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P L E N Á R I O

ATA DA 054ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula
Lima - Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - José Milton Scheffer - Luciane
Carminatti - 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 - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Ressalta que o PT é um dos maiores partidos
com a maior adesão da sociedade brasileira,
por seu projeto de Brasil com resultados
positivos para o país.

está por trás desse movimento, o que
considera, no mínimo, absurdo. Ao mesmo
tempo, acrescenta que o presidente Lula pode
ser a grande liderança para rearticular o país e
desenhar uma perspectiva concreta.
[Taquígrafa: Eliana]Salienta que, durante os oito anos do

governo Lula e os da presidente Dilma, foi
construída uma estratégia nacional em investi-
mentos de pesquisa, para segurar os preços
dos combustíveis e não afetar a inflação e
corroer o salário do trabalhador. Acrescenta que
um dos fatores centrais para o golpe contra a
presidente Dilma foi o das grandes petroleiras
e os Estados Unidos que estavam por trás
dessa estratégia. E que a presidente,
juntamente com o PT, estava coordenando o
debate da chamada Lei das Partilhas e do
controle sobre o petróleo brasileiro. Justamente
o tema que atualmente está em pauta.

Partido: PSDB
DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -

Cumprimenta o deputado Silvio Dreveck, pela
extraordinária condução, em data anterior, no
encontro dos deputados e de várias entidades
do estado, no sentido de ajudar a sociedade
catarinense para encontrar alternativas para o
momento político que estamos vivendo.

Comenta que atualmente a classe
política do Brasil precisa urgente fazer uma
reflexão, justificando que a greve dos
caminhoneiros que está ocorrendo e que conta
com o apoio da população, demonstra no
cenário nacional que as pessoas querem
mudanças em todos os setores do país.
Destaca que existe discussão há mais de dez
anos para que ocorra uma reforma tributária, e
que até agora não foi concluída, ficou só no
discurso, não houve acordo político.

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

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

Menciona que o presidente da Petrobras
foi um dos responsáveis pela entrega de quase
metade da empresa para os acionistas
internacionais interessados em explorar o
petróleo brasileiro. Argumenta que tem que
haver mudanças na estratégia da política de
combustíveis no Brasil.

A Presidência declara que, por tratar-se
de calendário especial, não há Breves Comuni-
cações, portanto, dá início ao Horário dos
Partidos Políticos. Registra que protocolou a Casa moção

dirigida ao presidente da república, que pede
para suspender à intervenção que ocorre no Rio
de Janeiro, alegando que a mesma, em sua

********** Aborda que o setor empresarial atendeu
parte das revindicações dos grevistas, e agora
a população se manifesta dizendo que o PT

Partidos Políticos
Partido: PT
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opinião, está servindo como desculpa, para
impedir que o governo federal faça alterações
constitucionais que são necessárias para o Brasil.

DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Serafim Venzon.
Conclui comentando que se deve votar a

privatização da Petrobras para que o petróleo
seja brasileiro. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Suspende a sessão até o início da
Ordem do Dia. [Taquígrafa: Ana Maria]

Aprovada.
Moção n. 0154/2018, de autoria do

deputado Pe. Pedro Baldissera, apelando ao
Ministro de Estado da Educação, para que
envie representantes do MEC à Fapag, no
sentido de auxiliar na resolução de problemas e
tratar da aplicação do art. 54 parágrafos 1º e
2º, do decreto nº 5.773/2006, que dispões
sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de
educação superior e cursos superiores de
graduação e sequenciais no sistema federal de
ensino.

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

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

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0059/2018, 0101/2018 e 0127/2017.

Votaram 23 srs. deputados.
Temos 23 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.
Igualmente, comunica que comissão de

Finanças e Tributação apresentou parecer
favorável aos Ofícios n.s: 0194/2015,
0674/2015 e 0731/2015.

A matéria está aprovada.
Pedido de Informação n. 0092/2018,

de autoria do deputado José Milton Scheffer,
solicitando ao secretário da Infraestrutura
informações acerca da licitação para inicio da
obra de revitalização do pavimento da Rodovia
SC-449, trecho compreendido entre a BR-101,
em Sombrio e o município de Jacinto Machado.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

A Presidência comunica, ainda, que
defere de plano o Requerimento n. 0447/2018,
de autoria do deputado Rodrigo Minotto.

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

Aprovada.
Outrossim, a Presidência comunica que

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0280/2018 e 0281/2018, de
autoria do deputado Neodi Saretta; 0283/2018,
de autoria do deputado Jean Kuhlmann;
0284/2018, 0285/2018 e 0286/2018, de
autoria do deputado Dirceu Dresch.

