da fome, e que só em
2017, segundo o IBGE, a miséria aumentou
11% no país.

Critica o governo, aportado em 2002,
criando as secretarias regionais, situação que
proporcionou aumento de gastos públicos e
concomitantemente incapacidade de atender a
demanda proposta. Afirma que a referida
situação é emblemática, considerando ineficaz
a forma usada pelo governo, fechando apenas
15 agências pequenas. Apela aos pares da
Casa Legislativa a apreciação do PL
0221/2017, de sua autoria, extinguindo tais
secretariais regionais.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Mário Marcondes Repercute os recursos recebidos do

governo federal, beneficiando Santa Catarina,
intitulado Fundam 1, verba distribuída aos
municípios catarinenses. Entretanto informa
que o Fundam 2, repasse anunciado pelo gover-
nador, não será realizado, tendo em vista que o
governo não tem dinheiro em caixa para cumprir
o que foi prometido. [Taquígrafa: Elzamar]

Entende que há duas formas de olhar
para esses dois anos do golpe; há os que
comemoram, porque não há mais legislação
que ampare os direitos; e há a grande maioria
da população que não tem o que comemorar,
porque sente a perda da democracia e a
deteriorização das políticas públicas. Espera
que quem apoiou o golpe esteja percebendo o
engodo e se engaje na luta por um futuro
melhor para o povo brasileiro. [Taquígrafa: Sara]

Kennedy Nunes
Maurício Eskudlark

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

********* DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Lembra que no dia 17 de abril
completam-se dois anos do golpe que tirou
Dilma da Presidência, trazendo manchetes que
divulgam fatos que têm ocorrido neste período,
envolvendo Temer e outras autoridades, e
retratando a dura realidade do país.

Breves Comunicações

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
(Oradora) - Reporta-se à precária situação da
saúde pública no estado de Santa Catarina,
destacando a dívida do governo com os
hospitais filantrópicos e organizações não
governamentais, as OSCIPs.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Comunica a realização do II Seminário
Internacional de Energias Renovadas, em
Chapecó, cujo objetivo é discutir temas ligados
às energias renováveis, por exemplo,
hidrelétricas e sustentabilidade. Parabeniza
todos os organizadores, as entidades
envolvidas, também o apoio da Alesc na
realização do evento.

Acompanhando o que foi falado na
imprensa nacional e internacional, constata que
nada de positivo aconteceu neste período, mas
sim que o desemprego aumentou com as

Pondera que tal situação é
preocupante, conforme entrevista do gover-
nador Eduardo Pinho Moreira, afirmando não ter
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Cita que apresentou projeto que está
tramitando na Casa, que trata da compra por
parte da Celesc, de sobra da produção das
micro e pequenas gerações de energia das
famílias catarinenses.

Faz referência à atuação do governo do
estado na segurança pública, adquirindo câmeras
de vídeo de monitoramento. Sobre o referido
assunto, salienta o projeto de sua autoria,
possibilitando ao governo usar o sistema da Polícia
Militar, também as empresas privadas e
propriedades usarem as câmeras de segurança
externa no link da Polícia Militar, potencializando
sem que o estado precise fazer o aporte financeiro
na compra de câmaras. Espera que o governo se
sensibilize e adote o referido sistema, promovendo
segurança à população e economia em gastos
públicos. [Taquígrafa: Elzamar]

garantia dos direitos da população brasileira.
Comenta que o relator da ONU, considerou a
emenda uma medida drástica, que contraria as
obrigações do estado brasileiro.

Finaliza mencionando alternativas
para a questão, por exemplo, a revisão do
sistema tributário do país. Solicita apoio dos
colegas parlamentares, afirmando que todos
precisam se engajar no movimento e assinar a
petição para revogação da emenda cons-
titucional. [Taquígrafa: Ana Maria]

Demonstra preocupação com relação
ao processo que está em curso no país, que é
à privatização, da venda do setor elétrico, para
empresas multinacionais, porque certamente o
governo federal vai entregar o patrimônio
público brasileiro para outros países.

