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ATA DA 043ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Leonel Pavan - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Mário Marcondes - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa
- Natalino Lázare - Padre Pedro Baldissera Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir
Comin.
PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (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.
*********
Breves Comunicações
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

DEPUTADO DARCI DE MATOS (Orador) Registra a realização do 22º Congresso
Brasileiro de Apicultura, e também do 8º
Congresso Brasileiro de Meliponicultura da Abelha
Sem Ferrão, na Expoville, em Joinville, convidando
todos para participarem nos dias 16 a 19 de maio.
Destaca que o grande líder da apicultura
no estado é o seu amigo Nésio Fernandes
Medeiros, presidente da Federação dos
Apicultores do Estado, é técnico agrícola, e
apaixonado pelo que faz, um visionário que
orienta e apoia as 60 associações de
apicultores. Menciona dados relevantes sobre a
produção de mel em Santa Catarina, citando
que o estado é o maior produtor e exportador
do produto, e ainda é considerado o melhor do
Brasil, e que somente em seis cidades catarinenses não têm apicultores, e em 42% do mel
produzido existe certificação orgânica.
Finaliza afirmando que cabem as
abelhas o papel fundamental da polinização
das matas, dos verdes, portanto, a atividade
dos apicultores é preservacionista.
Deputada Ana Paula Lima (Aparteante) Corrobora a fala acrescentando que o mundo

está preocupado com a extinção das abelhas, e
que a comunidade europeia proibiu o uso de
inseticidas, porque percebeu através de
estudos a sua extinção. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) Tece comentários relacionados à saúde no
estado de Santa Catarina ao fazer um
comparativo das cirurgias eletivas pelo SUS nos
três estados do Sul de janeiro a fevereiro do
presente ano. Após, análises feitas, constata
que Rio Grande do Sul e Paraná demonstram
números superiores nesse quesito, praticamente
quatro vezes mais que o estado catarinense.
Questiona o porquê de Santa
Catarina ter realizado apenas 2.700
cirurgias eletivas no mencionado período do
presente ano, sendo que o estado possui
200 hospitais. Cita a liberação de mais
recursos para a saúde por intermédio do
governador Eduardo Pinho Moreira, sendo
que, ainda no ano passado, o Ministério da
Saúde liberou aproximadamente oito milhões
de reais, valor que daria perfeitamente para
realizar em torno de dez mil operações, as
quais são importantes para os pacientes,
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para os hospitais filantrópicos, bem como
para a sociedade em geral, pois há
movimentação de dinheiro, e todos ganham,
e o município arrecada e se desenvolve
mais.
Assim, enfatiza a tramitação de projeto,
de autoria do partido, o qual dá um prazo para a
secretaria de Saúde se agilizar e montar um plano
para os procedimentos eletivos. [Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) Faz menção ao fortalecimento das ações no
que tange à segurança pública, e cita reunião
que participou na semana anterior com o
delegado regional da Polícia Civil, David
Queiroz, para tratar da readequação do projeto
de construção de uma nova delegacia da Polícia
Civil, no centro de BaIneário Camboriú. Alude
que houve um impasse entre o poder executivo
estadual e o conselho da cidade a respeito dos
recursos que deveriam ter sido destinados para
construção da delegacia regional. Informa,
ainda, que houve um desentendimento entre os
valores do terreno e o projeto estrutural
destinado à construção, que culminou no
entrave para execução da obra e no repasse
dos recursos a outras áreas.
Salienta que a construção da delegacia
reverbera o atendimento a inúmeras demandas
na região, como delegacias operacionais,
incluindo o turismo, atendimento especializado
à mulher e também crianças e adolescentes.
Em tempo, postula que estará com o secretário
de segurança pública e fará um apelo ao pleito,
pois considera de relevada importância a
execução da obra. Acredita que o secretário de
segurança, por sua ampla experiência e
conhecimento, sensibilizar-se-á à questão.
[Taquígrafa: Eliana]
**********
Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) Cumprimenta os vereadores mirins do
município de Blumenau, ressaltando a
disposição dos meninos e meninas na
interação com a política, inclusive no projeto
Parlamento Jovem, do Legislativo, que
oportuniza a interação dos adolescentes catarinenses com o mundo político.
Faz um histórico sobre a saúde do
povo brasileiro, considerando-a um bem
superior para as sociedades em geral, tendo o
ápice o ano de 2030, conforme estabelecido
pela ONU. Expõe que no Brasil a Constituição
de 1988 incorporou uma decisão política e
histórica, construindo o Sistema Único de
Saúde, aprimorado com o passar dos anos,
tornando-se hoje um sistema de acesso
universal que abarca a integralidade da atenção
à saúde como um direito de cidadania, direito
humano, básico e pilar de uma sociedade
cidadã. Entretanto, no caminho da evolução do
SUS, em 10 de abril de 2018, a Febraban,
criada para representar os interesses do setor
privado do país, realizou um fórum junto ao