Moção n. 0155/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro, manifestando ao
Congresso Nacional contrariedade à aprovação
do Projeto de Lei nº 2086/11, que dispõe
sobre a proibição de perseguições seguidas de
laçadas e derrubadas do animal em rodeios ou
eventos similares.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0093/2018,

de autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera,
solicitando ao Secretário da Segurança Pública
informações acerca dos índices de ocorrências
registradas em violência contra a mulher.

Em discussão.
Pedido de Informação n. 0091/2018,

de autoria da deputada Luciane Carminatti,
solicitando aos secretários da Assistência
Social, Trabalho e Habitação e da
Administração informações acerca do Programa
de Demissão Voluntária Incentivado da Cohab.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0156/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
Governador do Estado, preocupação e
contrariedade quanto às orientações do Ofício
Circular nº 184/2018, da secretaria de Estado
da Educação, e apelando para que sejam
canceladas.

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

permaneçam como se encontram.Em votação.
A votação será no painel eletrônico

para que proceda-se a verificação de quórum.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0094/2018,

de autoria do deputado Patrício Destro,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca do consumo de merenda
escolar no Estado.

Os srs. deputados que votarem “sim”
aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Serafim Venzon, Luciane Carminatti,
Neodi Saretta, Valdir Cobalchini e Dirceu
Dresch.

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

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Aprovada.
Pedido de Informação n. 0095/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao Governador do Estado, informações acerca
dos dados que embasam alegações de que em
2019 irá faltar dinheiro para o pagamento dos
aposentados e pensionistas, bem como sobre
medidas que estão sendo tomadas para evitar
que isto ocorra.

Moção n. 0157/2018, de autoria do
deputado José Milton Scheffer,
cumprimentando o prefeito e o presidente da
Câmara de Vereadores de Urussanga, pela
passagem dos 140 anos de fundação.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa)

Em votação. Aprovada.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Moção n. 0158/2018, de autoria do

deputado José Milton Scheffer,
cumprimentando o reitor do Santuário
Diocesano Nossa Senhora de Caravággio pela
realização da 67ª Romaria e Festa em honra a
Nossa Senhora de Caravággio, em Nova
Veneza.

Aprovado.
Moção n. 0152/2018, de autoria da

comissão de Educação, Cultura e Desporto,
apelando ao presidente do Conselho Estadual
de Cultura para que uma das dez vagas
ocupadas por representantes do poder público
seja destinada, especificamente, para a
Assembleia Legislativa do Estado.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
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Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Moção n. 0164/2018, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, cumprimentando o
senhor Jerry Edson da Costa, pela vitoriosa
carreira esportiva no atletismo estadual,
nacional e internacional.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON não
DEPUTADO SILVIO DREVECK não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

Aprovada.
Moção n. 0159/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o pastor presidente do Ministério Nova Aliança
Tempo de Avivamento de Porto Belo pela
passagem dos 19 anos de atividade.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Votaram 25 srs. deputados.

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

Temos um voto “sim”, 24 votos
“não” e nenhuma abstenção.(Pausa)

Em votação. Aprovada. O projeto de lei retorna à tramitação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Moção n. 0165/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o senhor
Hugo Mathias Biehl, pelo lançamento do livro
“Livre-Arbítrio Consciente - Como fazer
escolhas, para transformar sua vida”.

Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0537/2017, de
autoria do deputado Leonel Pavan, que
reconhece o município de Luiz Alves, como
Capital Catarinense da Cachaça - Terra da
Cachaça.

Aprovada.
Moção n. 0160/2018, de autoria do

deputado Cesar Valduga, apelando ao Gover-
nador do Estado pela revogação da medida de
abertura de processo de dispensa de função
dos Assessores de Direção referente às
unidades escolares com três turnos, prescrita
na Resolução nº 002/18.

Em discussão.
(Pausa) Conta com parecer favorável da

Comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Em discussão. Aprovada. (Pausa)
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Serafim Venzon e Luciane
Carminatti.

Votação em turno único do parecer do
Projeto de Lei n. 0055/2016, de autoria da
deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre as
condições adequadas de convivência e repouso
ofertadas aos profissionais nas instituições de
saúde, públicas e privadas.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0488/2017, de
autoria do deputado Mauro de Nadal, que
reconhece o município de Modelo como a
Capital Estadual do Porco Assado no Rolete.

Aprovada. Conta com parecer contrário da
comissão de Finanças e Tributação.Moção n. 0161/2018, de autoria do

deputado Cesar Valduga, apelando aos
presidentes da Anac, da Câmara dos Depu-
tados, do Senado, ao departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério
da Justiça para que sejam deflagradas pelas
empresas aéreas iniciativas que assegurem
aos passageiros com idade igual ou superior a
sessenta e cinco anos, aos doentes, às
pessoas com deficiência, às gestantes ou
lactantes, aos acompanhados de crianças e às
crianças desacompanhadas, tratamento
prioritário e ocupação dos assentos nas
primeiras fileiras sem cobrança de taxa extra.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Ana Paula Lima, Valdir Cobalchini,
Fernando Coruja, Serafim Venzon, Gelson
Merisio e Neodi Saretta.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em discussão.
Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0035/2018, de
autoria do deputado Aldo Schneider, que
denomina Luiz Henrique da Silveira o
Laboratório de Vitivinicultura da Escola de
Educação Básica Manoel Cruz, no município de
São Joaquim.

