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P L E N Á R I O

ATA DA 011ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA, EM 08 DE MAIO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO AO CINQUENTENÁRIO

DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo
Guidi) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão especial.

Catarina, no período de 2005 a 2008,
deputado Julio Garcia;

de Florianópolis, tenente-coronel Luiz dos
Santos Alves;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão especial foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada, por unanimidade, pelos demais parla-
mentares em Comemoração ao Cinquentenário
da Fundação Catarinense de Educação Especial.

Senhor presidente da Associação
Catarinense de Integração ao Cego - ACIC,
Henrique Sales Rosica;

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas: Senhora presidente da Comissão de

Acessibilidade da 28º Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil/São José, dra. Márcia
Cristina Lamego; [Degravação: Tayliny da Silva]

Senhor secretário adjunto de estado de
Turismo, Cultura e Esporte, Rafael Lima
Palmares, neste ato representando o
excelentíssimo senhor governador do estado,
Eduardo Pinho Moreira;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional. Senhora coordenadora de Educação de

Jovens e Adultos do Sesi, Rosani Aparecida
Dias Favretto, neste ato representando o
senhor presidente da Federação das Indústrias
e Comércio de Santa Catarina, Fiesc, Glauco
José Côrte;

(Procede-se à execução do hino.)
Excelentíssimo senhor desembargador

Altamiro de Oliveira, neste ato representando o
excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina - TJSC, desembargador
Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço;

Registro ainda a presença das
seguintes autoridades:

Excelentíssimo senhor deputado
estadual José Milton Scheffer;

Senhora secretária municipal de
Assistência Social, Katherine Schreiner, neste
ato representando o excelentíssimo senhor
prefeito de Florianópolis, Gean Marques Loureiro;

Senhora membro da comissão da
Pessoa com Deficiência do Instituto dos
Advogados de Santa Catarina, professora
doutora Sônia Lamego;

Excelentíssimo senhor representante do
Tribunal de Contas do estado, conselheiro José
Nei Ascari;

Senhor presidente da Fundação
Catarinense de Educação Especial - FCEE,
Joaquim Coelho Lemos;

Senhora coordenadora da Grande
Florianópolis, Elizete Soares Geraldi, neste
ato representando a excelentíssima senhora
secretária de estado da Educação, Simone
Schramm;

Senhora presidente da Associação
Caminhos para a Vida, Maria Elizabeth Sandri
Coutinho;

Senhor coordenador-geral do
Cinquentenário da Fundação Catarinense de
Educação Especial - FCEE, Pedro de Souza;

Senhor conselheiro do Conselho
Estadual de Educação, Raimundo Zumblick;

Senhor capitão-dentista, Carlos Magno
Martins Cardoso, neste ato representando o
ilustríssimo senhor comandante da Base Aérea

Senhor vice-presidente da
Associação de Surdos de Palhoça - ASPA,
André Luiz Conceição;

Excelentíssimo senhor presidente
da Assembleia Legislativa de Santa

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



15/05/2018 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.277 3

Senhor coordenador pedagógico João
Leonel Machado Farias, neste ato repre-
sentando a presidente da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Palhoça,
Elizete Neuhaus;

preciso destacar também a relevante partici-
pação de outros atores na evolução ao longo
dessas cinco décadas. Em especial, destaco e
parabenizo a Associação de Pais da Fundação
Catarinense de Educação Especial e a
Associação dos Funcionários da Fundação
Catarinense de Educação Especial. Elas repre-
sentam suportes fundamentais para o trabalho
dos profissionais e dirigentes da fundação e o
apoio que a estrutura requer para prosseguir
com o trabalho vem dessas duas associações.

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a senhora presidente da Fundação Catarinense
de Educação Especial, no período de 1997 a
1998, e atual presidente do Instituto Guga
Kuerten, senhora Alice Trümmel Kuerten.Senhora presidente da Associação

Amigo Down, Vivian Serra; (Procede-se à entrega da homenagem.)
Senhora assessora parlamentar Celma

Adão, neste ato representando o gabinete do
excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto;

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a senhora presidente da Associação Catarinense
de Autismo, Cátia Cristiane Purnhagen Franzoi.Senhor diretor da Uniassselvi, Hermínio

Kloch, neste ato representando o senhor
presidente da Associação das Mantenedoras
do Ensino Superior Privado - ABMES, José
Janguiê Bezerra Diniz;

Quero parabenizar também a comissão
do Cinquentenário da Fundação de Educação
Especial, coordenada pelo professor Pedro de
Souza, e os demais dirigentes dessa instituição
pelo trabalho desenvolvido.

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

homenagem o senhor Júlio Garcia.
Senhora secretária de Assistência

Social do município de São José, Rose
Bartucheski, neste ato representando a
excelentíssima senhora prefeita do município
São José, Adeliana Dal Pont.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)Parabenizo todos que fizeram a história

da educação especial em Santa Catarina.
Estamos certos de que o caminho a ser trilhado
é muito longo e, por essa razão, reafirmamos o
nosso respeito a todos que garantiram os
primeiros passos para uma educação inclusiva
e, em particular, às pessoas com deficiência,
condutas típicas e altas habilidades que são os
verdadeiros atores dessa história. A elas o
nosso compromisso definido no lema: ‘nada
sobre as pessoas com deficiência sem elas.’