ministério da Saúde, propondo um novo
sistema para o país, com transferência de
recursos públicos do SUS para os planos de
saúde privados que atenderiam a assistência
de média e alta complexidade, ficando o SUS
somente com atenção básica.
A situação ora instalada incrementou os
planos privados, aumento de contribuição,
insatisfação dos atuais serviços de saúde,
além da inadimplência do usuário, confirmando
o modo ultrapassado, ineficaz e elitista do
sistema de saúde privado.
Clama os envolvidos e comprometidos
com o Brasil mais justo, saudável e com
direitos humanos básicos para todos,
consolidando o SUS com mais recursos financeiros e forte melhoria na gestão para representar a vontade do povo brasileiro.
[Taquígrafa: Elzamar]
Partido: PSDB
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) Tece comentários sobre a votação e rejeição
em Plenário da Medida Provisória n. 220, em
data anterior, comentando que todos os
colegas parlamentares votaram de forma
consciente, pois haveria aumento de impostos
referente aos produtos têxtil e calçadista. Cita
que ao derrubar a medida provisória os deputados fizeram justiça com importante setor que
gera emprego e renda no estado.
Conclui que todos os deputados não
votaram contra o governo, mas sim contra uma
medida que seria rigorosa à população.
Deputado Jean Kuhlmann (Aparteante) Complementa a questão, dizendo que a mesma
iria aumentar o preço para o consumidor final,
esclarecendo que a maioria da Casa votou
contra a medida, porque quem iria pagar a
conta era o povo de Santa Catarina.
[Taquígrafa: Ana Maria]
Partido: PSDB
DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) Considera que a derrubada da MP n. 220, na
sessão anterior, foi melhor para todos, pois a partir
de agora se deve buscar uma medida que atenda
a todos os setores, pois entende que a economia
catarinense, mesmo com a crise, mantém a
empregabilidade e a citada medida causaria
desempregos no estado, e que não é o momento
de realizar mudanças no sistema tributário.
Ressalta que a presente data é o
limite para os eleitores transferirem, atualizar e
emitir o título eleitoral para poder participar do
processo democrático das eleições de 2018.
Salienta que metade dos eleitores brasileiros
tem menos de 30 anos, o que representa uma
população jovem conectada às novas
tecnologias e querem inovação na política.
[Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - A Presidência suspende a sessão até o
início da Ordem do Dia.
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
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dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0006/2018, 0510/2017 e 0552/2017.
Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei n. 0548/2017, 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.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei n. 0136/2017, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini, que exclui
informações
constantes
do
Portal
Transparência do Governo do Estado de Santa
Catarina, relativas à lotação de servidoras sob
o alcance de medidas protetivas determinadas
pelo Poder Judiciário.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Segurança Pública; e de Direitos Humanos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0073/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao
secretário
da
Segurança
Pública
informações acerca dos critérios para fixação
de posto policial no município de Florianópolis.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0074/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente da Casan informações acerca
das obras da Estação de Tratamento de
Esgotos do Sul da Ilha.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0075/2018,
de autoria da deputada Ana Paula Lima,
solicitando ao secretário da Infraestrutura
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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informações referentes a conclusão dos
acessos rodoviários para a 3ª ponte do município
de Indaial, ligando os bairros Warnow e Rio Morto.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0076/2018,
de autoria da deputada Ana Paula Lima,
solicitando ao secretário da Infraestrutura e ao
secretário da Fazenda informações referentes a
construção do Quartel da Polícia Militar no
município de Indaial.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0077/2018,
de autoria do deputado Moacir Sopelsa,
solicitando ao secretário de Estado da
Infraestrutura, informações acerca das rodovias
asfaltadas que cruzam as áreas no perímetro
urbano e rural que ligam o município de Paial
ao município de Chapecó.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0112/2018, de autoria do
deputado João Amin, cumprimentando o senhor
Bruno Breithaupt pela reeleição à presidência
da Fecomércio.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0113/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o
prefeito de Guaramirim pelo recebimento do
Prêmio Projeto Inovador 2018.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0114/2018, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, solicitando ao Governador do Estado aumento do efetivo de
policiais militares e bombeiros militares para as
corporações estabelecidas no município de
Blumenau.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0115/2018, de autoria
do
deputado
Patrício
Destro,
cumprimentando o patrão do CTG Amizade
sem Fronteiras de São Lourenço do Oeste,
pela passagem do 35º aniversário de
existência do CTG.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0116/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro, cumprimentando o
comandante da Polícia Militar do município de
São João do Sul, pelo ato de coragem e bravura
do sargento Mauro Pereira Espíndola e o cabo
Diomero Raupp de Souza.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 0131/2018, de autoria do
deputado Valmir Comin, cumprimentando a
diretora do Centro de Educação Profissional
Abílio Paulo, de Criciúma, pela passagem dos
40 anos de fundação do Centro.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0376/2018,
de autoria do deputado Aldo Schneider;
0377/2018, de autoria do deputado João
Amin; 0378/2018 e 0379/2018, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0380/2018, de
autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera;
0381/2018, de autoria do deputado Rodrigo
Minotto; 0382/2018, de autoria da deputada
Dirce Heiderscheidt; 0383/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro; 0384/2018, de
autoria
do
deputado
Dirceu
Dresch;
0385/2018 e 0386/2018, de autoria do
deputado Carlos Chiodini.
A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0248/2018 e 0253/2018, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark;
0249/2018, 0250/2018 e 0251/2018, de
autoria do deputado João Amin; 0252/2018,
de autoria da deputada Dirce Heiderscheidt; e
0254/2018, de autoria do deputado Mário
Marcondes.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Coordenadora Carla]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Passa a Explicação Pessoal e não
havendo oradores a fazer uso da palavra,
encerra a sessão, convocando outra,
ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental.