Encerra falando sobre a região oeste
do estado, grande produtora de carne, e que
atualmente está sofrendo grande impacto na
diminuição dos seus produtos no mercado
internacional, deixando sem emprego e renda
famílias catarinenses, e que vai cobrar do
governo federal, estadual, da Secretaria da
Agricultura busca de soluções para a questão.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Reporta-se ao momento difícil que o país vive
como na área de segurança pública, e destaca
sua gestão de prefeito no município Rio do Sul,
de 2005 a 2012, sem a ocorrência de
homicídios em determinados anos. Informa que
atualmente o tenente-coronel Renato Abreu tem
realizado um trabalho ostensivo na redução do
número de furtos em 36%; roubos em 46%; e
tentativa de homicídios diminuída em 57%.

Partido: PSDB
DEPUTADO DOUTOR VICENTE

CAROPRESO (Orador) - Fala sobre a precária
condição de atendimento nas agências do INSS
do estado, destacando que tem recebido
muitas reclamações de contribuintes que
aguardam meses para o atendimento e
posterior análise do seu benefício. Registra que
os atrasos nas concessões são causados por
conta da insuficiência absoluta de pessoal
devido à aposentadoria em massa de
servidores, e a não recomposição do quadro
por parte do governo federal.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Demonstra preocupação em relação
ao vídeo nas redes sociais em que exibe a
presidente do PT, conclamando o povo árabe
para auxiliar na questão da condenação do ex-
presidente Lula. Critica e lamenta tal atitude
por considerar que coloca em risco a segurança
de pessoas do bem, autoridades públicas e
juristas.

Cita divulgação do IBGE relacionada à
indústria catarinense, que no presente período
de fevereiro, cresceu 6,2% frente aos 2,8% da
média nacional, e apenas Amazonas cresceu a
mais que o estado catarinense. Faz um
comparativo com a situação atual do Brasil,
como a dificuldade competitiva devido a vários
fatores, entre os quais administrações errôneas
nas últimas décadas.

Comenta que em fevereiro
encaminhou ofício para a superintendência
regional do INSS, com sede em Florianópolis,
cobrando informações a respeito da
convocação dos aprovados no concurso público
realizado no ano de 2015, não obtendo uma
resposta satisfatória. Admira-se que em todo
este tempo não foi possível informar quando
será suprida essa defasagem. Também
protocolou em Brasília ofício solicitando
providências imediatas do Ministério da
Previdência Social quanto às falhas no atendi-
mento.

Tece comentários relacionados à
moção de sua autoria aprovada na Casa, a
respeito da resolução do Contran quanto à
questão da obrigatoriedade de novos
dispositivos de segurança para carretas
basculantes e caçambas basculantes.
Acredita que não se pode penalizar os donos
de caçambas, e que o correto é os novos
veículos já terem tal dispositivo. [Taquígrafa:

Sílvia]

Faz referência aos custos trabalhistas
brasileiros, os quais coloca o país na posição
numérica 137 nas ações pesquisadas
mundialmente. E salienta a existência de mais
de 100 milhões ações trabalhistas, quando faz
um paralelo com a França de que são 70
mil/ano; os Estados Unidos - 75 mil/ano; e no
Japão 2.500/ano. Constata que tais dados são
impedem o investimento de empresários dos
países desenvolvidos no Brasil por ter 2% de
trabalhadores e 98% de ações trabalhistas.

********** Lamenta a falta de solução para a
situação que tem prejudicado inúmeros catari-
nenses, gerando demandas judiciais, com
ações que também travam na Justiça, trazendo
prejuízos enormes para o próprio INSS.
Ressalta que apesar das medidas para diminuir
o impacto da falta de servidores para atendi-
mento à população com a adoção do processo
previdenciário virtual, a atenção do poder
público para esta instituição é deficitária. Pede
apoio da Casa para assegurar o agendamento e
análise dos benefícios em prazo razoável para a
população, bem como o atendimento de forma
adequada de todos os contribuintes.

