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PLENÁRIO

ATA DA 047ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Paula Lima - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini
- Cesar Valduga - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann
- João Amin - José Milton Scheffer - Kennedy
Nunes - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - Marcos Vieira - Mário Marcondes Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto Natalino Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi Rodrigo Minotto - 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
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Demonstra preocupação devido a
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informações, que dizem respeito à Câmara de
Justiça Especial Regional de Chapecó. Comenta
que a mesma pode ser fechada através de
decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que
em 2010, negou a transformação da câmara
em órgão definitivo para a região do oeste.
Destaca que em junho de 2011, foi protocalada
Ação Direta de Inconstitucionalidade, Adin, no
Supremo Tribunal Federal, que continua
tramitando sem decisão de mérito e liminar.
Ressalta que a partir de 2016 administradores
do Tribunal de Justiça pararam de fortalecer a
consolidação da mesma, e em sentido contrário
estão tomando iniciativas para dificultar
trabalhos que são realizados.
Esclarece que a OAB de Chapecó tem
defendido firmemente a permanência da
câmara, e inclusive autoridades e lideranças
defendem também a instalação de mais uma
câmara criminal.
Finaliza afirmando que é inconcebível
que a única experiência de descentralização do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina seja
fechada, deixando claro que não se esquiva no
sentido de discutir a qualidade, a eficácia do
órgão, mas não aceita decisão para retroagir

nos direitos do cidadão oestino, e que todos
devem ter acesso à justiça, é preciso
aperfeiçoar e não regredir o direito do cidadão.
[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) Fala sobre o município de São Francisco do Sul,
um dos mais importantes do estado, pela
riqueza da sua história, e importância
econômica como cidade portuária.
Afirma que, como deputado estadual,
sempre defendeu ações que beneficiassem
aquele município, entre elas, a doação de um
aparelho para que a ortopedia pudesse realizar
cirurgias naquele hospital; implementou
emenda parlamentar para a instalação do
Centro de Idosos, na Enseada; a construção da
Capela Mortuária, e outras emendas para a
Saúde, colaborando muito com o desenvolvimento daquele município.
Lembra que, na questão da infraestrutura, existe a possibilidade de um
empréstimo de R$ 10 milhões, através do
Badesc, e neste sentido apela ao governado do
estado que agilize estas verbas; também
espera que o governo federal cumpra as
promessas, feitas em época de eleição, relativas à
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BR-280; desejando mais ações do governo
estadual e federal em relação aquele município,
em contrapartida aos discursos eleitoreiros.
Registra ainda que, no dia 26 do
corrente mês, o PSD vai lançar oficialmente a
candidatura de Gelson Merisio ao governo do
estado, um evento muito importante que
acontecerá em Chapecó, e que dará um norte
às candidaturas ao governo estadual.
[Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Saúda os vereadores de Urubici, o
prefeito e o secretário de Infraestrutura de Lindóia
do Sul, presentes na Casa Legislativa, pleiteando
recursos para a demanda de seus munícipes.
Faz uma reflexão a respeito do
desempenho da Segurança Pública no estado,
e cita ações importantes promovidas pela DEIC
e outras divisões da Polícia Civil, combatendo o
crime organizado, cometido pelos mesmos
delinquentes. Defende a construção de novos
presídios e que a Justiça determine a prisão
dos criminosos que perturbam a vida de
milhares pessoas.
Informa que visitou o secretário de
Justiça e Cidadania, Leandro Lima, momento
em que relatou a realização de vários projetos,
inclusive presídios industriais, ofertando
trabalho ao presidiário, entretanto lamenta a
existência
de
algumas
administrações
municipais que mantêm o infrator na cidade,
praticando novamente delitos. Repudia tal
procedimento, defendendo a construção de
mais unidades prisionais.
Noticia que o governo federal pretende
trazer para Santa Catarina um presídio federal,
com 150 vagas, atuando como intercâmbio de
presos. Salienta que é uma obra que requer
450 agentes federais para cuidar de 150 detentos.
Acrescenta que é um local de extrema segurança e
que não causa problema para o estado.
Finaliza considerando importantíssimo
que cada comarca defina o local para a
construção de seu presídio, decisão que
possibilitará a sociedade viver com mais
tranquilidade. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Suspende a sessão até o horário dos
Partidos Políticos.
**********
Partidos Políticos
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Reabre a sessão e dá início ao horário
dos Partidos Políticos.
Partido: PSD
DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador) Discorre sobre a situação preocupante da não
comercialização de ostras catarinenses para
outros estados devido à questão do
rompimento de contrato da Cidasc com o
laboratório que prestava o serviço de análise da
água ter sofrido um aumento no valor de
R$ 30,00 para R$ 120,00. Comenta que na
nova licitação a empresa ganhadora é a
mesma, ou seja, manteve-se o preço.
Tece comentários relativos aos prejuízos
que estão tendo milhares de famílias em
função da burocracia brasileira e solicita à