ATA DA 044ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo Schneider Dirceu Dresch - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro Jean Kuhlmann - João Amin - José Milton Scheffer Luciane Carminatti - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal Narcizo Parisotto - Patrício Destro - Ricardo Guidi Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck Valdir Cobalchini - Valmir Comin.
PRESIDÊNCIA - Deputados:

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Silvio Dreveck
Maurício Eskudlark
DEPUTADO SILVIO DREVECK (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.
*********
Breves Comunicações
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Repudia a atual situação econômica, política e
social instalada no Brasil, promovendo
desemprego,
baixa
arrecadação,
desnacionalização das empresas brasileiras,
terceirização do serviço público, impactando a
identidade e o futuro do país, além de
comprometer a fiscalização sanitária. Na
efervescente conjuntura, destaca empresas
nacionais competitivas afetadas nos setores do
petróleo, da construção civil e de carnes,
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instalando incredibilidade nas negociações
internacionais com o governo federal.
Por fim, questiona que o governo
denunciado por corrupção, por golpe e
desrespeito à democracia vai comandar o
processo de rearticulação do comércio
internacional. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Ressalta sobre as transformações na
Segurança
Pública,
principalmente
nas
atuações da Polícia Militar, com o coronel
Araújo Gomes, que assumiu com uma nova
visão, uma nova mentalidade, que tem dado
resposta à população, que tem diminuído os
conflitos entre as facções; e também
reconhece a atuação do delegado da Polícia
Civil, Marcos Guizoni que tem demonstrado um
efetivo combate à criminalidade. Cita a ação do
próprio secretário da Segurança Pública que se
posiciona mostrando as ações policiais
realizadas, mesmo não mudando o número de
efetivos, mas demonstrando que existem
outras formas de dar resposta à criminalidade.
Informa que visitou a delegacia regional
de Chapecó, onde está sendo aplicada uma
nova modalidade de atendimento dinâmico e
rápido, que terminou com as filas de pessoas
aguardando, e que também tem sido eficiente
quanto a resposta à criminalidade.
Registra também que a indústria de
Santa Catarina avança 5,9% no trimestre, o que
é motivo de alegria para os catarinenses, pois
comparado ao mesmo período do ano anterior
demonstrou crescimento. Cita a indústria da
metalurgia, de veículos, carretas, reboques,
produtos têxteis e reconhece o empenho da
Fiesc em apresentar tantos resultados positivos
investindo no seu profissional.
Reafirma que, com tudo isso, fica mais
consciente ainda o voto que deu pela admissibilidade da Medida Provisória n. 220. Ela
diminuía o ICMS da indústria de 17% para 12%,
medida essa que o governador Eduardo Pinho
Moreira encaminhou para a Assembleia. Houve
uma reclamação da indústria têxtil, que não faz
sua programação para o mês seguinte, mas
para a temporada seguinte, e mediante um
acordo feito, através da Fiesc e Fecomércio, o
governo mandou uma retificação corrigindo
isso. E aqueles que têm benefícios fiscais,
grandes redes que se creditam de impostos, sem
pagá-los, fizeram pressão contra e, infelizmente, a
decisão, mais política do que técnica, foi pela
rejeição da medida provisória que iria beneficiar
ainda mais a indústria catarinense; Facisc e FCDL
manifestaram apoio. [Taquígrafa: Eliana]
**********
Partidos Políticos
Partido: PMDB
DEPUTADO
MÁRIO
MARCONDES
(Orador) - Reportar-se à fala do deputado que o
antecedeu sobre a rejeição da MP n. 220,
afirmando que há 30 dias qualquer medida
provisória passava tranquilamente na Casa,