Partidos Políticos

Partido: PP
DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -

Anuncia a notícia divulgada pela Rede Cidade
Digital, o recebimento do título Projeto Inovar de
2018, no pequeno município do sul do estado,
Treviso, salientando que o referido prêmio
deve-se à implantação estratégica da tecnologia
internet gratuita. Destaca que tal homenagem
enaltece, sobremaneira, a dinâmica e o
desenvolvimento econômico do referido
município, informando que a entrega do título
ocorrerá no dia 19 de abril, durante o 3º
Congresso Catarinense de Cidades Digitais, na
cidade de Lages.

Ao tecer comentários relacionados à
cobrança de impostos brasileiros alerta que o
país ocupa a sétima posição, o que demonstra
má gestão pública, déficit do PIB brasileiro e
entre outros.

Deputado Gabriel Ribeiro (Aparteante)
- Parabeniza e corrobora a fala do deputado
quanto aos índices econômicos estaduais e
nacionais. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Presidente) - A Presidência suspende a sessão,
por até dez minutos, para que possa usar a tribuna
o dr. Vasco Cordeiro, presidente do governo da
região autônoma dos Açores, em Portugal.

Deputado Gabriel Ribeiro (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelas colocações,
assegurando que Santa Catarina é abandonada
pelo governo federal, e que apesar de ser o sexto
estado que mais arrecadou tributos federais, ainda
assim é o quarto estado que menos recebeu inves-
timentos e atenção. Afirma que paga-se a conta de
um governo federal inoperante e que não dá
atenção para um estado que trabalha para o
progresso nacional. [Taquígrafa: Sara]

Enaltece a decisão do prefeito e sua
equipe de, disponibilizando a funcionalidade da
internet como meio importante nas relações de
comunicação de lazer, trabalho e estudo.
Considera que tal atitude beneficia moradores e
visitantes daquele município.

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início a pauta da
Ordem do Dia.

Informa que no dia 18 de abril a
Câmara de Vereadores de Pedras Grandes e de
Urussanga promoverão uma audiência pública,
solicitando apoio da Casa Legislativa, para dar
continuidade ao projeto estrutural de acesso a
Pedras Grandes, Azambuja e Urussanga, região
considerada o berço da colonização italiana.
Informa que o trecho ora citado representa
aproximadamente 20 quilômetros, sendo que
sete deles já com o projeto estrutural pronto,
faltando apenas 13, para concluir a referida
obra. Ressalta que com a união de forças dos
governos estaduais, federais e ministério do
Turismo beneficiará aquela região, promovendo
segurança jurídica, pavimentação asfáltica no
referido trecho.

A Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário à Proposta de Sustação de
Ato n. 0003/2018.

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Faz referência a Mobilização Nacional pela
revogação do teto de gastos, previstos na
Emenda Constitucional n. 95, especialmente
com relação aos investimentos na área da
saúde, que diz o seguinte: Aprovada em
dezembro de 2016, estabelece a redução dos
gastos público em educação, saúde,
assistência social e outras políticas sociais por
20 anos. Entende que a medida vai acentuar a
miséria, e compromete ainda mais as
condições de sobrevivência da população mais
pobre, que vai acarretar grande retrocesso na

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Conversão em Lei de Medida
Provisória n. 00216/2017, de autoria da
comissão de Finanças e Tributação, que institui
o Programa Catarinense de Parcelamento de
Débitos Fiscais (PPDF) e estabelece outras
providências.

Conta com parecer favorável da
comissão de Finanças e Tributação.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Fernando Coruja.
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Em votação. Administração e Serviço Público; e, Direitos
Humanos.

arrecadação de R$ 167 milhões mensais e
uma dívida de R$ 1,612 bilhão, com três folhas
de pagamento em atraso, havia a meta de
prestigiar em torno de 25 mil acadêmicos com
o referido Artigo. Entretanto, agora, num estado
referência no país, e que no mês anterior
apresentou uma arrecadação de R$ 2,4
bilhões, não houve o acompanhamento
proporcional ao crescimento da receita, como
deveria acontecer na questão das bolsas de
estudo, e ainda permanecem os indexadores
de 1999 nesta questão, deixando de atender
assim milhares de estudantes.