secretaria de Agricultura que dê uma atenção
maior e para que isso não se repita, pois são
os produtores que estão perdendo dinheiro.
[Taquígrafa: Sílvia]
Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) Tece comentários sobre as cirurgias eletivas
que são realizadas no estado, principalmente
as de cataratas, comentando que é um procedimento simples e de custo acessível, mas que
muitos pacientes ainda estão aguardando na
fila de espera. Cita que existem casos de
pessoas que esperam dois, três anos. Destaca
que há inclusive preocupação da Associação
dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense,
que já encaminharam documento ao meu
gabinete, solicitando que os mutirões sejam
realizados novamente, e que se possa de fato
fazer as filas zerarem.
Fala do projeto de sua autoria que
está tramitando na Casa, e que prevê o
Programa um Lar para Idosos, que tem como
finalidade o apadrinhamento afetivo e social
a estas pessoas, que estejam em casas de
amparos e similares. Salienta que nos finais
de semana, feriados e datas comemorativas,
os padrinhos irão visitá-los, o que vai
possibilitar a inserção e o convívio dos
idosos acolhidos nas instituições de
amparo. Entende que os mesmos vão ter
perspectivas
de
um
momento
de
proximidade com outras pessoas, principalmente aqueles que estão semi ou
totalmente abandonados pelas famílias,
alguns em entidades governamentais em
tempos integrais, enfermos e carentes de
afeto e atenção.
Encerra clamando aos colegas parlamentares que aprovem o projeto quando o
mesmo chegar ao Plenário para ser votado.
[Taquígrafa: Ana Maria]
Partido: PMDB
DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) Presta homenagem aos Garis, pelo transcurso
do seu dia, na presente data, uma classe de
trabalhadores de muita importância para a
sociedade, mas que na maior parte do tempo
são invisíveis, lembrados apenas quando
deixam de executar as suas tarefas.
Salienta que em outros países a
profissão é muito respeitada e melhor
remunerada, mas aqui nota-se o preconceito e
a falta de educação com que as pessoas
tratam o lixo que produzem e as pessoas que
trabalham na limpeza das cidades.
Refere-se ao trabalho do psicólogo
Fernando Braga da Costa, que trabalhou como
gari por oito meses, relatando a sua
experiência em estudo intitulado Invisibilidade
Pública. Tal pesquisador concluiu que as
pessoas só enxergam função social, e quem
não está bem posicionado vira sombra social,
mostrando o estudo que a percepção humana
está totalmente prejudicada na sua condição de
igualdade, na sua condição de cidadania, e
condicionada à divisão do trabalho.
Enaltece a importância do respeito e
reconhecimento do bom trabalho desses
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profissionais, que merecem consideração como
indivíduos e trabalhadores, desejando a todos
um feliz Dia do Gari. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Suspende a sessão até o início da
Ordem do Dia.
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0413/2018,
de autoria do deputado Jean Kuhlmann; e
0414/2018, de autoria da deputada Luciane
Carminatti.
A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno,
as
Indicações
n.s:
0263/2018
e
0264/2018, de autoria do deputado José
Milton Scheffer; e 0265/2018, de autoria do
deputado Cesar Valduga.
Pedido de Informação n. 0087/2018,
de autoria do deputado Patrício Destro,
solicitando ao secretário de Estado da Educação,
informações acerca da situação do Fundo de
Reserva da Cooperativa Escola dos Alunos Centro
de Educação Profissional Dário Geraldo Salles,
bem como prestação de contas dos exercícios de
2015 a 2017, fundos de Assistência Técnica e
Desenvolvimento Tecnológico, Atas e livro de
filiação dos Associados.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0138/2018, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o
senhor Apolinário Ternes pela sua Carreira
Jornalística e também pela sua posse na
cadeira nº 8 da Academia Catarinense de Letras.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.
deputado Kennedy Nunes.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0139/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro, cumprimentando o
diretor da empresa Portonave pela passagem
do 11ª aniversário de sua fundação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0140/2018, de autoria
da
deputada
Luciane
Carminatti,
manifestando ao presidente e ao corregedor
do CNJ e ao presidente do TJSC, preocupação e contrariedade com a possibilidade
de extinção da Câmara Especial Regional de
Chapecó.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação

4

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.281

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0141/2018, de autoria
do deputado Cesar Valduga, manifestando
ao Governador do Estado e ao presidente da
Cidasc,
apelo
pela
nomeação
dos
classificados do Concurso Público da
Cidasc.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Conversão em Lei de
Medida Provisória n. 00217/2017, de
autoria da Comissão de Finanças e
Tributação, que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal do Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
(PREFIS-ITCMD)
e
estabelece
outras
providências.
Conta com parecer favorável da
comissão de Finanças e Tributação.
Em discussão.

Discutiram a presente matéria os
srs. deputados: Fernando Coruja, Kennedy
Nunes, Milton Hobus, Valdir Cobalchini,
Luciane Carminatti, Dr. Vicente Caropreso e
Carlos Chiodini.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0022/2018, de
autoria do deputado Silvio Dreveck, que
denomina Professor Lycurgo Aleixo Nora o
Centro de Educação Profissional (Cedup), no
município de Mafra.
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 turno único do
Projeto de Lei n. 0014/2018, de autoria do
deputado Darci de Matos, que declara de
utilidade pública o Instituto TH. Isolde
Odebrecht, de Joinville.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.
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Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei n. 0090/2018, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, que declara de
utilidade pública a Associação dos Grupos
Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí
(AFG), do município de Blumenau.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Neste momento, a Presidência encerra
a presente sessão, convocando outra, extraordinária, para as 16h35, dando prosseguimento à
pauta da Ordem do Dia. [Coordenadora Carla].

ATA DA 003ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
Às 16h35, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula Lima Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Darci
de Matos - Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane Carminatti Luiz Fernando Vampiro - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto Natalino Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir
Comin.
PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão extraordinária.
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto de
Conversão em Lei de Medida Provisória n.
00217/2017.
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Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
A Presidência suspende a sessão por
até dez minutos para que possa usar a tribuna o
sr. Paulo Sergio de Araújo, prefeito do município de
Garopaba, e fazer sua manifestação a respeito da
20ª Quermesse de Garopaba, que realizar-se-á no
dia 30 de maio. [Coordenadora Carla]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Reabre a sessão e passa à Explicação
Pessoal.
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) Registra o Dia Estadual do Trabalhador e da
Trabalhadora em Asseio, comemorado na presente
data, proveniente de um projeto de sua autoria, e
manifesta gratidão aos referidos profissionais
indispensáveis no cotidiano da Casa Legislativa,
estabelecimentos governamentais e empresariais.
Sucessivamente
destaca
ações
extraordinárias referindo-se à atuação do