mas, agora não, criam dificuldades, mencionam
todos os problemas que o estado tem, como o
caso dos buracos nas rodovias, fato que
demonstra o comprometimento deixado o
governo atual. E, aqui, estão fazendo voto
eleitoreiro, não pensaram nos empresários
catarinenses, na sociedade como um todo. Cita
que o governador Eduardo Pinho Moreira poderia
ter feito por decreto, e não o fez devido acordo.
Discorre a respeito da alça de contorno
da Grande Florianópolis, que segundo a ANTT,
ficará pronta em 2022. Considera isso uma
piada para a população da referida região, que
já sofrem com o caos de mobilidade urbana.
Enfatiza que a praça de pedágio funciona 24
horas, porém investimentos nas rodovias não
são vistos. Comenta que os deputados
federais, Jorginho Mello e Esperidião Amin,
integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense,
defensores da referida obra, demonstraram
veementemente suas posições de indignação
quanto ao novo prazo de entrega da obra.
Frisa que o Brasil necessita de boas
agências reguladoras e não regular unicamente
taxa, ao fazer um comparativo com a telefonia
móvel, que não mostram um serviço de
excelência no estado. Comenta que a unidade
catarinense da ANTT é uma comprovação com a
obra que realizaram na entrada e saída da
cidade de Tijucas, o que ocasionou transtornos
e por não fazerem um elevado, os moradores
do referido município precisam ir até Porto
Belo, o que faz acreditar que não são vistos os
planos diretores das cidades, bem como os
estudos de mobilidade.
Deputado João Amin (Aparteante) Salienta que a obra mencionada é essencial
para o corredor de desenvolvimento econômico
do Mercosul e corrobora a fala do deputado.
[Taquígrafa: Sílvia]
Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Destaca o momento grave que o Brasil vive, e
o processo fortíssimo de desnacionalização do
país, citando que não existe mais política de
estado para proteger a economia nacional, e
que a indústria brasileira está sendo destruída.
Menciona que 296 já foram transferidas para o
controle de estrangeiros e, com isto existe
perda de arrecadação, já que o lucro repassado
para as mesmas não é tributado. Informa
também que a contenção dos investimentos
públicos praticados na maior parte do período,
acabou por gerar forte retração do capital
brasileiro, e que isto traz impacto negativo no
plano social e político para o desenvolvimento.
Conclui reafirmando que em carta o
sempre ex-presidente Lula reitera seu
compromisso com a democracia, e mantêm o
voto para pré-candidato à presidência da
república em 2018, e o partido dos
trabalhadores salienta que não aceita a decisão
da criminalização da política, e que eleição sem
Lula é fraude. [Taquígrafa: Ana Maria]
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Partido: PP
DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) Versa a questão da Segurança Pública,
debatida anteriormente pelo deputado Maurício
Eskudlark, mas sob a ótica preventiva,
ponderando que concomitante aos problemas
enfrentados neste âmbito, o investimento em
Assistência Social é primordial para a resolução
do caso. Avalia que a prevenção, indiscutivelmente, é o melhor caminho para uma
sociedade saudável e economicamente digna.
Faz uma reflexão a respeito do trabalho
realizado por instituições e profissionais que
abordam
humanitariamente
jovens,
adolescentes, e famílias em grau de
desestruturação extrema, evidenciando que
este atendimento é fundamental para evitar a
propagação do crime no estado de Santa
Catarina. Concorda que há necessidade de um
serviço tático e de inteligência atrelado à Polícia
Civil e Militar, entretanto enaltece que
associado a esta força é essencial o trabalho
preventivo, com programas sociais específicos,
oportunidades
e
vertentes
que
criem
expectativas, resgatando a autoestima dos
cidadãos. [Taquígrafa: Sílvia]
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0387/2018,
de autoria do deputado Leonel Pavan; e
0388/2018, de autoria do deputado Pe. Pedro
Baldissera.
A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, a
Indicação n. 0255/2018, de autoria do
deputado João Amin.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
A Presidência suspende a sessão, por
até 20 minutos, para que possam usar a
tribuna o Padre Valdemar Carminatti, reitor do
Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e o
presidente do CAEP, sr. Odenir Zanette,
convidando-os para a 67ª Romaria e Festa em
Honra à Nossa Senhora de Caravaggio, no
município de Nova Veneza, que acontecerá
entre os dias 24 a 27 de maio; e, na
sequência, mantém a suspensão para que o sr.
João Adriano Philipps, 2º vice-presidente da
Cejesc, faça uso da palavra e divulgue o projeto
nacional Feirão do Imposto. [Taquígrafa: Elzamar]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Presidente) - Reabre a sessão e passa à
Explicação Pessoal e, não havendo oradores
inscritos para fazer uso da palavra, encerrea, convocando outra, especial, para o dia 14
de maio, às 19h, em Comemoração aos 60
Anos do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora
de Fátima.
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PUBLICAÇÕES DIVERSAS
EXTRATOS
EXTRATO Nº 064/2018
REFERENTE: 04º Termo aditivo celebrado em 10/04/2018, referente
ao Contrato CL nº 041/2017-00, celebrado em 27/06/2017.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Disk Car Locação de Veículos S.A
OBJETO: O presente termo aditivo têm por finalidade, prorrogar a
vigência do contrato pelo período entre 01/07/2018 a 30/06/2019.
VALOR MENSAL: R$ 210.893,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Cláusula Quarta,
item 4.1 do contrato original; Item 3.1 do anexo I do Edital de Pregão
005/2017; Atos da mesa nºs.128/2015, 131/2016 e 101/2017 e;
Autorização Administrativa através da Declaração nº 011/CEO-DF/2018.
Florianópolis/SC, 10 de maio de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Rafael Schmitz - Diretor Administrativo
Marcus Marchini - Diretor Presidente
–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 065/2018
REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 18/04/2018, referente
ao Contrato CL nº 047/2017-00, celebrado em 28/04/2017.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Reginaldo Osvaldo da Silva.
OBJETO: O presente termo aditivo têm por finalidade, prorrogar a
vigência do contrato pelo período entre 01/05/2018 a 30/04/2019.
VALOR MENSAL: R$ 4.866,37
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 10.1 do
contrato original; Resolução de Mesa nº 1.203/01, de 07/08/2001;
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF Nº 012/2018.
Florianópolis/SC, 10 de maio de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Rafael Schmitz - Diretor Administrativo
Reginaldo Osvaldo da Silva - Maestro
–––– * * * ––––