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

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Cesar Valduga.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.Aprovada.

Moção n. 0162/2018, de autoria do
deputado Serafim Venzon, apelando ao
Presidente da República, para que suspenda a
Intervenção Federal no Estado do Rio de
Janeiro.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovado.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Serafim Venzon.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.
0004/2018, de autoria do Tribunal de Justiça
do Estado, que transforma cargos do Quadro da
Magistratura do Poder Judiciário estadual.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Moção n. 0163/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta, manifestando ao
secretário da Educação contrariedade a
Resolução GGG nº 002/18, que solicita
abertura de Processo de Dispensa de uma
Função de Assessor de Direção referente às
unidades escolares estaduais com três turnos.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. (Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

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

Está encerrada a votação.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Temos 26 votos “não”, nenhum voto
“sim” e nenhuma abstenção.

A matéria está rejeitada.
Em discussão. Discussão e votação em turno único

do Projeto de Conversão em Lei de Medida
Provisória n. 00218/2017, de autoria da
comissão de Saúde, que revoga o art. 4º da Lei
nº 16.968, de 2016, e o parágrafo único do art.
2º da Lei nº 17.053, de 2016.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01219/2018, que
aduz veto parcial ao PL n. 0159/16, de autoria
do deputado Jean Kuhlmann, em tramitação
conjunta com o PL/0330/16, de autoria do
deputado Gelson Merisio, que dispõe sobre a
responsabilidade territorial urbana, o
parcelamento do solo, e as novas modalidades
urbanísticas, para fins urbanos e rurais, no
Estado de Santa Catarina e adota outras
providências.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Fernando Coruja, Neodi Saretta,
Serafim Venzon, Valdir Cobalchini, Milton Hobus
e Jean Kuhlmann.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

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

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

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

Está encerrada a votação.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Gelson Merisio, Valdir Cobalchini,
Jean Kuhlmann e Luciane Carminatti.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

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

Está encerrada a votação.

Votaram 26 srs. deputados.
Temos 25 votos “sim”, um voto

“não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0416/2017, de
autoria do deputado José Milton Scheffer, que
altera a Lei nº 7.541, de 1988, que “Dispõe
sobre as taxas estaduais e dá outras
providências”, para o fim de isentar o
Microempreendedor Individual (MEI) das taxas
de serviços gerais e estaduais e de prevenção
contra sinistros. Tramitação em regime de
prioridade, Requerimento n. 0418.1/2018,
aprovado em 22/05/2018.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Economia, Ciência,
Tecnologia, Minas e Energia.

Em discussão.
Votaram 23 srs. deputados.(Pausa)
Temos 12 votos “sim”, 11 votos

“não” e nenhuma abstenção.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. A matéria está aprovada.
Finda a pauta da Ordem do Dia.Aprovado, com voto contrário dos srs.

deputados Valdir Cobalchini e Maurício
Eskudlark.

[Coordenadora Carla]
Neste momento a Presidência,

encerra a sessão, convocando outra, ordinária,
para as 14h, com a inversão da pauta,
iniciando com a Ordem do Dia, conforme
solicitação do sr. deputado Jean Kuhlmann e
aquiescência das lideranças.

Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0020/2018, de
autoria do deputado Altair Silva, que
reconhece a Colônia Nova Itália, no
município de São João Batista, como
pioneira da imigração italiana. Votaram 26 srs. deputados.
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ATA DA 055ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 30 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 - Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Luciane Carminatti - Marcos
Vieira - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Natalino Lázare
- Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto
- Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

Laboratório de Vitivinicultura da Escola de
Educação Básica Manoel Cruz, no município de
São Joaquim.

dúvida nenhuma, afirma que o governo Temer
chegou ao fim, e as eleições para presidente
da República, governador de estado,
senadores, deputados federais e estaduais
estão próximas e a população brasileira
decidirá nas urnas àqueles que os
representem.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em discussão.
(Pausa) Entende que é importante os

petroleiros reivindicarem seus direitos, mas o
momento exige o livre mercado para explorar o
petróleo, tratar do preço dos combustíveis. Ao
mesmo tempo, faz um comparativo com as
ações de telefone fixo em que se dizia que o
governo é que deveria controlar e, atualmente
se oferece aparelho com franquia graças à
liberdade de concorrência e com preços
acessíveis à população. [Taquígrafa: Sílvia]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

turno do Projeto de Lei n. 0488/2017, de
autoria do deputado Mauro de Nadal, que
reconhece o município de Modelo como a
Capital Estadual do Porco Assado no Rolete.