sargento da PM Luiz Antônio e do cabo
Vildomar Riscarolli Filho, no município de
Lontras, no atendimento de uma mãe às
vésperas de dar à luz uma menina pelas mãos
dos referidos policiais militares; o lançamento
do edital da Casan para a execução de obras
civis do Sistema Integrado Chapecozinho,
estação de tratamento de água no oeste de
Santa Catarina, beneficiando meio milhão de
pessoas nos municípios de Chapecó, Xanxerê,
Xaxim e Cordilheira Alta.
Salienta que o projeto será executado
com recursos do orçamento geral da União e do
ministério
da
Integração
Nacional,
manifestando satisfação de tal iniciativa, já que
havia solicitado a realização de uma audiência
pública sobre o assunto devido à importância
do tema para desenvolvimento da região.
[Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para a presente data, às 19h,
em Comemoração dos 125 da Junta Comercial
do
Estado
de
Santa
Catarina,
JUCESC.[Taquígrafa: Elzamar].
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ATOS DA MESA
ATO DA PRESIDÊNCIA DL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 028-DL, de 2018
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
CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, no dia 17 de
maio do corrente ano, sem remuneração, para tratar de interesse particular.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 17 de maio de 2018.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO GELSON MERISIO
Ao Excelentíssimo
ALDO SCHNEIDER
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
Nesta
OFGABGM/236/2018
Florianópolis, 17 de Maio de 2018.
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.
Respeitosamente,
Luciana Althoff
Chefe de Gabinete
Lido no Expediente
Sessão de 22/05/18
–––– * * * ––––

ATO DA MESA
ATO DA MESA Nº 202, de 22 de maio de 2018
Altera o Quadro de Detalhamento de
Despesa do Orçamento da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.

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,
RESOLVE:
Art. 1º Fica anulado a importância de R$ 3.900.000,00 (três
milhões e novecentos mil reais), na atividade abaixo discriminada, os
seguintes elementos de despesa:
01000
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01001
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Atividade
01.031.0925.0145.1157
Elemento/Fonte
Elemento/Fonte
Elemento/Fonte

44.90.52 - 100
44.90.51 - 263
44.90.52 - 263

Sub-total
Total
Art. 2º Por conta dos
ficam suplementados na
elementos de despesa:
01000
01001
Atividade
Elemento/Fonte
Elemento/Fonte

R$
R$
R$

1.000.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00

R$
3.900.000,00
R$
3.900.000,00
recursos a que se refere o artigo anterior,
atividade abaixo discriminada, os seguintes
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
01.031.0925.0145.1157

45.90.61 - 100
45.90.61 - 263

R$
R$

1.000.000,00
2.900.000,00

Sub-total

R$
3.900.000,00
Total
R$
3.900.000,00
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua emissão.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA, DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos onze dias do mês de abril de 2018, às onze horas, na Sala de
Reuniões das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina sob a Presidência do Deputado Neodi Saretta, com
amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os
trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde, referente à
4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foram registradas as
presenças dos senhores Deputados: Fernando Coruja, José Milton
Scheffer, Antonio Aguiar, Mauro De Nadal, Serafim Venzon e Deputado
Cesar Valduga. Havendo quórum regimental, o Presidente Deputado
Neodi Saretta abriu a reunião submetendo à apreciação a Ata da 2ª.
Reunião Ordinária de 2018, que foi aprovada por unanimidade.
PL./0435.2/2015, de autoria do Deputado Cezar Valduga, que
disciplina a alimentação para pacientes internados em leitos na rede
hospitalar do Estado de Santa Catarina. Deputado Cezar Valduga
propõe diligência, no sentido de que a Associação de Hospitais de
Santa Catarina e Federação de Estabelecimentos de Saúde possam se
manifestar. PL./0501.6/2015, autor do projeto deputado Vicente
Caropreso que dispõem sobre ingresso de animais domésticos e de
estimação em hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e
cadastrados no Sistema Único de (SUS), para visitação de pacientes
internados, no âmbito do Estado de Santa Catarina, teria feito pedido
de retirada do projeto da pauta, porém não oficial. Deputado Neodi
Saretta colocou que havendo interesse o projeto pode ser retirado da
pauta, pois não há impedimentos. Foi retirado de Pauta.