Convidamos para receber a homenagem
o senhor presidente da Associação
Florianopolitana de Deficientes Físicos, José
Roberto Leal.A seguir, teremos a apresentação de

um vídeo institucional. (Procede-se à entrega da homenagem.)
(Procede-se à apresentação do vídeo)

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

homenagem, em nome do excelentíssimo
senhor secretário de Estado da Educação, Eduardo
Deschamps, a senhora Elizete Soares Geraldi.

Neste momento faço uso da palavra
como autor do requerimento que ensejou a
presente sessão.

Boa noite a todos! (Procede-se à entrega da homenagem.)Muito obrigado!”
Gostaria de cumprimentar o sr. Júlio

Garcia, autor da Lei das Apaes, que garante um
repasse mensal a todas de nosso estado; o sr.
Joaquim Lemos, presidente da Fundação Catari-
nense de Educação Especial; o desembargador
Altamiro de Oliveira, aqui representando o
Tribunal de Justiça; o sr. secretário adjunto de
Turismo, Rafael Palmares, neste ato repre-
sentando o governador do estado; também o
ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de
Contas, José Nei Ascari, sempre muito
comprometido com a causa, ex-presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência e o sr. Pedro de Souza, coorde-
nador das festividades do Cinquentenário da
Fundação Catarinense de Educação Especial.

(Palmas)A seguir, convido o mestre de
cerimônias para proceder a nominata dos
homenageados.

Convidamos para receber a
homenagem a senhora Elisete da Costa Vieira.

(Procede-se à entrega da homenagem.)O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, uma boa noite! Neste momento, o
Poder Legislativo catarinense, em sessão
especial, presta homenagem à Fundação Catari-
nense de Educação Especial pela passagem
dos seus 50 anos de fundação.

(Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados a entidades e
personalidades pela dedicação e apoio às
ações desenvolvidas pela Fundação Catari-
nense de Educação Especial.

Convidamos para receber o certificado a
senhora presidente da Associação de Surdos
da Grande Florianópolis, Sandra Amorim;

Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Ricardo Guidi para fazer a entrega
das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)Convidamos para, juntamente com o
deputado, fazer a entrega das homenagens, o
senhor deputado estadual José Milton Scheffer.

(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convido para receber o certificado o

presidente da Federação Catarinense das
Associações de Síndrome de Down - Fecade,
senhor Marcos Antônio Costa.

(Passa a ler) Pela passagem dos seus 50 anos de
compromissos direcionados à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e
altas habilidades superdotação, através da
construção de uma sociedade inclusiva,
convidamos para receber a homenagem o
senhor presidente da Fundação Catarinense de
Educação Especial, Joaquim Coelho Lemos.

“Senhoras e senhores, hoje é uma noite
muito especial para o estado de Santa
Catarina, estamos aqui para comemorar o
Cinquentenário da Fundação Catarinense de
Educação Especial, instituição tão admirada por
nós e pioneira em nosso estado. Ela é
responsável pela definição e coordenação da
política de educação especial. São 50 anos de
história e de inclusão das pessoas com
deficiência, condutas típicas e altas habilidades
com uma trajetória de sucesso e desafios.

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

presidente da Associação de Pais e Educandos
da Fundação Catarinense de Educação Especial
- Apae, senhora Vera Lúcia Porto Machado.(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Procede-se à entrega do certificado.)(Palmas) [Degravação: Taquígrafa
Eliana] (Palmas)

Convido para receber o certificado a
senhora Neusa Philippi, em nome de sua irmã,
a senhora Ana Maria Philippi, in memoriam.

Convidamos para receber a
homenagem, em nome do senhor Ivo Silveira,
in memoriam, a sua filha, senhora Elisabete
Silveira Brandalise.

Estou ciente de que a história de
sucesso da Fundação Catarinense de Educação
Especial é resultado de uma construção
permanente de todos aqueles que acreditam
que a força do conjunto é maior do que a soma
de interesses individuais.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)(Procede-se à entrega da homenagem.)
Convido para receber o certificado a

senhora Danielly Maia Ventura Martins, em nome
de seu pai, senhor Adilson Ventura, in memoriam.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Jorge
Bornhausen, o senhor Julio Garcia, ex-
presidente desta Casa no ano de 2005 a 2008.

Venho aqui para saudar todos os
funcionários que ajudaram a construir a história
da educação especial em nosso estado. Vocês
são fundamentais para a educação especial.

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

senhora Synthia de Andrade Feijó, em nome
de seu pai, senhor Manoel Boaventura Feijó,
in memoriam.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
A expansão dos serviços de educação

especial, em Santa Catarina, motivou a criação
de uma instituição pública que tivesse como
propósito definir diretrizes de funcionamento da
educação especial, em nosso estado, e que
promovesse a capacitação de recursos
humanos e a realização de estudos e pesquisas
ligados à prevenção, assistência e à integração da
pessoa com deficiência. Essas motivações se
concretizaram na Lei n. 4.145, de seis de maio de
1968, responsável pela criação da FCEE.

