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P L E N Á R I O

ATA DA 040ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Aldo Schneider - Carlos Chiodini -
Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Dr. Vicente
Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - Kennedy Nunes - Leonel
Pavan - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - Marcos Vieira - Mário Marcondes -
Maurício Eskudlark - 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.

Menciona que a Casa do Povo, por
ser um reflexo da sociedade, mostra alguns
representantes eleitos que envergonham o
parlamento. E, ao mesmo tempo, enaltece o
trabalho do Parlamento catarinense por
demonstrar atitudes que engrandecem o estado
de Santa Catarina.

secretário adjunto, dr. Marco Aurélio, a
revogação de parte do Decreto n. 780 que
penalizava os pequenos produtores de suínos,
com impostos cobrados indevidamente.
Agradece a sensibilidade do governo,
entretanto, informa que há um problema a
sanar referente ao decreto no que diz respeito
às multas aplicadas aos produtores, que são
expressivas e, inclusive o motivou a apresentar
uma indicação clamando pela revogação da
cobrança. Apela ao governo do estado pela
suspensão destas multas.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Reporta-se que na presente data tem
início a realização da 3ª Feira Nacional da
Reforma Agrária, pelo Movimento dos Sem
Terra, em São Paulo, quando serão comer-
cializados produtos orgânicos produzidos por
famílias assentadas, que buscam a inclusão
social e mostrar as atividades desenvolvidas
como a produção de artesanatos e outras
oficinas. Comenta a quantidade de produção
dos alimentos a serem vendidos e a forma de
fabricação ao exibir vídeo relacionado à feira.
[Taquígrafa: Sílvia]

Em tempo, aproveita o momento para
divulgar os eventos que acontecerão na cidade
de Fraiburgo nos próximos dias, com a abertura
da Feira de Exposições e negócios - Expofrai, e
também a audiência pública que será no
próximo sábado para tratar das questões da
fruticultura, momento de debates para
encontrar alternativas de melhorias e ampliação
da produção. Enaltece as características da
região que são propícias à produção e
considera essencial o investimento nesta
seara, como excelente maneira de gerar
emprego e renda, além da melhoria na qualidade
de vida da população. [Taquígrafa: Elzamar]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Mário Marcondes
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. DEPUTADO NATALINO LÁZARE (Orador) -

Faz menção a manifestação realizada na tarde
anterior, do presidente dos da Associação dos
Suínos do estado de Santa Catarina, que
congrega muitos criadores e apresenta preocu-
pações referentes ao agronegócio.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - A Presidência comunica a
comemoração do Dia do Parlamento, na
presente data, e parabeniza a todos os
servidores e parlamentares da Casa Legislativa.

Registra que esteve na secretaria da
Fazenda e agradeceu pessoalmente ao

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Comenta sobre evento em BaIneário Camboriú,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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quando foi entregue o ato da Licença Ambiental
Prévia (LAP) para o projeto de alargamento da
faixa de areia da praia central daquele
baIneário, que ocorreu na última quarta-feira,
com a presença do governador do estado
Eduardo Pinho Moreira e do ministro do
Turismo Vinicius Lummertz. Registra que este
ato representa o avanço de mais uma etapa
histórica desta iniciativa que há décadas vem
sendo discutida no município, como opção de
preservação estratégica do mais importante e
atrativo equipamento turístico e econômico, a
praia de BaIneário Camboriú.

pessoas sem teto e propriedades sem
escrituras. O homem público tem o dever de ser
o motivador e incentivador da sociedade.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -

Enaltece a passagem do deputado Valmir
Comin pela secretaria, falando que o mesmo
deixou uma marca positiva e reconhecida pela
mídia e população.

Aprovada.
Moção n. 0107/2018, de autoria do

deputado Cesar Valduga, cumprimentando a
diretoria do Clube Recreativo Chapecoense pela
passagem dos 80 anos de fundação.

Deputado Serafim Venzon (Aparteante) -
Cumprimenta o deputado Valmir Comin,
afirmando que o seu trabalho foi realizado com
muita inclusão social. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Cesar Valduga.
Em votação.