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

Aprovado, com abstenção da sra.
deputada Luciane Carminatti, e votos contrários
dos srs. deputados João Amin, Rodrigo Minotto
e Dr. Vicente Caropreso.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Fernando Coruja, João Amin, Cesar
Valduga, Ada De Luca e Luiz Fernando Vampiro.

Em votação.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0091/2017, de
autoria do deputado Ricardo Guidi, que altera a
Lei nº 5.684, de 1980, que “Dispõe sobre o
serviço público de transporte intermunicipal de
passageiros e dá outras providências”, para
estabelecer normas de segurança e de conforto
aos passageiros.

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

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

(Pausa)
Não há quórum para deliberação da

matéria.
Afirma que atualmente deveriam ser

beneficiados em torno de 80 mil alunos, pois
há mais de 300 mil acadêmicos no estado,
mas infelizmente isso não está acontecendo.
Ressalta que a educação é elementar, é
prioridade, a base de tudo, e lamenta que este
tema não seja discutido no Parlamento e dentro
do próprio governo. [Taquígrafa: Sara]

Ao presente projeto foram apresen-
tadas emendas modificativas.

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0308/2018, de autoria do deputado dr. Vicente
Caropreso; 0309/2018 e 0310/2018, de
autoria do deputado Antonio Aguiar;
0311/2018, de autoria do deputado Aldo
Schneider; 0312/2018, de autoria do deputado
Gabriel Ribeiro; 0313/2018 e 0314/2018, de
autoria do deputado Dirceu Dresch.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça;
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia; Segurança Pública; e, Transportes e
Desenvolvimento Urbano. DEPUTADO SERAFIM VENZON

(Orador) - Corrobora com o pronunciamento do
deputado Valmir Comin.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. A Presidência, igualmente comunica

que serão enviadas aos destinatários,
conforme determina o art. 206 do Regimento
Interno, as Indicações n.s: 0221/2018, de
autoria do deputado Mário Marcondes;
0222/2018, 0223/2018, e 0224/2018 de
autoria do deputado Cesar Valduga;
0225/2018, de autoria do deputado Neodi
Saretta; e, 0226/2018, de autoria da deputada
Ana Paula Lima.

Informa que em 2016, a Casa aprovou
a Lei n. 17.066, de sua autoria, que dispõe a
publicação na internet da lista de espera para
procedimentos dos pacientes do SUS. Destaca,
porém, que está sendo mal gerenciada, e até
agora a mesma não apresentou resultados
positivos. Sugere alteração para o gestor do SUS,
que seria elaborar e publicar de quatro em quatro
meses, o plano de ação para atender as
demandas e dar andamento aos procedimentos
dos pacientes com mais agilidade. [Taquígrafa:

Ana Maria]

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

Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0090/2016, de
autoria do deputado Fernando Coruja, que
estabelece prazo para o repasse de recursos
ao Fundo Estadual de Saúde.

Ao presente projeto foram apresen-
tadas, emenda substitutiva global, e
subemenda à emenda substitutiva global.

Finda a Ordem do dia.[Coordenadora:
Carla]

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; Finanças
e Tributação; e, Saúde.

********** DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO (Orador) -
Reporta-se à questão dos índices econômicos de
crescimento do estado, que são referência no
Brasil, mas, ao mesmo tempo, critica o repasse de
tributos federais arrecadados, R$ 50 bilhões em
impostos, e retornaram R$ 9 bilhões, o que
demonstra descaso do governo federal para com a
população catarinense, ocasionando paralisação
de obras importantes para o estado de Santa
Catarina, como a duplicação da BR-282 que chega
até o extremo-oeste do estado, prejudicando o
desenvolvimento de regiões e do estado como um
todo. [Taquígrafa: Sílvia]

Explicação Pessoal

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador)
- Apresenta, por meio de exibição de vídeo, as
ações praticadas, no seu gabinete móvel, em
prol dos municípios, por conta de verbas de
emendas impositivas, referindo-se à
inauguração do hangar para pouso de
helicóptero, atendendo 45 cidades e socorro às
pessoas que necessitam de assistência
médica e investimento nas delegacias na
compra de ambulância para os paramédicos da
Polícia Militar e Polícia Civil de Joinville.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Fernando Coruja, Neodi Saretta, Dr.
Vicente Caropreso e João Amin.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

turno do Projeto de Lei n. 0138/2014, de
autoria do deputado Serafim Venzon, que obriga
o fornecedor de ingresso para eventos pela
internet a tornar disponível a venda de meia-
entrada por esse veículo.