PORTARIAS
PORTARIA Nº 845, de 10 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.
NOMEAR SANDRO LUCIANO CALIKOSKI JUNIOR,
matrícula nº 8126, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-75, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 10 de Maio de 2018 (Liderança do PMDB - Florianópolis).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
Republicada por Incorreção
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 850, de 11 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor NEURI ADILIO ALVES, matrícula
nº 8046, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-36, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 11 de Maio
de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 851, de 11 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor HENRIQUE SECCON, matrícula nº
7653, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-57, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de Maio
de 2018 (Liderança do PMDB).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 852, de 11 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor PAULO EDUARDO MAFFIOLETTI
FACHIN, matrícula nº 8772, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-57, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Maio de 2018 (Gab Dep Romildo Titon).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 853, de 11 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor CELSO ANTÔNIO SURDI,
matrícula nº 8802, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-58, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Maio de 2018 (Gab Dep Romildo Titon).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 854, de 11 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora IVONETE CHIQUETI BASTOS,
matrícula nº 8062, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-40, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 11 de Maio de 2018 (Gab Dep Gabriel Ribeiro).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 855, de 11 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.
NOMEAR CELSO ANTÔNIO SURDI, matrícula nº 8802,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-57, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 09
de Maio de 2018 (Liderança do PMDB - Capinzal).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 856, de 11 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.
NOMEAR CAMILA KLEY BARBOSA para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-40,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Gabriel Ribeiro).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 857, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:
Matr Nome do Servidor