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

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

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Destaca a importância da viabilidade das
operações de empresas de transformação em
toda a sua complexidade, que é a formação de
mão de obra qualificada.

********** Em discussão.
Ordem do Dia (Pausa)

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

Em votação. Cita que Santa Catarina produz com
qualidade e eficiência desde a agricultura até
itens de alta tecnologia, salientando o trabalho
dos Institutos Federais, que no presente ano
completam dez anos de criação. Acrescenta
que estas instituições fazem a diferença no
estado, são mais de 55 mil catarinenses sendo
qualificados, e que dão suporte necessário ao
desenvolvimento econômico, à instalação e
permanência de indústrias de ponta, além de
qualificar produção nos setores tradicionais da
economia.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Votação da redação final do Projeto

de Conversão em Lei de Medida Provisória n.
00218/2017.

Aprovado.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0537/2017, de
autoria do deputado Leonel Pavan, que
reconhece o município de Luiz Alves, como
Capital Catarinense da Cachaça - Terra da
Cachaça.

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

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

de Lei n. 0416/2017.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.Não há emendas à redação final. Informa que na semana subsequente,

haverá sessão especial, em homenagem aos
dez anos da criação do IFSC, na Alesc, pelos
relevantes serviços prestados à sociedade
catarinense. Convida todos os colegas parla-
mentares para participarem.

Em votação. Em discussão.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Em votação.

Aprovada. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar n. 0004/2018. Aprovado. Encerra enfatizando a importante
missão cumprida pelos Institutos Federais de
Santa Catarina. Reafirma o compromisso da
Casa em seguir fortalecendo a entidade.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Não há emendas à redação final. Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0448/2018 e 0449/2018, de autoria do
deputado Carlos Chiodini; e, 0451/2018, de
autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. DEPUTADA ANA PAULA LIMA

(Oradora) - Comenta sobre a tragédia
anunciada, inevitável no pós-golpe, agora
agravada pela greve dos caminhoneiros, e
relembra que Graça Foster e Guido Mantega
mantinham baixo o preço do combustível e o
Ministério Público Federal entrou com ação
contra os mesmos.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0020/2018, de
autoria do deputado Altair Silva, que reconhece
a Colônia Nova Itália, no município de São João
Batista, como pioneira da imigração italiana.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Elzamar]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comenta sobre a reunião com o
governador, os poderes institucionais, as lide-
ranças do setor produtivo e os deputados
estaduais ocorrida na Casa Legislativa para
debater questões relativas à mobilização dos
caminhoneiros no estado e no Brasil, e que a
mesma foi profícua. Menciona que as
reivindicações da categoria, em parte, foram
atendidas e, agora, é o momento de voltar à
normalidade, pois o desenvolvimento
econômico e a vida das pessoas precisam
continuar, principalmente para os produtores
agrícolas que sofrem as intempéries. E, sem

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto. Entende que os últimos aconteci-

mentos são apenas a ponta de um iceberg,
como agências do Correio e do Banco do Brasil
fechadas, intenção de privatizar a CEF, na
busca de um estado mínimo que não considera
aqueles que menos têm. Declara que este
governo é para os ricos, pois faz isenção de
impostos para bancos como o Itaú, na ordem
de R$ 25 bilhões, e quanto a isso não viu
protestos. Relata que, ao precisar abastecer,
uma fila de caminhões estava impedindo, numa

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

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

turno do Projeto de Lei n. 0035/2018, de
autoria do deputado Aldo Schneider, que
denomina Luiz Henrique da Silveira o
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mostra de que a situação não está normalizada
quanto à greve, e a crise vai piorar muito com a
iminência da greve dos petroleiros.

Também descreve o trajeto feito pelo
petróleo, que é enviado para refinar nos Es-
tados Unidos, voltando depois importado pelo
Brasil, o que considera uma política
equivocada. Argumenta que a solução para os
problemas do país é a volta de Lula como
presidente, porque o retorno dos caminhoneiros
à atividade pela baixa do óleo diesel não
significa um benefício, pois já foi anunciado
novo aumento da gasolina, que continuará
sucessivamente, pois Pedro Parente trabalha
para o mercado internacional.