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Henrique Hélion Velho de Córdova.
(Procede-se à entrega do certificado)(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor Álvaro José de Oliveira.
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Pedro Ivo
Figueiredo Campos, in memoriam, representado
pela senhora Maria da Graça Jendiroba.

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

senhor Pedro de Souza.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)

A construção de uma sociedade
inclusiva é um processo que envolve todos os
segmentos, dentre os quais se destacam a
família e a escola. No caso da fundação é

(Procede-se à entrega do certificado.)Convidamos para receber a homenagem
a senhora presidente da Federação das Apaes do
Estado de Santa Catarina, Lorena Starke Schmidt.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor Aldo Brito.(Procede-se à entrega da homenagem.)
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(Procede-se à entrega do certificado.) pela fundação, estão passando, estão
trabalhando no dia a dia pela fundação, que
merecem também a consideração de todos
nós, da sociedade catarinense.

Nós tivemos também a felicidade de
criar, naquele período de 2005-2006, e por
isso fico muito emocionado em ver este
reconhecimento, o PARAJASC, os jogos abertos
de Santa Catarina para pessoa com deficiência,
e nós, depois de muita luta, a partir de um
projeto que o nosso colega, professor
Jefferson, andava, embaixo do braço,
entendemos a importância, buscamos a
parceria com a Fesporte, criamos o Parajasc,
abrimos a primeira edição em Chapecó com
mais de mil paratletas, hoje já está na 12ª edição.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor tenente-coronel Marcos José Besen em
nome do Regimento de Polícia Militar Montada
de Santa Catarina.

Nós queremos então, neste momento,
dizer um pouquinho de cada realização que um
homenageado possa ter, dentro de um espírito
de alegria, por ter contribuído de forma
significativa para a educação especial, mas é
importante lembrar o que cada um fez, não vou
fazer aqui o relato, seria muito tempo, mas se
sintam todos lembrados, homenageados, mas
eu preciso lembrar alguns. [Degravação: Iago Zilli]

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

senhora Kátia Regina Ladewig.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado a

senhora Neusa Leal.
Então são ações que marcam, dentro

destes 50 anos, entre tantas também que não
temos tempo de falar, mas quero destacar
mais uma: o terceiro eixo de atendimento na
educação especial que é o atendimento à
pessoa com altas habilidades/superdotação. A
professora Rose Bartucheski nos apoiou para
levar para Santa Catarina, junto com a
Secretaria de Estado da Educação, a
implantação, na rede estadual de ensino,
sendo o primeiro estado a acontecer isso. E
quero dividir essa alegria e essa honra de ver e
ouvir do MEC, nosso Ministério de Educação e
Cultura que, em novembro passado, onde
estávamos lá, também junto com a Andréia,
coordenadora do nosso NAS, da fundação, o
MEC dizendo que precisavam seguir o modelo
de Santa Catarina que é referência nacional.
Ficamos muito orgulhosos e queremos dividir
com todo catarinense, é importante!

Começo pelo surgimento da fundação, e
nós temos aqui o homenageado, dr. Álvaro, que
fez parte de um grupo que se uniu, se reuniu e foi
tão convincente que sensibilizou o governador da
época, Ivo Silveira, que está sendo homenageado
in memoriam, a assinar a Lei n. 4.156, em seis de
maio de 1968, criando a fundação.

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

senhora Maria das Graças Moukarzel.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor Sérgio Otávio Bassetti.
Também precisamos lembrar, não vou

falar de todos, mas de alguns pelo menos, do
investimento que o governo Jorge Bornhausen
fez, construindo o campus da fundação, a
decisão em investir no nosso campus, o belo
campus da fundação lá no município de São
José, Grande Florianópolis. Lembrar também do
governador Pedro Ivo Campos que, em algum
momento de seu governo, tivemos em Santa
Catarina um grande movimento educacional,
chegou até haver uma marca chamada
“matrícula compulsória”, ou seja, a chamada de
todos para a educação, de todos para a ES cola.
Existiram na época 200 mil pessoas, em idade
escolar, fora das escolas, e foram chamadas, não
se falava ainda em inclusão, mas se falava em
integração, que evoluiu para inclusão depois.

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

senhora Maria Stela Lopes de Simas Sumienski.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado a

senhora Janice Krasniak.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Ana

Maria] Então são marcas que vamos
conseguindo, certamente esqueci tantas outras
ações importantes, me perdoem, mas
precisava registrar algumas pelo menos. Com
essas ações, com essas contribuições dos
homenageados, e de todos que estão lutando e
fazendo pela educação especial, é que nós
chegamos à condição diferenciada, a condição
do IBGE dizer: “Santa Catarina é o estado mais
inclusivo do Brasil”, e são com essas
contribuições que nós conseguimos,
orgulhosamente, essa marca, e estamos
fortes, chegamos aos 50 anos e vamos marchar
forte rumo ao centenário, muito obrigado!