MPV/00218/2017, sob a relatoria do deputado Neodi Saretta, que
apresentou relatório pela rejeição, os membros da comissão
deliberaram pelo pedido de vistas coletivas para ser apreciada na
próxima reunião. Ofício 026/2018 de origem do Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde COSEMS, convidando para abertura e
participação no 68º Congresso do COSEMS, de 02 à 04/05/2018 em
Chapecó/SC. Ofício 017/2018 de origem da Deputada Ana Paula
solicitando apoio para à realização do VIII Congresso Iberoamericano de
Pesquisa Qualitativa em Saúde, evento à ser realizado em parceria com
a Comissão de Saúde, no dia 04 à 07 de setembro de 2018, no Centro
de Eventos em Canasvieiras, na cidade de Florianópolis, não poderá
ocorrer devido à prejudicialidade das questões legais do período
eleitoral, Ofício Circular nº 00006/18CGP, em que não se podem
realizar eventos externos, orientação da acessória jurídica. Ofício
081/2018 de Neiva Schwertz, presidente do Lions Clube Concórdia
Centro, solicitando doação de equipamentos ortopédicos. Deputado
Neodi Saretta sugere encaminhamento deste ofício para Secretaria
Estadual de Saúde para caso tenha condições do atendimento o Estado
o faça, o que foi aceito pelos demais membros. Ofício 115/2018 de
Márcio Renato Erzinger, presidente do Poder Legislativo de Canoinhas
com cópia do requerimento nº 138/2018, Moção de Apoio de
permanência da 25º. Gerência de saúde de Canoinhas/SC. Ofício
TC/GAP nº 03103/2018 Resposta de pedido de Informação da
Comissão de Saúde, ofício 143/2018 ao Tribunal de Contas, informa
que a pesquisa que trata sobre produção hospitalar de realização de
exames, atendimentos ambulatoriais, registros de emergência,
internações e cirurgias, continua em tramite na Procuradoria Jurídica
deste TCE; Solicitação verbal do Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Saúde Pública Estadual e Privado de Florianópolis e
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Região-Sindsaúde para que a Comissão de Saúde interceda junto ao
governador do Estado no sentido de recebê-los para uma audiência já
que existe um impasse nas negociações, o Deputado Neodi Saretta
solicita encaminhamento de ofício, com a anuência dos demais.
Requerimento de origem do Deputado Antonio Aguiar, requer a
realização de Audiência Pública para tratar das sérias consequências
advindas com a desativação da ADR de Canoinhas. Assunto ficou em
aberto, pois o deputado já havia se retirado. Nada mais havendo a
tratar, o Deputado Neodi Saretta agradeceu a presença de todos e
encerrou a presente reunião. E, para constar, eu, Assessora da
Comissão, Genair Lourdes Bogoni, lavrei a presente ata, que após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente
será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.
Deputado Neodi Saretta
Presidente
–––– * * * ––––

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AUDIOVISUAIS DE TV, INCLUINDO
PESQUISA DE TEMAS, ELABORAÇÃO DE PAUTAS, MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS, ROTEIROS, GRAVAÇÕES EXTERNAS, INTERNAS (EM
ESTÚDIOS) E EDIÇÃO DE PROGRAMAS.
DATA: 11/06/2018 - HORA: 09h00min h
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09h00min h do dia 11 de junho de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º Andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.
Florianópolis/SC, 22 de maio de 2018.
Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos
–––– * * * ––––

22/05/2018

VALOR GLOBAL: R$ 28.000,00, sendo R$ 17.440,00 que serão pagas em
12 parcelas mensais de R$ 1.453,33 e uma parcela fixa de R$ 10.560,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e alterações, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988; Lei
nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017; Atos da Mesa nº
101 de 14/02/2017; nº 128 de 27/02/2015 e nº 131 de
09/03/2016 e; Edital de Pregão Presencial nº 014 de 07/05/2018.
Florianópolis/SC, 22 de maio de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e Informações
Nicolas Pinto Linné - Sócio administrador
–––– * * * ––––

PORTARIAS
PORTARIA Nº 882, de 22 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:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do
ex- servidor JAIR TORETTI, matrícula nº 2740, nomeado pela Resolução
nº 107, de 18/1/1993, fazendo constar como sendo JAIR TORETI.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 883, de 22 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, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 1369/2018,
RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da
ex- servidora MARIANA MAFRA, matrícula nº 6123, fazendo constar
como sendo MARIANA MAFRA CARLINI, alteração definida nos termos
da certidão exarada pelo CARTÓRIO 4º SUBDISTRITO - FLORIANÓPOLIS.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEI

EXTRATOS
EXTRATO Nº 069/2018
REFERENTE: Contrato CL nº 012/2018-00, celebrado em 04/05/2018.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: União Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estaduais- UNALE
OBJETO: Formalizar a inscrição dos parlamentares e do corpo técnico
da Contratante na XXII Conferência Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (CNLE) que acontecerá na cidade de
Gramado/RS, no período de 09 a 11 de maio de 2018. O tema deste
ano será a “Políticas Públicas, Perda da Imunidade Parlamentar e
Fortalecimento do Trabalho da Polícia Legislativa”, além dos temas
importantes ligados às diversas regiões do país que balizará a posição
da UNALE na defesa desses interesses junto ao Congresso Nacional.
VIGÊNCIA: 09 a 11 de 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores; Autorização Administrativa através do processo nº
029/2018-LIC; Termo de Inexigibilidade nº 002/2018 e; Ato da Mesa
nºs 128/2015, 131/2016 e 101/2017.
Florianópolis/SC, 21 de maio de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Rafael Schmitz - Diretor Administrativo
Luciano Nunes - Presidente Deputado
–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 070/2018
REFERENTE: Contrato CL nº 014/2018-00, celebrado em 08/05/2018.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Brasil Digital Telecomunicações Ltda.
OBJETO: Prestação do serviço (através de locação) de fibra óptica
apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios
Palácio Barriga-Verde (ALESC), centro administrativo da ALESC e
Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC).
VIGÊNCIA: 09/05/2018 a 31/12/2018
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