Partido: PSD Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Recorda que a discussão sobre as

ações governamentais neste sentido
iniciaram-se no seu primeiro mandato como
prefeito daquele município, e continuaram no
seu terceiro mandato, quando o INPH elaborou
uma proposta técnica para o projeto, no sentido
de encontrar jazidas de areia que tivessem a
mesma granulometria daquela praia. Também
explica que foi realizado um plebiscito, que
resultou no índice de aprovação com
aproximados 86%, pois o projeto, se executado,
muda até geograficamente a cidade. Relata
ainda que houve abertura do edital de licitação
para contratação de empresa que realizaria
estudos de viabilidade técnica da obra,
entretanto a contratação não ocorreu por
questão de recursos.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Tece comentários quanto à realização
do 36º Congresso Internacional de Missões dos
Gideões Missionários da Última Hora - 2018,
em Camboriú, destacando a belíssima
organização da festa e destaca as ações
sociais desenvolvidas em nível nacional, como
a dos ribeirinhos do Amazonas. Ao mesmo
tempo, menciona que a mídia sobressai os
protagonistas políticos que por lá passaram,
como Jair Bolsonaro, esquecendo os discursos
que ficaram registrados no referido congresso.

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0355/2018,
de autoria do deputado Cleiton Salvaro;
0356/2018, de autoria da deputada Luciane
Carminatti; 0357/2018, 0358/2018,
0359/2018, 0360/2018, 0361/2018,
0362/2018, e 0363/2018, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0364/2018, de
autoria do deputado Cesar Valduga; e
0365/2018, de autoria do deputado João Amin.

Registra reunião com o comandante-
geral da Polícia Militar, coronel Araújo, no que
tange à segurança da sociedade catarinense
sobre o desafio de monitorar as fronteiras
oficiais e as não oficiais quando se deflagrou a
‘Operação Ferrolho’, a qual visa estancar o
trânsito de criminosos, tráfico de drogas e de
armas, e outros, no estado de Santa Catarina
em conjunto com os estados vizinhos Rio
Grande do Sul e Paraná. Menciona que a
referida operação culmina aos eixos temáticos
da comissão de Prevenção e Combate às
Drogas, a qual preside. [Taquígrafa: Sílvia]

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

até 10 minutos, para que possa usar a tribuna
a sra. Carolina Viviane Nunes, arquiteta
blumenauense, para sua manifestação.
[Coordenadora Carla]Alegra-se que esse projeto tenha sido

retomado, com a perspectiva de ampliação e
modernização do principal cartão postal da
capital do turismo catarinense. Ressalta que a
cidade é uma construção coletiva, e é essencial
que cada um faça a sua parte, inclusive abrindo
perspectivas para as Parcerias Público
Privadas, um sistema que sempre defendeu.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Reabre a sessão e passa à Explicação
Pessoal.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comenta que recebeu da vereadora
Dirlei Barbieri Rofner, de Treze Tílias, uma
solicitação para que os parlamentares
acompanhem, com atenção especial, a
tramitação da Lei Estadual da Piscicultura, que
foi encaminhada para esta Casa.

Menciona que na ocasião o ministro
Lummertz anunciou a liberação de R$ 100
milhões, recurso que concretizará o projeto do
atual prefeito e movimentará a economia catari-
nense. Deixa o seu reconhecimento e
congratulações a todos que se envolveram e
estão envolvidos na execução desta importante
obra. [Taquígrafa: Sara]

Partido: PDT
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)

- Faz alusão ao seu mandato externando que é
sempre pautado com total independência,
buscando o que for melhor ao estado.

Cumprimenta o governador Eduardo
Pinho Moreira pelo corte de 180 cargos nas
Agencias de Desenvolvimento Regional e 165
funções gratificadas ligadas à secretaria de
Estado da Fazenda como medida de economia.
Citando a frase do governador quando afirma
que a “sociedade não admite mais uma
máquina pública inchada” reforça que não é de
hoje que a sociedade não suporta mais tal
situação. Sugere inclusive que sejam definitiva-
mente fechadas as secretarias regionais do
estado e acredita que toda sociedade
agradecerá tal atitude. [Taquígrafa: Elzamar]

Ressalta a importância desta norma,
que vai melhorar a Lei n. 15.736 que
regulamenta a piscicultura em águas
continentais do estado catarinense, que se
diferencia dos demais estados quanto à
produção agrícola e a piscicultura. Relata que o
problema dos piscicultores do estado é que
quase todos os açudes estão próximos a áreas
de proteção ambiental, necessitando uma
adequação da lei ao Código Florestal Brasileiro
e ao Código Estadual do Meio Ambiente. Explica
que 95% da piscicultura catarinense é em açude,
então precisa uma legislação diferenciada do
restante do país para que o produtor possa
trabalhar. Registra que são 30 mil piscicultores,
principalmente na produção da tilápia, que
aguardam uma rápida tramitação desta lei.