Agradecemos aos senhores depu-
tados pela entrega das homenagens.

Esta sessão está sendo gravada pela
TVAL e, durante a semana, será reprisada,
acompanhe a programação! Dando
continuidade à solenidade, teremos a interpre-
tação da música: “Tocando em frente”, de
autoria de Almir Sater e Renato Teixeira, pela
musicista Juliana Buratto.

Irei usar este momento para
homenagear alguns parceiros, porque se nós
temos o campus em São José, na Grande
Florianópolis, e a nossa instituição é estadual e
tem a visão e a preocupação de atender todas
as pessoas com deficiência, as pessoas que
têm transtornos, que precisam do atendimento
educacional especializado, também atender as
pessoas que têm a condição de altas habi-
lidades/superdotação, a instituição precisa ter
o atendimento descentralizado para atender
toda Santa Catarina.

Muito obrigado!
(Procede-se à interpretação da música.)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo

Guidi) - Gostaria de citar também a presença
das seguintes autoridades:

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Leonel Pavan;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo
Guidi) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome da instituição homenageada, o sr. Joaquim
Lemos, presidente da Fundação Catarinense de
Educação Especial. [Degravação: Iago Zilli]

E é através da Federação das Apaes,
da Federação das Amas, através das
associações de surdos, de cegos, deficientes
físicos, enfim, todos são parceiros que
trabalham conosco, são 215 conveniados que
fazem o trabalho descentralizado em toda
Santa Catarina. Então, a nossa ação, aqui no
campus São José, fazemos através de estudo e
pesquisa, nosso Nesp, com um trabalho de
assessoria técnica, levando o nosso grupo, em
cada município, na rede conveniada e também
com a parceria da Secretária de Estado da
Educação. Nós atendemos em torno de 20 mil
alunos especiais, no campus da fundação e na
rede conveniada, e mais 21 mil alunos,
incluindo nas escolas de ensino regular na
parceria com a Secretária de Estado da
Educação. Então nós temos esses parceiros
que nós precisamos considerar.

Senhora presidente da Federação
das Apaes de Santa Catarina - Feapaes,
Lorena Schmidt;

Senhor diretor social da Federação das
Apaes de Santa Catarina - Feapaes, Júlio César
de Aguiar.

O SR. JOAQUIM LEMOS - (Passa a ler)
“Prezado deputado Ricardo Guidi,

presidente e proponente desta sessão,
juntamente com os demais deputados que a
aprovaram, o nosso agradecimento pela
intenção de parabenizar, homenagear uma
instituição como a nossa que aqui foi
colocada para todos, no seu maior potencial,
com tudo aquilo que a fundação faz, e até
se torna difícil gravar inicialmente todo o
trabalho que ela faz. Excelentíssimos,
deputado Julio Garcia e demais
componentes da mesa; senhora Rose
Bartuchesk, representando a prefeita
Adeliana Dal Pont, que é a prefeita do
município de São José onde a fundação está
instalada; todos os senhores homenageados
e quero dar os meus comprimentos ao dr.
Henrique Córdova, ex-governador de Santa
Catarina, que se deslocou de longe para
estar aqui conosco. Muito obrigado!

Neste momento, convido para fazer uso
da palavra, em nome dos homenageados, o sr.
Pedro de Souza.

O SR. PEDRO DE SOUZA - Boa noite a
todos! Gostaria de cumprimentar o deputado
Ricardo Guidi; o presidente da Fundação Catari-
nense de Educação Especial, sr. Joaquim
Coelho Lemos e, em nome dele, cumprimento
todos os colegas da mesa, todas as auto-
ridades presentes prestigiando este evento,
que é um evento muito especial, porque é o
momento em que o Poder Legislativo de Santa
Catarina está homenageando a Fundação
Catarinense de Educação Especial, pelos seus
50 anos, e homenageando também as
pessoas, órgãos e entidades que contribuíram,
de forma significativa, não só para a fundação,
mas para a educação especial em Santa Catarina.

Também tivemos a felicidade de,
em 2005-2006, trazer para Santa Catarina
uma condição que o Brasil ainda não tinha,
porque surgiu a nossa política de educação
especial, depois de um grande debate com a
sociedade catarinense e com a parceria da
Secretária de Estado da Educação, com a
parceria do Conselho Estadual de Educação,
e também com o Ministério Público, fizemos
acontecer com a primeira política de
educação especial de Santa Catarina, dois
anos antes da política de educação especial
nacional.

Falar em nome dos homenageados,
tantas pessoas importantíssimas, ilustres,
personalidades que passaram pela Fundação
Catarinense de Educação Especial nestes 50
anos. Deveriam ter muito mais pessoas
elencadas aqui para serem homenageadas,
porque nós temos tantas outras que passaram

Quero falar então em nome de
todos os colegas da Fundação Catarinenses
de Educação Especial, nós estamos sendo
homenageados, neste momento, através da
feliz decisão do deputado Ricardo Guidi. Não
quero me alongar, porque tudo que era para
ser falado da fundação já foi dito aqui, no
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dia de hoje, já estamos bastante
conhecedores da instituição.