PROJETO DE LEI Nº 0135.4/2018
Altera a Lei nº 15.806, que “obriga o Poder
Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, a registrar e
divulgar os índices de violência contra a
mulher, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, e adota outras providências”.
Art. 1º Acrescenta o artigo 2º-A na Lei nº 15.806, de 16 de
abril de 2012, com a seguinte redação:
Art. 2º - A A Secretaria de Estado da Segurança Pública disponibilizará para consulta, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações:
I - lista com nome e qualificação dos agressores, organizados
em ordem alfabética, com a respectiva descrição resumida das
medidas protetivas solicitadas pelas agredidas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, de maio de 2018.
Deputada Luciane Carminatti
Lido no Expediente
Sessão de 22/05/18
JUSTIFICATIVA
A presente proposição visa alterar a Lei Estadual nº 15.806,
que obriga o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado
da Segurança Pública, a registrar e divulgar os índices de violência
contra a mulher, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota
outras providências”.
A supracitada Lei, bem como a Lei Federal nº 11.340 (Lei
Maria da Penha), foi um avanço importante ao estabelecer a
obrigatoriedade que a Secretaria de Estado de Segurança Pública
divulgue dados sobre o número de ocorrências, por tipo de delito, e
também o número de inquéritos instaurados e o número de inquéritos
encaminhados ao Ministério Público, por tipo de delito.
Entretanto, entendo que é necessário avançar ainda
mais, em especial na possibilidade de identificação e divulgação
dos agressores.
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A violência contra a mulher é um dos problemas sociais que
persiste em todas as esferas da exigindo atenção especial do poder
público, uma vez que o problema ocorre cotidianamente, sendo que na
maioria das vezes, o agressor está estrategicamente próximo da vítima,
inclusive no âmbito familiar.
O Poder Público e a sociedade civil catarinense não devem
deixar de criar mecanismos para atacar este problema social que ocupa
milhares de lares.
Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres colegas
parlamentares a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das sessões, de maio de 2018.
Deputada Luciane Carminatti
–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0136.5/2018
Institui a Rota Turística Caminhos de Santa
Paulina no Estado de Santa Catarina.
Art. 1º Fica instituída a Rota Turística Caminhos de Santa
Paulina no Estado de Santa Catarina, abrangendo os municípios de
Nova Trento, São João Batista, Tijucas, Canelinha e Camboriú.
Art. 2º A Rota Turística Caminhos de Santa Paulina tem como
objetivos:
I - fomentar o turismo baseado nas vocações econômicas e
religiosas locais;
II - estimular investimentos que agreguem valor e
proporcionem competitividade aos produtos e serviços locais;
III - conservar a cultura típica italiana e as tradições
religiosas;
IV - promover e divulgar os eventos oficiais do município baseados
na cultura italiana, e nas principais festas do Santuário Santa Paulina;
V - caracterizar a rota em função de suas tipicidades culturais
e religiosas;
VI - articular ações conjuntas com o Governo do Estado,
Prefeituras e órgãos municipais abrangidos e sociedade civil organizada.
Art. 3º São consideradas as principais festas do Santuário
Santa Paulina:
I - Aniversário da Dedicação do Santuário Santa Paulina;
II - Aniversário de Canonização de Santa Paulina;
III - Festa Litúrgica de Santa Paulina do Coração Agonizante
de Jesus; e
IV - Celebração Especial de Beatificação de Santa Paulina.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Milton Hobus
Lido no Expediente
Sessão de 22/05/18
JUSTIFICATIVA
Submeto a consideração deste colegiado o Projeto de Lei que
visa reconhecer a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina.
Entre as potencialidades turísticas da região, se destacam as
atividades festivas baseadas na influência da cultura italiana, e o
turismo religioso dos romeiros fiéis à Santa Paulina.
É notória a importância do Santuário para o fomento
econômico da região, tendo em vista uma média de público aproximada
a 90 mil visitantes por mês, provenientes de todas as regiões do
mundo, cujo destino é o Santuário Paulina.
A localização geográfica também contribui para a
instituição da Rota. Situada a 70 quilômetros do aeroporto de
Navegantes e, respectivamente 80 e 55 quilômetros das cidades
de Florianópolis e BaIneário Camboriú, o Santuário tem como
aliado à logística e mobilidade, facilitando a visita do turista que
procura a praia no verão.
O Santuário conta também com o Parque Colinas, que possui
como atrativos um teleférico e o Museu de Cera.
Além do turismo religioso, a região conta com as festas;
Incanto Trentino no município de Nova Treino, em São João Batista a
Festa do Padroeiro, Festa de São Cristovão em Tijucas e Festa dos
Amigos em Canelinha, as atividades promovem através das festas a
inclusão cultural trazida pela colonização italiana inserida na dança,
canto, dialeto e na gastronomia com seus vinhos, queijos, polenta,
lingüiças, produtos coloniais diversos e ainda pelas atividades
esportivas e jogos tradicionais.
Neste sentido, visando potencializar o turismo da Região,
conto com o apoio dos senhores Parlamentares para a aprovação do
presente Projeto de Lei.
Deputado Milton Hobus
–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº PL./0137.6/2018
Altera o art. 27 da Lei nº 10.366, de 24 de
janeiro de 1997, que dispõe sobre a
fixação da política de defesa sanitária
animal e adota outras providências.
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Art. 1º O art. 27 da Lei nº 10.366, de 24 de janeiro de 1997,
passa a vigorar, com a seguinte redação:
“Art. 41 O trânsito de animais no território do Estado de
Santa Catarina somente será permitido quando eles estiverem acompanhados de certificação zoossanitária, contendo a identificação da
respectiva Nota Fiscal de Produtor Rural, alterando o modelo vigente,
expedido por técnico oficial ou credenciado.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Milton Hobus
Lido no Expediente
Sessão de 22/05/18
JUSTIFICATIVA
Submeto a consideração deste colegiado o Projeto de Lei que
pretende alterar o art. 27 da Lei nº 10.366, de 24 de janeiro de 1997,
que dispõe sobre a fixação da política de defesa sanitária animal.
A proposta visa maior segurança para o segmento, baseado
nas medidas de combate, controle e erradicação à doenças de origem
animal, onde na própria redação da Lei que se pretende alterar é
vislumbrado a necessidade da garantia de procedência da segurança
sanitária nas propriedades e regiões destinadas a criação animal.
Além disso, a medida, também, garante a Santa Catarina o
destaque nacional de defesa sanitária animal, com vistas nas
oportunidades do cenário econômico mundial.
Neste sentido, se pretende alcançar um grau ainda maior no
credenciamento do mercado Catarinense, estrategicamente preparado
para atender as mais diversas demandas, inclusive as oportunidades
baseadas nas sobretaxas chinesas aplicadas ao mercado norte
americano e seus reflexos, que impactarão de forma direta e indireta
na nossa economia.
O potencial do mercado chinês é enorme e tem demanda
para impactar significativamente no mercado de exportação
Catarinense;
“Guerra Comercial Favorece Carne Brasileira
Após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump,
sobretaxar a importação de aço e alumínio, mirando
essencialmente a China, e questionar a ação do país em
empresas de tecnologia, Pequim respondeu no domingo (1º
de abril), elevando tarifas de 128 produtos. As sobretaxas
varia de 15% e 25%. A carne suína americana foi taxada
pelo teto. (grifei)
. .........................................................................................
Os chineses importam 275 mil toneladas de carne suína dos
EUA em 2017, o que gerou receita de US$ 488 milhões. No
mesmo período, o Brasil exportou 48,9 mil toneladas para a
China, com receita de US$ 100,6 milhões.”
Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/guerracomercial-favorece-carne-brasileira.shtml
Neste sentido, Santa Catarina se beneficia, tanto na garantia
da sanidade animal quanto no potencial dos negócios no comércio
externo.
Diante do apresentado, peço a sensibilidade e acolhimento
dos nobres colegas quanto a aprovação da matéria.
Deputado Milton Hobus
–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº PL./0138.7/2018
Proíbe o ingresso de representantes de
agências de modelos nos ambientes de
escolas públicas estaduais visando ao
recrutamento e ou cadastramento de
possíveis futuros clientes de seus serviços
Art. 1º Fica proibido o ingresso de representantes de
agências de modelos nos ambientes das escolas públicas estaduais
visando ao cadastramento e ou recrutamento de possíveis futuros
clientes de seus serviços.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em (...).
Deputado Mauro de Nadal
Lido no Expediente
Sessão de 22/05/18
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição almeja além evitar possível desvio de
atenção de educandos (as) do ensino público estadual fundamental e
médio - reservando o ambiente escolar exclusivamente para as
atividades educacionais - também a resguardar-lhes, e às suas
famílias, da criação de exageradas expectativas que na quase
totalidade das vezes, acaba por não se concretizar, mas facilmente
podem induzir ao desfazimento dos poucos bens patrimoniais de
famílias humildes, em sua grande maioria, objetivando o financiamento
de suas ilusórias futuras “carreiras”.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 2018.
Deputado Mauro de Nadal
–––– * * * ––––
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REDAÇÕES FINAIS