a produzir e refinar o petróleo para a estabi-
lidade dos preços, e pede a saída de Pedro
Parente e Temer para acabar com o sofrimento
do povo brasileiro. [Taquígrafa: Sara]Alerta que a política do atual governo

veio para acabar com as estatais, a exemplo da
Petrobras. Neste sentido, apresenta vídeo
explicando que a política de preços implantada na
Petrobras, por aqueles que a dirigiram
ultimamente, beneficia os acionistas, que recebem
parcelas dos lucros. Destaca ainda que Temer
reduziu a produção para um quarto da sua
capacidade, além de aumentar a importação de
combustíveis em torno de 35%. Ressalta que o
aumento dos combustíveis afeta a vida das
pessoas porque interfere nos preços em geral.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para segunda-feira da semana
subsequente, dia 04 de junho, às 19h, em
comemoração dos dez anos de criação do
Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC e do
Instituto Federal Catarinense - IFC. [Taquígrafa:

Sara].Afirma que o Pré-Sal, descoberto no
governo da presidenta Dilma, é a maior riqueza
do país, falando da importância do Brasil voltar

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

logradouros públicos para remoção de entulhos. Exarou parecer
pela rejeição, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PLC./0011.0/2018, de autoria do Ministério Público,
que altera e cria dispositivos da Lei Complementar nº 223, de
2002, cria e transforma cargos no Quadro de Cargos do Ministério
Público de Santa Catarina. Devolveu vista manifestando
concordância com o parecer do Relator; PLC./0014.2/2018, de
autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que cria cargos no
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina. Devolveu vista manifestando concordância com o parecer
do Relator. O Senhor Darci de Matos deliberou acerca da seguinte
matéria: PL./0415.9/2017, de autoria do Deputado José Nei
Ascari, que dispõe sobre o valor agregado à mercadoria, a partir da
mão de obra dos detentos utilizada por empresas, na apuração do
Valor Adicionado (VA) e definição do Índice de Participação dos
Municípios (IPM). Exarou parecer favorável com Emenda
Substitutiva Global, que posto em discussão, foi concedida vista
em gabinete aos Deputados Marcos Vieira e Valdir Cobalchini. O
Senhor Ricardo Guidi deliberou acerca das seguintes matérias:
PL./0095.2/2018, de autoria do Deputado Patricio Destro, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Autistas - AMA Navegantes, do Município de Navegantes. Requereu
diligência à referida Entidade, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; PL./0118.3/2018, de autoria do
Deputado Jean Kuhlmann, que declara de utilidade pública a
Associação Recreativa Desportiva e Cultural Planetapéia, de
Blumenau. Requereu diligência ao autor da matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor Darci
de Matos deliberou extrapauta acerca da seguinte matéria:
PL./0123.0/2018, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de Santa
Catarina e estabelece outras providências. Exarou parecer
favorável, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Dirceu Dresch. O Deputado Jean Kuhlmann
relatou extrapauta parecer complementar PLC./0011.0/2018, de
autoria do Ministério Público, que altera e cria dispositivos da Lei
Complementar nº 223, de 2002, cria e transforma cargos no
Quadro de Cargos do Ministério Público de Santa Catarina.
Apresentou parecer complementar, que posto em discussão, foi
mantida a vista em gabinete ao Deputado Dirceu Dresch. 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 desta Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e apro-
vada por todos os membros do colegiado, será assinada pelo
Senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembleia.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito,
às nove horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regi-
mento 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, Mauro de Nadal, Marcos Vieira e Ricardo Guidi. O
presidente fez a leitura do ofício nº 0011/2018 expedido pelo
gabinete do Senhor Deputado João Amin que justifica a ausência
do parlamentar e designa o Deputado Natalino Lazare como seu
substituto. Também foi feita a leitura do ofício nº 0034/2018
expedido pelo gabinete do Valdir Cobalchini que justifica a
ausência do parlamentar e designa o Deputado Carlos Chiodini
como seu substituto. O presidente fez a leitura do ofício nº
0096/2018 em que justifica a ausência do Deputado Rodrigo
Minotto, bem como devolve seu voto-vista do PL./0092.0/2018
sem manifestação. Havendo quorum regimental, o presidente abriu
os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 12ª Reunião
Ordinária, que posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos
membros, obedecendo à ordem de chegada, para início da
discussão de matérias. O Senhor Deputado Jean Kuhlmann
deliberou acerca das seguintes matérias: PL./0127.4/2017, de
autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que autoriza o uso, em
serviço, de arma de fogo de propriedade particular dos servidores
da FATMA, designados para atividades de fiscalização ambiental, e
estabelece outras providências. Exarou parecer pela rejeição, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0108.1/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que
declara de utilidade pública a Associação dos Bananicultores de
Corupá (ASBANCO). Exarou parecer favorável nos termos da
Emenda Substitutiva Global, que posto em discussão, foi aprovado
por unanimidade com abstenção do Deputado Dirceu Dresch;
PL./0099.6/2018, de autoria do Governador do Estado, que altera
a Lei nº 15.736, de 2012, que dispõe, define e disciplina a
piscicultura de águas continentais no Estado de Santa Catarina e
adota outras providências. Exarou parecer favorável, que posto em
discussão, foi concedida vista em gabinete aos Deputados Darci
de Matos e Dirceu Dresch. O Senhor Deputado Dirceu Dresch
deliberou acerca das seguintes matérias: PL./0111.7/2018, de
autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui o Dia Estadual em
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Exarou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0107.0/2018, de autoria do Deputado
Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública o Centro de Apoio
à Pessoa Idosa (CEAPI SÃO MIGUEL), de São Miguel do Oeste.
Exarou parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Senhor Mauro de Nadal deliberou
acerca das seguintes matérias: PL./0115.0/2018, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a sinalização e
a identificação de caçambas estacionárias utilizadas nos