Legislativa como uma dádiva aos nossos colegas
que lá militam e militaram durante muitos anos.

Santa Catarina, com os nossos professores e
os diretores das Apaes, e todo trabalho é
realizado nesse sentido.Eu preciso fazer alguns registros, o

primeiro deles da Fundação Catarinense de
Educação Especial, que se criou porque havia,
em Santa Catarina, já há alguns anos, um
movimento de cidadãos de bem que
procuravam integrar, dar inclusão e
independência a tantos catarinenses que
sofriam de deficiência. Nesse movimento,
estava presente o dr. Álvaro José de Oliveira,
que está aqui conosco, e eu gostaria de fazer
essa homenagem porque, além de ser
fundador, ele permaneceu mais vinte anos
como diretor técnico da fundação prestando
seus serviços, e também o seu carinho
cedendo até sua clínica para ser uma das
sedes da fundação.

Quero no momento dizer a todos vocês
que hoje a Fundação Catarinense organizada
como está, como aqui foi demonstrado, tem a
suas duas diretorias: a diretoria administrativa
que, além dos afazeres operacionais e os
afazeres de planejamento e de condução, tem
duas tarefas especiais, fundamentais para o
desenvolvimento do programa de educação
especial, e a diretoria financeira com a
distribuição dos recursos da lei chamada Júlio
Garcia. Parabéns Júlio! E à Assembleia
Legislativa que nos legaram essa lei que distribui
recursos para todas as Apaes de Santa Catarina!

E mais, a educação especial só vai
adiante se todos nós abraçarmos e fizermos o
nosso trabalho cada vez mais com amor,
carinho e determinação. Não basta apenas
produzirmos técnica-científica e pedagógica,
temos que ter produção com carinho e amor.
Precisamos, para os próximos 50 anos, fazer
com que, professor Pedro, nós possamos levar
a todos deficientes do estado de Santa
Catarina, como lembrou muito bem aqui o
professor, as mais de 41 mil pessoas, nosso
trabalho com muito mais intensidade,
presença, amor, porque para essas pessoas
apenas existe o amor que é possível, o amor
verdadeiro, aquele amor que Jesus nos ensinou
quando disse: ‘amai-vos uns aos outros’. Mas,
não disse amai-vos uns aos outros para que
cada um de nós procurasse o seu jeito de
amar. Jesus disse: ‘amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei’. Ele deu a medida de quem
morreu na cruz e derramou seu sangue.

Esse recursos se tornaram
fundamentais para manutenção de todas essas
Apaes, que hoje vivem diariamente numa labuta
para poder manter as atividades da fundação,
agora com muito mais tranquilidade porque têm
esses valores garantidos. Somente no ano
passado, foram distribuídos, no estado de
Santa Catarina, quase 35 milhões de reais e,
neste ano, continuam em dia os repasses
feitos pela fundação em parceria com as ADRs -
Agência de Desenvolvimento Regional, e com
apoio total da Secretaria da Educação e da
Secretaria da Fazenda aqui do estado de Santa
Catarina. E mais ainda outra função
fundamental que é a contratação e a disponibi-
lidade dos professores que são colocados à
disposição de todas as Apaes de Santa
Catarina. [Degravação: Ademir Gasstmann Junior]

A fundação começou através da
sensibilização do governador Ivo Silveira e
ela teve, por todos os anos, até o dia de
hoje, a sensibilidade do governante de Santa
Catarina.

Nos anos 70, o governador Antônio
Carlos Konder Reis adquiriu um terreno, com
mais de 52.000m², num bairro chamado
Roçado, para poder ali construir o campus onde
hoje funciona a fundação. Era necessário
porque a fundação já estava grande, já havia
várias sedes, aqui em Florianópolis, onde era
ministrado todo o seu trabalho nos diversos
setores. E ali então foi, no dia seis de maio de
1982, no governo de Jorge Bornhausen e
Henrique Córdova, inaugurado o nosso campus,
num trabalho excepcional que depois foi
complementado com o governo Esperidião
Amin, Pedro Ivo Campus e Casildo Maldaner.
Assim como, ultimamente, já com seus 30 e
poucos anos, a fundação demandou também
uma manutenção, uma reforma-geral que foi
feita agora no governo de Raimundo Colombo e
Eduardo Pinho Moreira.

Por isso, nos próximos 50 anos,
colegas, vamos ao interior, vamos amar todo
deficiente como Jesus nos amou!

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

Guidi) - Quero dizer que, como presidente da
comissão de Defesa das Pessoas com
Deficiência, aqui na Assembleia, tenho
trabalhado, nesses últimos meses, junto com
todos vocês, o qual me traz muito orgulho e
que tenho como muito gratificante em defesa
das pessoas com deficiência.