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0014.7/2018
A ementa do Projeto de Lei nº 0014.7/2018 passa a ter a
seguinte redação:
“Declara de utilidade pública o Instituto TH. Isolde Odebrecht,
de Joinville.”
Sala da Comissão,
Deputado Ricardo Guidi
Relator
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Sessão de 16/05/2018
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0014.7/2018
O art. 2º do Projeto de Lei nº 0014.7/2018 passa ter a
seguinte redação:
“Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.”
Sala da Comissão,
Deputado Ricardo Guidi
Relator
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Sessão de 16/05/2018
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 014/2018
Declara de utilidade pública o Instituto TH.
Isolde Odebrecht, de Joinville.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto TH.
Isolde Odebrecht, com sede no Município de Joinville.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de 22 maio de
2018.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 022/2018
Denomina Professor Lycurgo Aleixo Nora o
Centro de Educação Profissional (CEDUP),
no Município de Mafra.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica denominado Professor Lycurgo Aleixo Nora o
Centro de Educação Profissional (CEDUP), no Município de Mafra.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 22 de maio de 2018.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
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EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
0090.8/2018
O Projeto de Lei nº 9990.8/2018 passa a ter a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI
Declara
de
utilidade
pública
a
Associação dos Grupos Folclóricos
Germânicos do Médio Vale do Itajaí
(AFG), de Blumenau.
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG), com sede
no Município de Blumenau.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,
Deputado JEAN KUHLMANN
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 16/05/2018
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 090/2018
Declara de utilidade pública a Associação
dos Grupos Folclóricos Germânicos do
Médio Vale do Itajaí (AFG), de Blumenau.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG), com sede
no Município de Blumenau.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 22 de maio de 2018.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