Agradece ao governo do estado a
oportunidade de oferecer melhoria e apoio à
segurança pública. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADA ADA DE LUCA (Orador) -
Parabeniza a Casa Guido, em Criciúma, pelo
extraordinário trabalho do Grupo de Pais e
Amigos realizado na Unidade Infantojuvenil de
Oncohematologia, em crianças diagnosticadas
com câncer e outros tipos de doenças de
sangue, oferecendo também apoio psicológico,
psicossocial e pedagógico. Enaltece a
instituição que se juntou à comunidade
criciumense, conseguindo R$ 1 milhão para a
compra do imóvel onde está instalada.
Atualmente, a Casa Guido, atende 82 crianças,
além de alojar os familiares, oferecendo-lhes
descanso e alimentação. Também oferece
recursos financeiros aos pacientes e familiares
para a compra de medicamentos e exames.

DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -
Saúda os acadêmicos que estão presentes no
Plenário, participando da 2ª edição do programa
Estágio-Visita, do Parlamento, através da
Escola do Legislativo, e de maneira especial
cumprimenta Vinícius Ventura, da Universidade
Federal da Fronteira Sul, e Alexandre Bristot, da
Unesc.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça;
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia; e, Educação, Cultura e Desporto.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Serafim Venzon.
Em votação. Comenta que em seu discurso, no dia

da comemoração dos 50 anos da Fucri-Unesc,
em Criciúma, falou sobre o Artigo 170, que é
uma das bandeiras de todo o sistema Acafe e
das universidades privadas, e entende que o
aluno deveria ter a prerrogativa de saber
escolher qual a universidade que ele quer
empreender.

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

Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0361/2016, de
autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro,
que institui a reserva de vagas para
vigilantes do sexo feminino nos contratos
celebrados pela Administração Pública
estadual, nas áreas de segurança, vigilância
e transportes de valores, no âmbito do
Estado de Santa Catarina.

Na oportunidade, parabeniza os
funcionários, os voluntários e todos que, de
alguma forma, se envolveram na concretização
da compra do referido imóvel, acolhendo
crianças de Criciúma e da região que
necessitam de ajuda médica. [Taquígrafa:

Elzamar]

Faz uma retrospectiva do ano de
1999, em seu primeiro mandado, quando foram
promovidas audiências públicas em todo o
estado, em discussões que culminaram com a
implementação do Artigo 170, e posteriormente
o Artigo 171, promovido pelo deputado Jorginho
Mello.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, a Presidência encerra a
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.

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

Observa, ao comparar com 1999, que
está havendo uma desproporção, pois com uma
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ATA DA 033ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 09h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga - Dirceu
Dresch - Dr. Vicente Caropreso - Fernando
Coruja - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - Kennedy Nunes - Leonel Pavan -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcos Vieira - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Moacir Sopelsa - Natalino Lázare - Neodi
Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício
Destro - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini.

são atuados em acidentes de trânsito e que
estão sob efeito de bebida alcoólica e drogas.

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Retoma tema recorrente à Casa legislativa no
que se refere aos problemas atribuídos à
educação no estado de Santa Catarina, em
especial ao estrutural que degrada-se por falta
de atenção. Entretanto, cita que em meios às
dificuldades há gestores sensibilizados que não
medem esforços para reverter este quadro,
como no caso da Prefeitura municipal de
Chapecó, a qual prepara-se para publicação de
edital de licitação para construção de escola de
ensino básico no bairro São Pedro. Na
oportunidade externa sua satisfação com a
notícia, pois considera a população deste, que
é um dos bairros mais populosos da cidade,
merecedora de tal investimento e atenção.