As Apaes de Santa Catarina funcionam
com os professores cedidos pela Fundação
Catarinense de Educação Especial. Nós temos
então não só os 400, 500 funcionários, na
nossa sede do campus, mas também mais três
mil professores que atuam, no estado inteiro
de Santa Catarina e, através do trabalho
desses professores, nós conseguimos levar
aquilo que é produzido no nosso campus.

Tenho certeza de que, nesses 50
anos, a Fundação Catarinense de Educação
Especial fez um trabalho muito bonito para
melhoria da inclusão social das pessoas
com deficiência, mas também temos muito a
fazer daqui para frente.

Quero dizer a vocês que cito essas
obras para mostrar a importância que o governo
de Santa Catarina empresta às ações de seu
povo, seu povo lutador, seu povo voluntário,
seu povo amigo e responsável por cada um
daqueles que aqui vivem. Existe uma sensação
espiritual muito grande, no estado de Santa
Catarina, entre todas as pessoas que aqui
vivem, isso justifica porque Santa Catarina é
um estado muito inclusivo, todo catarinense
tem um voluntariado no coração. Por isso eu
quero dizer que Santa Catarina recebe, no dia
de hoje, esta homenagem da Assembleia

A diretoria de ensino, pesquisa e
extensão, além dos seus dez centros de
desenvolvimento, agrega ainda o pessoal da
Polícia Militar Montada, e muito obrigado,
tenente-coronel Marcos José Besen, pelo apoio
na equoterapia, é muito importante esse
trabalho e nós pretendemos desenvolver ainda
mais em todo o estado de Santa Catarina.
Também é de fundamental importância o
trabalho que é feito junto com a Federação
Catarinense das Apaes. A federação, Lorena e
Júlio, são os nossos braços de trabalho para o
encontro das pessoas, no interior do estado de

Senhoras e senhores, a Presidência
agradece a presença das autoridades e de
todos que nos honraram com seu compareci-
mento nesta noite.

Neste momento teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.

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

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente à hora regimental. [Degravação:
Taquígrafa Sílvia] [Revisão: Taquígrafa Eliana].

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, solicito licença para tratar de

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 024-DL, de 2018 Respeitosamente,
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

Luciana Althoff
Chefe de Gabinete

Lido no Expediente
Sessão de 15/05/18CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, no dia 10 de

maio do corrente ano, sem remuneração, para tratar de interesse particular. –––– * * * ––––

ATOS DA MESAPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 10 de maio de 2018.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ATO DA MESA Nº 191, de 15 de maio de 2018GABINETE DO DEPUTADO GELSON MERISIO
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Ao Excelentíssimo
ALDO SCHNEIDER
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Nesta
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EXONERAR o servidor JOAO JOSE PEREIRA
CAVALLAZZI, matrícula nº 6776, do cargo de Coordenador de Imprensa,
código PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de maio de 2018 (DCS - Coordenadoria de Imprensa).

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor BERTILO BORBA, matrícula nº 1741, no cargo
de Consultor Legislativo II, habilitação Nível Superior/Advogado, código
PL/ASI-62, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos
integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de junho de 2018.Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 192, de 15 de maio de 2018 ATO DA MESA Nº 195, de 15 de maio de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1163/2018,RESOLVE: om fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em

conformidade com as Resoluções nºs. 001

e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas

alterações, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015,

RESOLVE: com fundamento no § 5º do art. 2º da
Emenda Constitucional n. 41/2003.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor MIGUEL ANTONIO
ATHERINO APOSTOLO, matrícula nº 1474, ocupante do cargo de
Analista Legislativo I, código PL/ALE-30, a contar de 22 de abril de 2018.

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
NOMEAR ALINE PEREIRA CABRAL VAZ,  para exercer

o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Imprensa,
código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (DCS - Coordenadoria de Imprensa).

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 196, de 15 de maio de 2018

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1151/2018,

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária

–––– * * * ––––
RESOLVE: com fundamento no § 19, do art. 40 da

Constituição Federal c/c § 1º, inciso III, “a” do mesmo dispositivo,
ATO DA MESA Nº 193, de 15 de maio de 2018

Altera o Quadro de Detalhamento de
Despesa do Orçamento da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária à servidora ANDREA RIBEIRO
BITTENCOURT, matrícula nº 1915, ocupante do cargo de Analista
Legislativo III, código PL/ALE-66, a contar de 23 de abril de 2018.A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo nos incisos
XVIII e XIX e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

RESOLVE: Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária
Art. 1º Fica anulado a importância de R$ 2.582.000,00

(dois milhões e quinhentos e oitenta e dois mil reais), nas atividades
abaixo discriminadas, os seguintes elementos de despesa:

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 197, de 15 de maio de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1199/2018,

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Atividade 01.122.0920.0002.1144 RESOLVE: com fundamento no § 5º do art. 2º da

Emenda Constitucional n. 41/2003.Elemento/Fonte 33.90.37 - 100 R$ 1.582.000,00
SubTotal R$  1.582.000,00 CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao

valor da contribuição previdenciária ao servidor JERO DOS PASSOS
ESPINDOLA, matrícula nº 1424, ocupante do cargo de Analista
Legislativo III, código PL/ALE-70, a contar de 23 de abril de 2018.