**********
Partidos Políticos

Partido: PP
DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -

Comenta com tristeza, manifestando
contrariedade com a decisão do governo em
repassar para a área de Segurança Pública 139
dos 195 automóveis, que seriam destinados
para a assistência social, e que iriam socorrer
as pessoas que estão em situação de
vuInerabilidade extrema. Destaca que os
veículos foram adquiridos por meio de repasses
da união, e de economias geradas pela
Secretaria da Assistência Social, Trabalho e
Habitação, no período que foi secretário.

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

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

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0038/2018.

Lembra do encerramento do prazo, no
dia 09 de maio, para quem precisa se
cadastrar como eleitor, enaltecendo a impor-
tância dos jovens se engajarem na luta pela
mudança na política. [Taquígrafa: Sara]

Relata que quando administrou a
referida secretaria, sempre atendeu a todos
sem distinção, visitou várias áreas indígenas e
permitiu capacitações para os 295 municípios.
Externa, convicto, que sua atuação permitirá
aos futuros governadores mais debate com a
assistência social para os programas de governo.

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

permaneçam como se encontram. DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando outra,
ordinária, para terça-feira da semana subsequente,
às 10h, conforme calendário especial.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0553/2017.Finaliza ressaltando que o governo não
pode virar as costas às pessoas pobres, as Não há emendas à redação final.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA DL
Senhor Presidente
Aldo Schneider
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC
Assunto: Viagem Internacional.

ATO DA MESA Nº 016-DL, de 2018
Senhor Presidente,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

De ordem do Deputado Estadual Gabriel Ribeiro, vimos mediante
este, em respeito ao disposto no art. 50 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, informar que o Deputado Gabriel Ribeiro estará em viagem para
a cidade de Buenos Aires, Argentina, no período de 03 a 08 de maio do
corrente ano, por motivos pessoais.

CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Gabriel Ribeiro para
ausentar-se do País, no período de 3 a 8 de maio do corrente ano, a fim
de viajar a Buenos Aires, Argentina, para tratar de interesse particular. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e

distinta consideração.PALÁCIO BARRIGA -VERDE, em Florianópolis, 3 de maio de 2018.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente Atenciosamente,
Deputada Dirce Heiderscheidt - 2ª Secretária Emiliano Ramos Branco Neto
Deputada Ana Paula Lima - 3ª Secretária Chefe de Gabinete

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Lido no Expediente
GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO Sessão de 08/05/18
Ofício nº 097/2018 Florianópolis, 03 de maio de 2018. –––– * * * ––––

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0484.0/2017,
de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de cabines preferenciais, exclusivas e
com sistema de pagamento eletrônico de pedágio, para motocicletas
ou similares nas Praças de Pedágio localizadas no Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer pela rejeição da matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0501.6/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que torna
obrigatório aos estabelecimentos bancários divulgar as pessoas físicas
o direito de opção das contas dos tipos corrente, poupança e digital,
como rol de serviços essenciais, sem cobrança de tarifas. Exarou
parecer favorável com Emenda Substitutiva Global, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR
DEPUTADO JEAN KUHLMANN DELIBEROU ACERCA DA SEGUINTE
MATÉRIA: PL./0537.7/2017, de autoria do Deputado Leonel Pavan,
que reconhece o Município de Luiz Alves, como Capital Catarinense da
Cachaça - Terra da Cachaça. Exarou parecer favorável, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR
DEPUTADO JOÃO AMIN DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: MSV./01218/2018, de autoria do Governador do Estado,
veto total ao PL/0476/17, de autoria do Deputado Manoel Mota, que
declara integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Santa
Catarina o Desfile das Escolas de Samba de Florianópolis e adota
outras providências. Exarou parecer pela admissibilidade, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
MSV./01201/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao
PL/0470/15, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre
a eliminação de barreiras tecnológicas nos serviços prestados por
equipamentos de autoatendimento. Exarou parecer pela admissibi-
lidade, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O SENHOR DEPUTADO RICARDO GUIDI DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0554.8/2017, de autoria
do Tribunal de Justiça, que autoriza a doação de fração de imóvel de
propriedade do Estado de Santa Catarina ao Município de Criciúma e 3
adota outras providências. Exarou parecer favorável, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0294.7/2017, de autoria do Deputado Milton Hobus, que dispõe
sobre o dever de informação ao consumidor acerca do direito de
arrependimento, nos casos em que a contratação do fornecimento de
produtos ou serviços é realizada fora do estabelecimento comercial.
Exarou parecer favorável, que posto em discussão, foi concedida vista
em gabinete ao Deputado Jean Kuhlmann; PL./0509.3/2017, de
autoria da Deputada Ana Paula Lima e do Deputado Jean Kuhlmann,
que dispõe sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal

ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos seis dias do mês de março 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, João Amin,
Mauro de Nadal, Marcos Vieira, Ricardo Guidi, Rodrigo Minotto e Valdir
Cobalchini. Havendo quorum regimental, o presidente abriu os
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 01ª 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./0528.6/2017, de autoria do Deputado
Cesar Valduga, que cria o Programa Estadual de Incentivo aos Serviços
Ambientais de Reciclagem - PROSAR - destinado a apoiar empreendi-
mentos econômico-solidários formados por catadores e catadoras de
materiais recicláveis. Requereu diligência à Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Sustentável e à Secretaria de Estado da Casa Civil e, que posto em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade;
PL./0541.3/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe
sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais. Requereu
diligência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, à
Secretaria de Estado da Casa Civil e à Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina, que posto em discussão e votação, foi apro-
vada 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. Requereu
diligência à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado
da Casa Civil, que posto em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade; PL./0510.7/2017, de autoria do Deputado Roberto
Salum, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou
apreensão do veículo pela identificação do não pagamento de imposto,
altera o art. 10 da Lei nº 7.543, de 1998, 2 acrescentando parágrafo
único, e fixa prazo para regularização nos casos de apreensão de
automotores por infringência as normas do Código de Trânsito
Brasileiro. Requereu nova diligência ao Departamento Estadual de
Trânsito de Santa Catarina, que posto em discussão e votação, foi
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“Kochkäse”, no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável,
que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao Deputado
João Amin; PL./0325.8/2014, de autoria do Governo de Estado, que
institui, no âmbito da Polícia Civil, a Delegacia de Polícia do Município
de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0348.4/2017, de autoria do Deputado Gabriel
Ribeiro, que dispõe sobre a reserva de espaço físico específico para a
exposição e comercialização de produtos, bens e serviços oriundos da
economia solidária e da agricultura familiar, nos eventos promovidos
diretamente pelo Poder Público Estadual, ou por meio de parceria
público-privada. Exarou parecer favorável, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e Valdir
Cobalchini; PL./0548.0/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro,
que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina
a Festa Nacional do Pinhão, no Município de Lages. Exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O SENHOR DEPUTADO DARCI DE MATOS DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0068.0/2017, de autoria
do Deputado Mauro de Nadal, que dispõe sobre o reconhecimento dos
eventos de rodeio e das provas a ele associadas, que especifica, como
manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural imaterial
catarinense. Devolveu vista manifestando concordância com o voto do
relator. O parecer do Relator Deputado Valdir Cobalchini favorável à
matéria foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por
unanimidade; PL./0044.8/2017, de autoria do Deputado Milton
Hobus, que altera os anexos I e II da Lei nº 15.156/2010, que ‘Institui
o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública -
Perícia Oficial e adota outras providências’, a fim de modificar a
denominação do cargo de 4 papiloscopista para perito papiloscopista.
Exarou parecer favorável, que posto em discussão, foi concedida vista
em gabinete ao Deputado Valdir Cobalchini; PL./0010.3/2018, de
autoria do Deputado João Amin, que altera a Lei nº 11.984, de 2001,
que ‘Dispõe sobre as formas de afixação de preços e produtos e
serviços, para conhecimento pelo consumidor’, para incluir a afixação
de tabela de preços na entrada de restaurantes, bares, lanchonetes,
casas de diversão noturna com jantar dançante e/ou show artístico e
congêneres no Estado de Santa Catarina. Requereu diligência à
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina
(FECOMÉRCIO/SC), à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de
Santa Catarina (FCDL/SC) e à Federação de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares do Estado de Santa Catarina (FHORESC), com
inclusão, em reunião, de pedido de diligência à Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL. 0380.4/2017, de autoria
do Deputado José Nei Aberton Ascari, que regulamenta a profissão de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no âmbito
do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável com Emenda
Substitutiva Global de fls. 08/11 e Emenda Modificativa, que posto em
discussão, foi concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu
Dresch e Ricardo Guidi; PL./0044.2/2017, de autoria do Deputado
Kennedy Nunes, que dispõe sobre a distribuição de dispositivos de
segurança preventivo para mulheres vítimas de violências doméstica e
familiar, mesmo com a medida protetiva aplicada, em todo o Estado de
Santa Catarina. As modalidades previstas nesta lei são: o conhecido
como ‘botão do pânico’ e monitoramento eletrônico. Exarou parecer
favorável com Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete do Deputado Valdir Cobalchini;
PLC./0002.9/2018, de autoria do Governador do Estado, que institui
a Região Metropolitana de Joinville (RMJ) e a Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Joinville (SUDERJ) e
estabelece outras providências. Apresentou requerimento solicitando
Audiência Pública conjunta com a Comissão de Transportes e Desenvol-
vimento Urbano. O Deputado Valdir Cobalchini apresentou requerimento
verbal de diligência à Secretaria de Estado do Planejamento, sendo que
ambos os requerimentos foram postos em discussão e votação, sendo
aprovados por unanimidade; PL./0553.7/2017, de autoria do
Deputado Antonio Aguiar, que inclui no Calendário oficial de eventos
do Estado de Santa Catarina a Festa Estadual da Erva-Mate - FESMATE,
no Município de Canoinhas/SC. Exarou parecer favorável, que posto em