Sala de Reunião das Comissões, 22 de maio de 2018.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito,
às nove horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regi-
mento 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
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Membros da Comissão de Constituição e Justiça: Darci de Matos,
Dirceu Dresch, João Amin, Mauro de Nadal, Ricardo Guidi, Rodrigo
Minotto e Valdir Cobalchini. Havendo quorum regimental, o
presidente abriu os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da
13ª Reunião Ordinária, que posta em discussão e votação, foi apro-
vada 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 João Amin deliberou
acerca das seguintes matérias: PRS 0006.7/2016, de autoria do
Deputado Dirceu Dresch, que restitui simbolicamente os mandatos
do Vice-Governador e dos Deputados Estaduais do Estado de Santa
Catarina, cassados entre os anos de 1964 e 1969. Exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanmidade; PL 0109.2/2018, de autoria do Deputado Natalino
Lázare, que declara de utilidade pública a Rede Social Comunitária
Pró-Envelhecimento Sadio de São José. Exarou parecer favorável,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanmidade;
PL 0104.8/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que
denomina Vereador Luiz Gonzaga Agostinho o Viaduto sobre a
Rodovia Antônio Heil, no km 6,5 da SC-486. Requereu diligência ao
autor, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0465.8/2017, de autoria da Deputada Luciane
Carminatti, que Dispõe sobre vedações à concessão de isenções
fiscais, inclusão em programas de recuperação fiscal, ou
concessão de financiamentos pelo Poder Público às empresas que,
direta ou indiretamente, utilizem trabalho escravo na produção de
bens e serviços. Devolveu vista sem manifestação. O parecer do
relator (Deputado Darci de Matos) favorável, foi posto em
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O Senhor
Deputado Mauro de Nadal deliberou acerca das seguintes
matérias: PL./0557.0/2017, de autoria do Deputado Cesar
Valduga, que altera a Lei nº 15.736, de 2012, que dispõe, define e
disciplina a piscicultura de águas continentais no Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer pela rejeição, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Darci de Matos;
PL./0042.0/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que
estabelece mecanismos prudenciais de controle do efeito sobre a
receita tributária decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia
com o objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro das contas
públicas - “Transparência na renúncia fiscal”. Exarou parecer pela
rejeição, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete
aos Deputados João Amin e Valdir Cobalchini; PL./0059.9/2018,
de autoria do Deputado Manoel Mota, que dispõe sobre a
contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias
públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer pela rejeição, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0043.1/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que
dispõe sobre a isenção do pagamento de direitos autorais nas
execuções de obras musicais realizadas sem fins lucrativos no
âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências.
Devolveu voto vista manifestando concordância com o parecer do
relator. O Senhor Deputado Jean Kuhlmann deliberou acerca da
seguinte matéria: PL./0106.0/2016, de autoria do Deputado Darci
de Matos e outro(s), que altera a Lei nº 13.721, de 2006, que
“Autoriza ao Poder Executivo a delegar serviços públicos na área
de trânsito e estabelece outras providências”, para incluir os
serviços de vistoria veicular. Exarou parecer pela rejeição, que
posto em discussão, foi concedida vista em gabinete aos Depu-
tados Dirceu Dresch e Mauro de Nadal. O Senhor Deputado Valdir
Cobalchini deliberou acerca das seguintes matérias:
PL./0132.1/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que
altera a Lei nº 13.622, de 2005, que “Normatiza a participação de
atletas, representantes de municípios, nas competições
intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de
Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Desporto -
FESPORTE”, para permitir a inscrição, nos Jogos Abertos, de atleta
formado. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil
e à Fundação Catarinense de Desporto (FESPORTE), que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0117.2/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que
declara de utilidade pública o Clube de Vôo-Livre da Galera, de
Canelinha. Exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0053.3/2018, de
autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a isenção
de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para a compra de
armamentos, coletes balísticos e munições, quando adquiridos por