Atividade 01.126.0925.0147.1369
Elemento/Fonte 33.90.30 - 100 R$ 500.000,00
Elemento/Fonte 44.90.52 - 100 R$ 500.000,00

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
SubTotal R$ 1.000.000,00 Deputado Kennedy Nunes - Secretário

Total R$ 2.582.000,00 Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária
Art. 2º Por conta dos recursos a que se refere o artigo

anterior, ficam suplementados nas atividades abaixo discriminadas, os
seguintes elementos de despesa:

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 198, de 15 de maio de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RESOLVE:
Atividade 01.122.0920.0002.1144 DISPENSAR a servidora CAROLINE CRISTINA

CARDOSO RAMOS, matrícula nº 7175, da função de Chefia de Seção -
Protocolo e Registro de Proposições, código PL/FC-3, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 9 de maio de 2018 (DL
- Coordenadoria de Expediente).

Elemento/Fonte 44.90.52 - 100 R$ 1.582.000,00
SubTotal R$  1.582.000,00

Atividade 01.126.0925.0147.1369
Elemento/Fonte 33.90.40 - 100 R$ 1.000.000,00

Deputado ALDO SCHNEIDER - PresidenteSubTotal R$  1.000.000,00
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

Total R$ 2.582.000,00
Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua emissão. –––– * * * ––––
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente ATO DA MESA Nº 199, de 15 de maio de 2018
Deputado Kennedy Nunes - Secretário A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária
–––– * * * –––– RESOLVE:

ATO DA MESA Nº 194, de 15 de maio de 2018 DISPENSAR a servidora ELIANA BARCELOS, matrícula
nº 4346, da função de Chefia de Seção - Coleta e Gerenciamento de
Dados, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 9 de maio de 2018 (DL - Diretoria Legislativa).

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0659/2018,

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,

Depuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária
–––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 200, de 15 de maio de 2018 ATO DA MESA Nº 201, de 15 de maio de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº
160, de 15 de agosto de 2007, e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 002, de 11 de janeiro de

2006 e alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº

160, de 15 de agosto de 2007, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015, Art. 1º DESIGNAR a servidora CAROLINE CRISTINA
CARDOSO RAMOS, matrícula nº 7175, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção -
Coleta e Gerenciamento de Dados, código PL/FC-3, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 9 de maio de 2018 (DL
- Diretoria Legislativa).

Art. 1º DESIGNAR a servidora ELIANA BARCELOS,
matrícula nº 4346, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para
exercer a função de Chefia de Seção - Protocolo e Registro de Proposições,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
9 de maio de 2018 (DL - Coordenadoria de Expediente).

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício.

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício.

Deputado ALDO SCHNEIDER - PresidenteDeputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - SecretárioDeputado Kennedy Nunes - Secretário
Depuatada Dirce Heiderscheudt - SecretáriaDepuatada Dirce Heiderscheudt - Secretária

–––– * * * –––––––– * * * ––––

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

ATA DE COMISSÕES PERMANENTES
apreendidos, removidos ou depositados, em pátios de retenção
públicos, com identificação, sem qualquer interesse de seus
proprietários, em condições de uso, aos Delegados de Polícia, em
caráter transitório. Requereu tramitação conjunta ao PL./0123.0/2015,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Senhor Deputado Dirceu Dresch deliberou acerca das seguintes
matérias: PL./0041.0/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto,
que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham
praticado atos de lesa-humanidade, tortura, exploração do trabalho
escravo e violação dos direitos humanos, no Estado de Santa Catarina e
adota outras providências. Exarou parecer favorável nos termos da
Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0339.3/2016, de autoria do Deputado
Patricio Destro, que altera o art. 4º da Lei nº 15.431, de 2010, que
“Proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais
públicos estaduais e privados e adota outras providências”, para que os
estabelecimentos educacionais que apoiem e promovam o trote cidadão
recebam o selo Universidade Cidadã. Devolveu vista manifestando
concordância com o relator. O parecer do relator (Deputado João Amin)
favorável foi posto em discussão e votação, sendo 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.
(devolução de vista) Devolveu vista manifestando concordância com o
relator. O parecer do relator (Deputado Darci de Matos) favorável com
Emenda Substitutiva Global foi posto em discussão e votação, sendo
aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado Ricardo Guidi deliberou
acerca das seguintes matérias: PL./0087.2/2018, de autoria da
Deputada Ada Faraco De Luca, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
Estado de Santa Catarina de realizar no âmbito da Secretaria de Estado
da Saúde, o censo quadrienal das pessoas com autismo e adota outras
providências. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PLC./0009.5/2018, da autoria da Deputada Luciane Carminatti, que
altera a Lei Complementar nº 587, que “Dispõe sobre o ingresso nas
carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece
outras providências”. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Casa Civil, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Senhor Deputado Mauro de Nadal deliberou extrapauta
acerca das seguintes matérias: PL./0093.0/2018, de autoria do
Deputado Rodrigo Minotto, que institui a certificação para Entidades de
Práticas Desportivas Formadoras de Atletas, com base na Lei federal nº
9.615, 1998 e adota outras providências. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; PLC./0012.0/2018, de autoria do
Tribunal de Justiça do Estado, que extingue o cargo em comissão de
Assessor de Imprensa do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do
Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0100.4/2018,