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: PL./0503.8/2017, de autoria do Deputado Roberto
Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os proprietários de
bares, restaurantes e similares disponibilizarem em seus
estabelecimentos o mobiliário adequado à acessibilidade dos
cadeirantes, na forma que especifica. Requereu diligência ao Conselho
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONEDE/SC), que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0468.0/2017, de autoria do Deputado Fernando Coruja, que
altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 15.078, de 2009, que torna obrigatório
disponibilizar aparelho desfibrilador externo automático, em eventos de
qualquer natureza, veículos de atendimento emergencial e locais que
específica. Exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO MAURO
DE NADAL DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0370.2/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que
permite as ligações de água e luz para as moradias cujos terrenos
estiverem iniciado o processo de regularização dentro do Programa “Lar
Legal” e adota outras providências. Exarou parecer pela rejeição da
matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao
Deputado Dirceu Dresch; PL./0386.0/2017, de autoria do Deputado
Patrício Destro, que dispõe sobre a isenção de Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação e
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) para a compra de armas de fogo por Agentes de
Segurança Pública e adota outras providências. Exarou parecer pela
rejeição da matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Rodrigo Minotto; PL./0012.5/2018, de autoria
da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre o horário de
funcionamento das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente,
Mulher e Idoso (DPCAMIs). Exarou parecer pela rejeição da matéria, que
posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao Deputado
Dirceu Dresch; PL./0242.6/2017, de autoria do Deputado José Nei
Ascari, que dispõe sobre a comunicação do vencimento da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) aos condutores do Estado de Santa
Catarina. Devolveu vista manifestando não concordância com o voto do
relator e apresentou duas Emendas Modificativas. O parecer do Relator
(Deputado Jean Kuhlmann) pela rejeição à matéria foi colocado em
discussão, sendo concedida vista em gabinete ao Deputado Jean
Kuhlmann. O SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL DELIBEROU
EXTRAPAUTA ACERCA DA SEGUINTE MATÉRIA: PL./0028.2/2018,
de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui o Programa de
Incentivo à Implantação de Horta Orgânica Comunitária no Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer pelo apensamento ao PL./437.4/2017
para tramitação conjunta, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO DARCI DE MATOS
DELIBEROU EXTRAPAUTA ACERCA DA SEGUINTE MATÉRIA:
PL./0555.9/2017, de autoria do Deputado João Amin, que denomina
o edifício do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí da
Universidade do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
SENHOR DEPUTADO JEAN KUHLMANN DELIBEROU EXTRAPAUTA
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 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. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Fazenda, que posto em discussão e votação, foi aprovado 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.
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Sala de Reunião das Comissões, 06 de março de 2018.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