Elogia a Escola do Legislativo e a
participação de jovens acadêmicos de
universidades de várias cidades, que estão
presentes no Plenário, destacando que a
participação dos alunos é muito importante
para a Casa Legislativa.

Comunica que em data anterior foi
aprovado projeto de lei, que permite a todos os
catarinenses direito a meia-entrada, em
eventos, cinema, teatro e futebol, vendidos no
balcão ou pela internet, antes só se podia no
balcão.PRESIDÊNCIA - Deputado Kennedy Nunes

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

Encerra parabenizando a comunidade
luterana de Brusque, que esta semana
completa 155 anos de atividade na cidade,
destacando que todas as igrejas tiveram partici-
pação social e cultural no município.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Na mesma esteira, fazendo
referência ao dia do índio, 19 de abril,
compartilha que esforços têm sido envidados
para a reativação da escola indígena Guarani,
na terra indígena Toldo Chimbangue, em
Chapecó. Obra que consente ser de relevada
importância visto que a comunidade guarani
está dividindo espaço educacional com outro
grupo étnico, os Kaigang, gerando conflitos
interétnicos e contrariando o direito a educação
diferenciada. Reitera que a esta situação há o
risco de aculturação, ferindo os elementos
multiculturais dos povos indígenas.

*********
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)

- Comenta e destaca o trabalho desenvolvido
pelo grande líder Paul Singer, que morreu
durante a presente semana, e manifesta
solidariedade e gratidão aos familiares.

Breves Comunicações
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Relata a trajetória de quase uma década
pelos órgãos responsáveis para que aconteça a
recuperação da BR-163, trecho que liga São Miguel
do Oeste a Dionísio Cerqueira, e Itapiranga, que
está em fase de federalização. Cita que nas
tratativas foi incluída a ponte que liga os dois es-
tados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com
estudos sobre a viabilidade técnica, econômica e
ambiental. Destaca, ainda, a importância do centro
de turismo religioso na cidade de Guaraciaba para
o desenvolvimento daquela região.

Cita as últimas notícias relacionadas
ao atual governador, Eduardo Pinho Moreira,
em relação às ações drásticas a serem
tomadas em função de a máquina pública estar
engessada. Relata que a propaganda mostrada
de estado excelência era apenas uma
maquiagem, pois na realidade criou-se o ‘trem
da alegria’ de salários que extrapolam o teto e,
agora, colocam a culpa nos servidores que
ganham pouco. Também, questiona o porquê
de tanto dinheiro para reformar a ponte Hercílio
Luz, bem como o pagamento de pensões pagas
a ex-governadores e a política de isenções
fiscais praticadas no estado. [Taquígrafa: Sílvia]

Apresenta, ainda, a temática do meio
ambiente, aludindo como um dos eixos
principais de sua atuação no mandato.
Enaltece projetos de sua autoria propostos com
políticas públicas de incentivo à produção
orgânica, sustentabilidade na prática do
turismo, ações de controle ao uso de
agrotóxicos, uso consciente de água e,
incentivo à reciclagem, bem como sua cadeia
produtiva. Em referência ao PL n. 96/2018,
que dispõe sobre a criação do selo cidade
sustentável, entende que é de fundamental
relevância incentivar os municípios à causa, por
crer que são grandes parceiros para um estado
e um país mais sustentável. [Taquígrafa: Sara]

Registra que foram realizadas
audiências públicas para acompanhar os
trabalhos, tanto da federalização como da
restauração dos trechos, e uma comitiva da
região do extremo oeste esteve no Ministério
dos Transportes, tratando destas importantes
questões, e na época foi contemplado R$ 120
milhões para as obras. Comenta inconformado
que a luta que começou em 2009 tenha
chegado em 2014 com promessas e prazos
para execução da obra, uma situação
inaceitável para o povo daquela região. Desta
forma, explica que houve reiteradas cobranças
por parte de várias lideranças ao DNIT e ao
Ministério dos Transportes.

DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Tece comentários a
respeito da atual conjuntura de Santa Catarina,
aludindo às famigeradas Agências de Desenvol-
vimento Regional, ADRs, e pontua a preocu-
pação do então governador Eduardo Pinho
Moreira ao se inteirar da desastrosa situação
do estado, posto que o governo, à época,
implantou a descentralização, com a oferta de
muitos empregos, onerando o estado. A
respeito disso, posiciona-se como manobra
eleitoral para vencer a eleição, e lamenta tal
procedimento, inclusive, cita a participação do
PSDB.

**********
Partidos Políticos

Partido: PSDB
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Registra a importante e recente decisão
divulgada pela Receita Federal, que deverá ter
reflexo positivo para o setor de turismo na
região de fronteira catarinense. Neste sentido,
destacou a informação da Receita, de que já
estão definidas as regras para regulamentar a
instalação e funcionamento de lojas francas em
cidades de fronteira, mais conhecidas como
duty free e free shops.

Conclui que a situação se arrasta, há
descaso com a Rodovia 163, quanto à
federalização e à recuperação, e afirma que
muitas pessoas estão perdendo a vida pelas
condições precárias daquele trecho. Fala sobre
promessas de edital para o final do mês, e da
Ordem de Serviço no mês de julho para
realização das obras, entretanto, constata que
no orçamento da união há apenas R$ 1,9
milhão garantido e, além disso, as emendas da
bancada federal, em torno de R$ 10 milhões
previstos para este ano, o que é muito pouco
para um trecho de 80 km. Lamenta a
continuidade desta situação caótica, desolado
com a falta de perspectivas para aquela região.
[Taquígrafa: Sara]

Diante da drástica redução do erário
público catarinense, a atual cúpula do governo
procedeu à desativação de 15 regionais e de
quatro secretarias executivas, objetivando a
redução de gastos até o dia 31 de dezembro.
Sugere aos líderes partidários e ao governador
uma reunião junto à Casa Legislativa para
analisar a drástica situação financeira do
estado.

Comemora a medida, que é um dos
passos que faltava para a abertura desses
estabelecimentos em municípios brasileiros
caracterizados como cidades gêmeas, que
estão ao lado, na fronteira de país distinto.
Relata que hoje 32 municípios brasileiros são
classificados desta forma, ressaltando que em
Santa Catarina o município de Dionísio
Cerqueira será o único beneficiado com a
instalação. Comenta que a expectativa é de que
a nova medida gere mais receita para os

Deputado Dirceu Dresch
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pelo
pronunciamento, considerando a situação
preocupante, e corrobora a atitude de
prestar esclarecimento à população.
[Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO SERAFIM VENZON
(Orador) - Corrobora a opinião dos deputados
Ismael dos Santos e Kennedy Nunes, com
relação ao aumento da pena a motoristas que

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



12 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.265 20/04/201 8

municípios, além de novos empregos, e
também reduza a concorrência desleal do
comércio dos países vizinhos cujas cidades
contam com free shops.

Registra que em data anterior fez
nova indicação, com relação à rodovia que liga
os municípios de Lebon Régis e Timbó Grande,
solicitando manutenção e pavimentação da
mesma, que está em péssimas condições.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Argumenta que a região de Dionísio
Cerqueira poderá ter um incremento no
chamado turismo de compras, com preços
atrativos, afirmando que aquela região mais
pobre e todo o extremo oeste viverão um novo
momento na sua história, porque ali estarão
instaladas lojas com preços isentos de
impostos, concorrendo com Argentina e
Paraguai, que se beneficiam destas lojas
levando milhares de dólares para lá, e que
agora permanecerão no Brasil. [Taquígrafa:
Sara]

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0315/2018, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0316/2018, de autoria do deputado
Maurício Eskudlark; 0317/2018, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro; 0318/2018,
de autoria do deputado Darci de Matos;
0319/2018, de autoria do deputado Natalino
Lázare; e, 0320/2018, de autoria do deputado
Moacir Sopelsa.

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)

- Faz uma reflexão sobre o Dia do Índio e a
forma como são tratados atualmente, pois
forma os primeiros habitantes nativos das
terras brasileiras.