6336 PATRÍCIA
SCHNEIDER
DE
AMORIM
1461 GETULIO DORTA DE MELO

Qde
dias

Início em

Proc. nº

01

27/4/2018 1300/2018

120

27/4/2018 1301/2018
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1015 SERGIO MACHADO FAUST
15 18/4/2018 1302/2018
1138 SAULO DE OLIVEIRA
15 16/4/2018 1303/2018
2543 JUCARA HELENA REBELATTO
90 10/4/2018 1304/2018
7181 MEIBEL PARMEGGIANI
15 18/4/2018 1306/2018
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 858, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:
Matr Nome do Servidor

Qde
dias

Início em

Proc. nº

4346 ELIANA BARCELOS
15 18/4/2018 1305/2018
1138 SAULO DE OLIVEIRA
15 1º/5/2018 1307/2018
0967 RONALDO ROLNEI SOUZA
60 27/4/2018 1308/2018
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 859, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, tendo em vista o que
consta do Processo nº 1309/2018,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, art. 63, caput
e art. 69, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA por motivo de doença em pessoa
da família à servidora ISABELA VIEIRA, matrícula nº 2538, por 45
(quarenta e cinco) dias, a contar de 14 de março de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 860, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, tendo em vista o que
consta do Processo nº 1299/2018,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, II, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO à servidora
MAUREEN PAPALEO KOELZER, matrícula nº 7243, por 180 (cento e
oitenta) dias, a contar de 27 de abril de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 861, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora ANA FLAVIA
MARTINS DA SILVA, matrícula nº 7518, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Assistência técnica-consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento
da respectiva titular, ISABELA VIEIRA, matrícula nº 2538 que se
encontra em licença por motivo de doença em pessoa da família
por 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 14 de março de 2018
(MD - Consultoria Legislativa).
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ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 862, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora ROSANE MARIA
KRUGER, matrícula nº 1961, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria
Técnica - Consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, JUCARA HELENA REBELATTO, matrícula nº 2543, que se
encontra em licença para tratamento de saúde, por 90 (noventa) dias, a
contar de 10 de abril de 2018 (MD - Consultoria Legislativa).
ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 863, de 14 de maio de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor CELIO CESAR DA SILVA,
matrícula nº 844, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Assessoria técnica-orçamento estadual, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
GETULIO DORTA DE MELO, matrícula nº 1461, que se encontra em
licença para tratamento de saúde por 120 (cento e vinte) dias, a contar
de 27 de abril de 2018 (DL - Coordenadoria do Orçamento Estadual).
ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 864, de 14 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: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e
002/2006,
e
alterações,
e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015.
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora BEATRIZ BOEING PONCIANO, matrícula nº 8707, de
PL/GAB-06 para o PL/GAB-30, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 11 de Maio de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 865, de 14 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.
NOMEAR ALEXSANDRO DA CUNHA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAM-62, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - 2ª VicePresidência - Vidal Ramos).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 866, de 14 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.
NOMEAR JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-64, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Dr. Vicente - Camboriú).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PROJETO DE SUSTAÇÃO DE ATO
PROJETO DE SUSTAÇÃO DE ATOS Nº 0004.0/2018
Susta os efeitos do Decreto nº 1.541, de
20 de março de 2018.
Art. 1º. Ficam sustados os efeitos do Decreto nº 1.541, de
20 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 21
de março de 2018.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Jean Kuhlmann
Lido no Expediente
Sessão de 10/05/18
JUSTIFICATIVA
O Poder Executivo editou no corrente ano o Decreto n. 1541
de 20 de março, alterando o RICMS/SC-01.
Ocorre que o referido Decreto Legislativo fere o inciso I, do
artigo 39 e incisos VI e XI do artigo 40 da Constituição do Estado
de Santa Catarina.
Desta feita, o Executivo exorbitou o poder regulamentar
previsto no artigo 71, inciso III da Constituição do Estado.
Por conseguinte, o Deputado Milton Hobus apresentou
Projeto de Sustação de Ato (PSA/0003.9/2018), que foi arquivado pela
Comissão de Constituição e Justiça tendo em vista edição da Medida
Provisória 220/2018 editada pelo Poder Executivo no anseio de corrigir
o equívoco do Decreto ora atacado. Nesse diapasão é de se reiterar
que a MPV/220/2018 foi rejeitada expressamente pelo Plenário da ALESC.
Assim, tendo em vista que retornamos ao status quo do
Decreto Legislativo cumpre a esse Parlamento edição de novo PSA com
o intuito de anular o ato exorbitante originário.
Republicada por Incorreção
Deputado Jean Kuhlmann
–––– * * * ––––