Global, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao

Deputado João Amin; PL./0402.4/2016, de autoria do Deputado

Vicente Caropreso, que estabelece condições e critérios a serem

observados para nomeação de cargos de direção nas autarquias e

fundações do Estado de Santa Catarina e adota outras providências.

Exarou parecer favorável nos termos da Emenda Substitutiva Global,

que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete aos Depu-

tados Dirceu Dresch e Valdir Cobalchini. O Senhor Deputado Ricardo

Guidi deliberou acerca das seguintes matérias: PL./0240.4/2017, de

autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que estabelece normas e

critérios básicos de acessibilidade por deficiência auditiva e visual em

políticas públicas no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer

favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por

unanimidade; PL./0014.7/2018, de autoria do Deputado Darci de

Matos, que declara de utilidade pública o Instituto TH. Isolde

Odebrecht, de Joinville. Exarou parecer favorável com Emenda

Modificativa, que posto em discussão e votação, foi aprovado por

unanimidade; PL./0380.4/2017, de autoria do Deputado José Nei A.

Ascari, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua

Brasileira de Sinais (Libras) no âmbito do Estado de Santa Catarina.

Devolveu vista sem manifestação. O Senhor Deputado Dirceu Dresch

deliberou extrapauta acerca da seguinte matéria: PL./0047.5/2018, de

autoria do Deputado Ismael dos Santos, que institui o Dia Estadual da

Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no âmbito do Estado de Santa

Catarina. Devolveu vista solicitando requerimento de diligência ao autor

da matéria. O Senhor Deputado Valdir Cobalchini deliberou extrapauta

acerca das seguintes matérias: PLC./0042.6/2017, de autoria da

Deputada Luciane Carminatti, que altera a Lei Complementar nº 422,

de 25 de agosto de 2008 (Programa de Habitação Popular). Exarou

parecer pela rejeição, que posto em discussão, foi concedida vista em

gabinete ao Deputado Dirceu Dresch; PL./0096.3/2018, de autoria do

Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a criação do Selo Cidade

Sustentável. Requereu diligência à Federação Catarinense de

Municípios, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e à

Secretaria de Estado da Casa Civil; PL./0528.6/2017, de autoria do

Deputado Cesar Valduga, que cria o Programa Estadual de Incentivo

aos Serviços Ambientais de Reciclagem - PROSAR - destinado a apoiar

empreendimentos econômico - solidários formados por catadores e

catadoras de materiais recicláveis. Exarou parecer pelo apensamento

ao PL./0541.3/2017, que posto em discussão e votação, foi aprovado

por unanimidade; PL./0006.7/2018, de autoria do Deputado Roberto

Saum, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para

confecção e de emissão de segunda via de documentos de

identificação pessoal, que tenham sido roubados ou furtados, cuja

expedição seja atribuição de órgão ou ente público estadual. Exarou

parecer pela rejeição, que posto em discussão e votação, foi aprovado

por unanimidade; PL./0510.7/2017, de autoria do Deputado Roberto

Salum, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou

apreensão do veículo pela identificação do não pagamento de imposto,

altera o art. 10 da Lei nº 7.543, de 1998, acrescentando parágrafo

único, e fixa prazo para regularização nos casos de apreensão de

automotores por infringência as normas do Código de Trânsito

Brasileiro. Exarou parecer pela rejeição, que posto em discussão e

votação, foi aprovado por unanimidade. Antes do encerramento da

reunião, o Deputado Valdir Cobalchini solicitou a retificação da Ata da

02ª Reunião Ordinária. 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.

Aos dois dias do mês de maio 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, João Amin,

Ricardo Guidi, Rodrigo Minotto e Valdir Cobalchini. O presidente fez a

leitura do ofício nº 0065/2018 expedido pelo gabinete do Senhor

Deputado Mauro de Nadal que justifica a ausência do parlamentar.