Parabeniza os estudantes de Direito
que se fazem presentes na Casa e, ao mesmo
tempo, discorre sobre o trabalho desenvolvido
pelo judiciário brasileiro, como o de condenar
pessoas sem provas, comparando tal atitude
com a época da ditadura que o Brasil viveu.

Comunica, ainda, que serão enviadas
aos destinatários, conforme determina o art.
206 do Regimento Interno, as Indicações n.s:
0227/2018 e 0228/2018, de autoria do
deputado Mário Marcondes; e, 0229/2018, de
autoria do deputado Gabriel Ribeiro.

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Saúda os estudantes, da cidade de
BaIneário Camboriú, presentes no Plenário e diz
que é um grande incentivador para os
acadêmicos de direito.

Cita os pronunciamentos da senadora
Ana Amélia e do deputado estadual Maurício
Eskudlark em relação ao vídeo exibido que
mostra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann,
falando com o povo árabe por meio da TV Al
Jazeera e que foi interpretado como sendo do
grupo terrorista Al Qaeda, e os critica por não
distingui-los. [Taquígrafa: Sílvia]

Finda a pauta da Ordem do Dia.
A Presidência suspende a sessão,

para que possa usar a tribuna o prefeito do
município de São Bonifácio, Ricardo de Souza
Carvalho, acompanhando da rainha Caroline
Folster e das primeiras princesas Maria
Eduarda Roesner e Vanessa Rech May, divulgar
a 13ª edição da Festa do Pão de Milho que
acontecerá entre os dias 27 e 29 de abril.
[Taquígrafa: Elzamar]

Faz referência ao mau atendimento
pelos funcionários da Aduana do Porto Seco, de
Dionísio Cerqueira, citando inclusive que houve
manifestação da Associação Comercial do
município, que fez denuncia que um caminhão
carregado de produtos, para cruzar a fronteira
esperou 40 dias até conseguir que o fiscal ou
auditor liberasse a carga para prosseguir. Entende
isto como absurdo, todo trabalhador paga imposto
e precisa ser respeitado, considerando a ação uma
falta de respeito do serviço público.

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

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

**********Votação da redação final do Projeto
de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
00216/2017.

Explicação Pessoal
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-

dente) - Reabre a sessão e passa à Explicação
Pessoal e, não havendo oradores a fazer uso
da palavra, encerra-a, convocando outra,
especial, para o dia 23 de abril, às 19h, no
município de Gaspar, em Homenagem à
Empresa Círculo S.A.

Fala também que qualquer pessoa
que precise de um alvará para abrir um
estabelecimento, o comerciante espera seis
meses, e às vezes leva mais dias ainda. São
necessárias no Brasil ações mais céleres,
os brasileiros precisam reivindicar seus
direitos.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0091/2017.

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

PORTARIAS
RESOLVE:
LOTAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE SOUSA,

matrícula nº 6341, na DRH - Coordenadoria de Gestão e Controle de
Benefícios, a contar de 19 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 732, de 20 de abril de 2018 Carlos Antonio Blosfeld
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,

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

PORTARIA Nº 734, de 20 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 014/2018. RESOLVE:

Matr Nome do Servidor Função LOTAR a servidora MEIBEL PARMEGGIANI, matrícula
nº 7181, na DL - CC - Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a contar
de 17 de abril de 2018.1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCÃO VIANNA Pregoeiro
Carlos Antonio Blosfeld0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro substituto
Diretor de Recursos Humanos

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA –––– * * * ––––
1015 SERGIO MACHADO FAUST Equipe de apoio PORTARIA Nº 735, de 20 de abril de 2018

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

1039 VICTOR INACIO KIST

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral RESOLVE:

–––– * * * –––– LOTAR no Gab. Dep. Valmir Francisco Comin - ARETUSA
LARROYD, matrícula nº 692, servidora da Prefeitura Municipal de
Siderópolis, colocada à disposição na Assembleia Legislativa pela LEI
nº 2.266/2018, de 12 de abril de 2018, sob a égide do Termo de
Convênio nº 021/2018, a contar de 18 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 733, de 20 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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