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos oito 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,
Marcos Vieira, Mauro de Nadal, Ricardo Guidi, e Valdir Cobalchini. O
presidente fez a leitura do ofício nº 0083/2018 expedido pelo gabinete
do Senhor Deputado Rodrigo Minotto que justifica a ausência do parla-
mentar. Havendo quorum regimental, o presidente abriu os trabalhos e
submeteu à apreciação a Ata da 10ª Reunião Ordinária e retificação da
Ata da 02ª Reunião Ordinária, que postas em discussão e votação,
foram aprovadas 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./0422.8/2017, de autoria do
Deputado Cesar Valduga, que institui o Estatuto do Portador de Câncer
no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; OF./0018.7/2018,
de autoria da Secretaria de Estado da Infra-Estrurura, que solicita
esclarecimento quanto a denominação do trecho da Rodovia SC-390,
entre Capão Alto e Campo Belo do Sul. Requereu diligência à
Consultoria Legislativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Senhor Deputado Darci de Matos deliberou acerca da seguinte matéria:
PL./0091.9/2018, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que
reconhece a Cidade de Itajaí, como Capital Náutica do Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer favorável, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado João Amin. O Senhor
Deputado João Amin deliberou acerca das seguintes matérias:
PL./0069.0/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui a
Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens. Exarou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; OF./0024.5/2018, de autoria de Entidade Social, que
solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade pública o Instituto
de Audição e Terapia da Linguagem, de Florianópolis. Requereu
diligência à referida Entidade, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0001.2/2018, de autoria do Deputado
Roberto Salum, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo
dos Policiais Militares do Município de Biguaçu. Exarou parecer favorável
com Emenda Modificativa, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade; PL./0078.1/2018, de autoria do Deputado
Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a destinação de veículos
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de autoria do Deputado Carlos Chiodini, que denomina Paulo Rückl a
ponte sobre o Rio Preto, localizada sobre a diretriz da rodovia planejada
SC-477, Km 119,320, trecho Moema - Doutor Pedrinho, no Município de
Rio Negrinho. Exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0074.8/2017, de autoria
do Deputado Cesar Valduga, que institui a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica (PEAPO). Exarou parecer pela
rejeição, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete aos
Deputados Darci de Matos e Dirceu Dresch; PL./0029.3/2018, de
autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre a capacitação em
primeiros socorros dos professores e funcionários das escolas públicas
e privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer pela
rejeição, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao
Deputado Darci de Matos. 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.

EXONERAR a servidora JACIARA BARCELOS DO
NASCIMENTO, matrícula nº 8467, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-58, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 14 de Maio de 2018 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 869, de 15 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.

Sala de Reunião das Comissões, 08 de maio de 2018.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JERUSA NARA MOSER, matrícula nº 3388, de PL/GAB-95 para
o PL/GAB-97, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Maio de 2018 (Gab Dep Maurício Eskudlark)

–––– * * * ––––

MENSAGEM GOVERNAMENTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA Carlos Antonio Blosfeld
GABINETE DO GOVERNADOR Diretor de Recursos Humanos
MENSAGEM Nº 1253 –––– * * * ––––

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

PORTARIA Nº 870, de 15 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,

Comunico a essa augusta Casa Legislativa que devo me
ausentar do País, no período compreendido entre os dias 15 e 16 de
maio do corrente ano, com destino à Argentina, para cumprir agenda
constante no roteiro anexo.

Florianópolis, 14 de maio de 2018.
EDUARDO PINHO MOREIRA

Governador do Estado 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. 

Lido no Expediente da Mesa
Sessão de 14/05/18
Lido no Expediente
Sessão de 15/05/18

–––– * * * ––––

PORTARIAS ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora INES WOLLINGER DA CONCEICAO, matrícula nº 4027, de
PL/GAB-90 para o PL/GAB-94, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 14 de Maio de 2018 (Gab Dep Maurício
Eskudlark)

PORTARIA Nº 867, de 15 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, e pela Resolução nº
100, de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 1097/2018,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 871, de 15 de maio de 2018RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c

art. 5º, parágrafo único, da Lei

Complementar nº 36, de 18 de abril de 1991,

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,

INCLUIR na folha de pagamento do servidor ANTÔNIO
LUIZ ZAMIGNAN, matrícula nº 8485, 3 quotas de ADICIONAL POR TEMPO

DE SERVIÇO, incidentes sobre os respectivos vencimentos, no percentual
de 3% (três por cento), totalizando 9% (nove por cento), a contar de
5 de abril de 2018.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001 e

002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015. 

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 868, de 15 de maio de 2018

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ELIZEO CEZAR PINZETTA, matrícula nº 7022, de PL/GAB-72 para o
PL/GAB-76, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Maio de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, –––– * * * ––––
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