Havendo quorum regimental, o presidente abriu os trabalhos e

submeteu à apreciação a Ata da 09ª 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

Dirceu Dresch deliberou acerca das seguintes matérias:

PL./0048.6/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui

o Programa Cidade Amiga do Idoso. Exarou parecer favorável, que posto

em discussão, o Deputado Valdir Cobalchini apresentou um

requerimento verbal solicitando diligência ao Conselho Estadual do

Idoso e à Secretaria de Estado de Assistência Social, sendo aprovado

por unanimidade; PL./0544.6/2017, de autoria do Deputado Ismael

dos Santos, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica

São Francisco, Filial de Campos Novos. Exarou parecer favorável, que

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;

PL./0552.6/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que proíbe

a venda de bebida alcoólica pelas casas noturnas, bares e congêneres

no Estado de Santa Catarina às pessoas que estejam portando arma

de fogo e obriga a assinatura de Termo de Identificação e Responsabi-

lidade por integrantes de instituições policiais civis ou militares,

federais e estaduais, guardas municipais e quaisquer pessoas

legalmente autorizadas ao porte de arma de fogo. Exarou pela rejeição

da matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por

unanimidade; PL./0073.7/2018, de autoria do Deputado Cleiton

Salvaro, que dispõe sobre o dever de os patrocinadores de ações para

a arrecadação de fundos a divulgarem os dados sobre os valores

arrecadados, bem como sobre sua destinação. Requereu tramitação

conjunta ao PL./0033.0/2018, que posto em discussão e votação, foi

aprovado por unanimidade; PL./0058.8/2018, de autoria do Deputado

Milton Hobus, que reconhece o Município de Lontras, como a Capital

Catarinense de Velocidade na Terra. Requereu diligência aos autores da

matéria, que posto em votação e discussão, foi aprovado por

unanimidade; OF./0688.6/2017, de autoria de Entidade Social, que

solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade pública a

Associação Regional da Pequena Empresa Moveleira (ARPEM), de São

Bento do Sul. Requereu tramitação na forma de projeto de lei, que

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor

Deputado Valdir Cobalchini deliberou acerca da seguinte matéria:

PSA./0001.7/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que fica

sustado o Decreto nº 1.069, de 21 de fevereiro de 2017. Exarou

parecer pela rejeição e arquivamento, que posto em discussão, foi

concedida vista em gabinete ao Deputado Dirceu Dresch. O Senhor

Deputado Darci de Matos deliberou acerca das seguintes matérias:

PLC./0013.1/2018, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que altera o

art. 48 da Lei Complementar nº 453, de 2009, que instituiu Plano de

Carreira do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, permitindo que

Agente da Autoridade Policial possa ser promovido durante o estágio

probatório. Requereu diligência à Delegacia Geral de Polícia de Santa

Catarina, que posto em discussão e votação, foi aprovado por

unanimidade; PL./0465.8/2017, de autoria da Deputada Luciane

Carminatti, que dispõe sobre vedações à concessão de isenções

fiscais, inclusão em programas de recuperação fiscal, ou concessão de

financiamentos pelo Poder Público às empresas que, direta ou

indiretamente, utilizem trabalho escravo na produção de bens e

serviços. Exarou parecer favorável nos termos da Emenda Substitutiva

Sala de Reunião das Comissões, 02 de maio de 2018.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 816, de 07 de maio de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

PORTARIA Nº 812, de 07 de maio 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: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta entre MPSC e a ALESC, de
25 de outubro de 2011.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JOÃO CARLOS CORDEIRO, matrícula nº 8711, de PL/GAB-54 para o
PL/GAB-56, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 03 de Maio de 2018 (Gab Dep Romildo Titon)

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 7 de maio de 2018.
Gabinete do Deputado Cleiton Salvaro Carlos Antonio Blosfeld

Matrícula Nome do Servidor Cidade Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

 7859 REGINA CELI DA RÉ CRICIÚMA
PORTARIA Nº 817, de 08 de maio 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 813, de 07 de maio 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:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do

servidor RUAN PABLO DALLABRIDA, matrícula nº 8814, nomeado
pela Portaria nº 810, de 4/5/2018, fazendo constar como sendo
RUAN PABLO DALABRIDA.
Carlos Alberto de Lima SouzaRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor-Geral
–––– * * * ––––EXONERAR o servidor THIAGO BEZ HAHN DA SILVA,

matrícula nº 8602, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Maio de 2018 (Gab Dep João Amin).