profissionais das carreiras dos órgãos da segurança pública para
uso pessoal, bem como para compra de viaturas, sistemas de
videomonitoramento, equipamentos de proteção individual e
equipamentos que possam ser utilizados nas atividades fins da
segurança pública, com fins de doação, adquiridos por pessoas
físicas ou jurídicas e adota outras providências. Exarou parecer
pela rejeição, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0125.2/2018, de autoria do Deputado Carlos
Chiodini, que declara de utilidade pública o Instituto Jaraguá do Sul
de Turismo e Eventos - Vale dos Encantos Convention & Visitors
Bureau. Exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0128.5/2018, de
autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade
pública a Associação Fênix de Artes Marciais Itapemense (AFAMI),
de Itapema. Exarou parecer favorável, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado Mauro
de Nadal deliberou extrapauta acerca da seguinte matéria:
PL./0129.6/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que
declara de utilidade pública a União de Câmaras e Vereadores do
Alto Vale do Itajaí (UCAVI), de Rio do Sul. Exarou parecer favorável,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
O Senhor Deputado Rodrigo Minotto deliberou extrapauta acerca
das seguintes matérias: PL./0089.4/2018, de autoria do
Deputado Dóia Guglielmi, que declara de utilidade pública a
Associação de Apoio aos Renais Crônicos (AARCA) do Município de
Araranguá. Requereu diligência ao autor, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0114.0/2018, de
autoria do Deputado Ricardo Guidi, que declara de utilidade pública
o Instituto Unidos - Araranguá Mais Feliz, de Araranguá. Exarou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. PL./0085.0/2018, de autoria do Deputado
Ricardo Guidi, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Casa da Acolhida, de Criciúma. Exarou parecer
favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Senhor Deputado Dirceu Dresch deliberou
extrapauta acerca da seguinte matéria: PL./0092.0/2018, de
autoria do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), até o montante de US$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
para atender ao financiamento parcial do Projeto de Modernização
da Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina (PROFISCO II SC), e
estabelece outras providências. Devolveu vista sem manifestação.
O parecer do relator (Deputado Jean Kuhlmann) favorável foi posto
em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade com
abstenção do Deputado Dirceu Dresch. O Senhor Deputado Ricardo
Guidi deliberou extrapauta acerca das seguintes matérias:
PL./0506.0/2017, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que
dispõe sobre a oferta da disciplina de iniciação ao jogo de xadrez
nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Requereu
diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0101.5/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro,
que dispõe sobre a reserva de vagas destinadas às pessoas com
deficiência e que apresentem limitação de mobilidade, nos
estacionamentos internos e externos dos condomínios residenciais
do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer pela rejeição, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0064.6/2018, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que
institui a Carteira de Identificação do Autista no âmbito do Estado
de Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Casa Civil, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu
a presença dos Senhores Deputados e dos demais presentes e
encerrou a presente reunião, da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa,
Chefe de Secretaria desta 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.