PORTARIA Nº 818, de 08 de maio 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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 814, de 07 de maio 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:
LOTAR a servidora JULIANA ELENA BASSETTI,

matrícula nº 6324, na DL - CC - Comissão de Transportes e Desenvolvi-
mento Urbano, a contar de 8 de maio de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 819, de 08 de maio de 2018

EXONERAR a servidora TATIANA DAUSSEN PERFOLL,
matrícula nº 8391, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-51, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 04 de Maio de 2018 (Gab Dep João Amin).

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 815, de 07 de maio 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,

EXONERAR o servidor CESAR AUGUSTO FORTTI
ALLEBRANDT, matrícula nº 8281, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-48, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 08 de Maio de 2018 (Gab Dep Valmir Francisco Comin).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosRESOLVE: 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.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 820, de 08 de maio 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
RANIER JULIO AMBONI, matrícula nº 7972, de PL/GAB-56 para o
PL/GAB-77, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 04 de Maio de 2018 (Gab Dep João Amin)

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

–––– * * * ––––
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NOMEAR DIANEI FORTTI, matrícula nº 4595, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,

código PL/GAB-48, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab

Dep Valmir Francisco Comin - Quilombo).

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

Deputado Aldo Schneider
Lido no Expediente

Sessão de 08/05/18

JUSTIFICATIVACarlos Antonio Blosfeld
O Clube de Vôo-Livre da Galera, de Canelinha, é uma entidade

civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo proporcionar a prática,

difusão e desenvolvimento de atividades esportivas, sociais,

educacionais, culturais, recreativas, inclusive com a formação de atletas,

amadores ou profissionais, com vistas à consecução de tais objetivos.

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

PORTARIA Nº 821, de 08 de maio 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,

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

Pares para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de

interesse público.

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PROJETO DE LEI Nº 0118.3/2018

Declara de utilidade pública a Associação

Recreativa Desportiva e Cultural

Planetapeia, de Blumenau.

EXONERAR a servidora MARIA ALICE MACEDO,

matrícula nº 8067, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-56, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 08 de Maio de 2018 (Gab Dep Valdir Cobalchini). Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação

Recreativa Desportiva e Cultural Planetapeia, de BlumenauCarlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos Art. 2º. A entidade de que trata o artigo 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 822, de 08 de maio de 2018
Art. 3º. A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia

Legislativa, até 17 de julho do exercício subseqüente, para o devido controle,

sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

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,

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;

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.

IV - balancete contábil;

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.

NOMEAR MARIANA BARCELOS BASILIO, matrícula nº

6937, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário

Parlamentar, código PL/GAB-74, Atividade Administrativa Interna, do

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua

posse (Gab Dep Natalino Lazare).

Art. 4º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

Deputado Jean KuhlmannCarlos Antonio Blosfeld
Lido no ExpedienteDiretor de Recursos Humanos
Sessão de 08/05/18–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEI JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada consideração dos nobres Pares o

presente projeto de lei que visa Declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa Desportiva e Cultural Planetapeia, de Blumenau.
PROJETO DE LEI Nº 0117.2/2018

Declara de utilidade pública o Clube de Vôo-
Livre da Galera, de Canelinha. Com o fim único de proporcionar a esta Casa a necessária

análise sobre os aspectos justificadores da concessão do título

pretendido, segue em anexo os documentos da entidade, que

comprovam o preenchimento dos requisitos insculpidos na Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Clube de Vôo-
Livre da Galera, com sede no Município de Canelinha.

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:

A entidade tem como finalidade apoiar e desenvolver ações

de integração cultural através de desfiles, exibição de brinquedos,

confraternizações em eventos, defesa e conservação de patrimônio histórico,

cultural e a prática de convívio social através de promoções públicas.

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

legislação vigente; Para continuar implementando as ações dispostas em seu

Estatuto, faz-se necessário que a entidade usufrua das vantagens

legais inerentes à titulação requerida, por isso, submeto aos Senhores

Deputados o presente projeto de lei.

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

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

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

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