Sala de Reunião das Comissões, 29 de maio de 2018.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às onze
horas, no Plenarinho Paulo Stuart. Wright da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Deputado Fernando
Coruja, com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de
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Direitos Humanos, referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Foi registrada a presença dos senhores Deputados: Dirceu Dresch,
Fernando Coruja, Mauro de Nadal e Cesar Valduga. Em cumprimento ao
Regimento Interno, o senhor Deputado Fernando Coruja agradeceu aos
senhores Deputados pela presença, submeteu à apreciação a Ata da 1ª
Reunião Ordinária da Comissão, que colocada em discussão, foi apro-
vada por unanimidade. o senhor Presidente fez leitura do Requerimento
de autoria do senhor Deputado Mario Marcondes, junto a Comissão
para a realização de Seminário para debater a situação dos Povos e
Comunidades Tradicionais da Região da Grande Florianópolis.
Objetivando discutir a situação calamitosa e de desamparo a margem
da sociedade que essas comunidades vivem, com data, horário e local
a serem agendados e confirmados conforme a disponibilidade desta
Casa legislativa, que, colocado em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos senhores Deputados e encerrou a presente
reunião, da qual, eu, Jorge Luiz Biella, Chefe da Secretaria, lavrei a
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e membros e posteriormente será publicada no Diário da
Assembleia Legislativa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e três dias de maio de dois mil e dezoito, às onze horas,
reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Deputado Ricardo Zanatta
Guidi os senhores Deputados: Natalino Lazaro, Romildo Titon e Luciane
Carminatti. Apresentaram justificativa os deputados Moacir Sopelsa e o
deputado Cleiton Salvaro que nomeou o eminente deputado Natalino Lasare
para substituí-lo. O presidente da Comissão Ricardo Guidi abriu os trabalhos
e submeteu a aprovação da Ata da reunião extraordinária realizada no dia
vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, que foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, o presidente submeteu à votação e aprovação
por unanimidade o parecer para manutenção do título de utilidade pública,
referente ao exercício de 2015 da seguinte Instituição: OF/ Nº 0483.6/2016
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Paulo Lopes, parecer
pela nova diligência do OF/ Nº 0611.7/2016 Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais, de Bela Vista do Toldo, referente ao exercício de 2015.
Em seguida colocou para votação o Projeto de Lei Nº 0079.2/2017 de
autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre o procedimento
obrigatório de reserva de assento de acompanhante da pessoa com
deficiência em teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos em geral no
Estado de Santa Catarina. Após parecer favorável com emenda modificativa,
obteve a aprovação dos nobres deputados presentes. Em sequencia
apresentou o requerimento do Deputado Gabriel Ribeiro que solicita a
realização de um Seminário em Lages com a temática “Inclusão e o
processo de envelhecimento da pessoa com deficiência que foi aprovado por
unanimidade. Em sequencia foi aprovado por unanimidade o ofício nº 21 da
Federação Catarinense das APAEs que solicitando parceria para realização
do I Seminário Estadual dos Autodefensores das APAEs de Santa Catarina.
Dando continuidade, o Deputado Gudi efetuou a leitura do Of. nº 027/2018
que foi encaminhado à Comissão de Defesa dos Direitos da pessoa com
Deficiência pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência-
CONEDE e convidou o senhor Humberto Floriano Mendes presidente da
Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina- APAR, Jéssica Bieger
Assistente Social Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina-
APAR, Jairton Fabeni Presidente do CONEDE, Alexandre Belino Secretário
Executivo do CONEDE, Amarildo Matos de Souza Diretor de Transporte do
DETER e o senhor Luiz Carlos Faísca Presidente da Comissão de Políticas de
Transporte do DETER para fazerem parte da mesa. Com o consentimento do
presidente, o senhor Jairton expõe a importância do bloqueio da poltrona ao
lado do usuário do cão guia, solicitando o apoio do deter. O senhor
Humberto tece comentários sobre a importância do pleito que trata sobre os
transplantados renais, afirmando que estes pacientes necessitam do passe
livre por uma questão de sobrevivência. A senhora Jéssica Bieger
complementa os argumentos anterior afirmando que na capital de Santa
Catarina este benefício já existe. Os representantes do DETER, por
intermédio do senhor Amarildo Matos, comentam que já estão estudando a
viabilização dos dois assuntos anteriores. Segundo o DETER, assim que a
proposição entrar em vigor, a execução será imediata, pois já estão
buscando adequações sobre a lei que está tramitando no governo federal.
Mostram-se preocupados com as empresas e sensíveis a causa da pessoa
com deficiência e sugere que seja realizada uma campanha educativa sobre
as funções do cão-guia. O Senhor Luiz Carlos aponta a necessidade de
atualização da legislação sobre a concessão do cão guia nos transportes
públicos. O deputado Natalino Lázaro efetua sua fala com entusiasmo sobre
os assuntos, cumprimentando a todos pela brilhante iniciativa do debate. O
nobre deputado Romildo Titon, enaltece as proposições, se solidarizando
com as causas expostas. Para o encaminhamento final, o presidente dos
trabalhos coloca a Comissão a disposição para intermediar junto ao DETER e
o CONED a pauta em questão. Na sequencia o presidente entrega a placa
de homenagem pela passagem do cinquentenário da Fundação Catarinense
de Educação Especial- FCEE, para a Federação Catarinense de Cegos e Para
Cegos- FeCEC, pela parceria com a Fundação Catarinense de Educação
Especial e compromisso de proporcionar atendimentos de Educação, Saúde
e Assistência Social, direcionados à melhoria da qualidade de vida das
pessoas com Deficiência Visual no Estado de Santa Catarina, homenagem
que o Deputado Gudi foi proponente. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente da Comissão declarou encerrada a reunião, da qual eu, Arilson
Machado, Assessor da Comissão, lavrei a presente ata, que após ser lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada no Diário da
Assembleia Legislativa. Sala das Comissões, vinte e três de maio de dois
mil e dezessete.

Deputado Fernando Coruja
Presidente

–––– * * * ––––
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às onze
horas, na Sala de Reuniões das Comissões da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do
Deputado Fernando Coruja, com amparo nos artigos 131 e 134 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 4ª Reunião
Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, referente à 4ª Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
senhores Deputados: Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Gabriel
Ribeiro, e a senhora Deputada Ada Faraco de Luca. Em
cumprimento ao Regimento Interno, o senhor Deputado Fernando
Coruja agradeceu aos senhores Deputados pela presença,
registrou a Justificativa de Ausência do senhor Deputado Casar
Valduga, submeteu à apreciação a Ata da Reunião Ordinária
anterior da Comissão, que colocada em discussão, foi aprovada
por unanimidade, fez leitura dos seguintes expedientes recebidos:
Ofício circular nº 008/2018 da Diretoria Legislativa apresentando o
Calendário Especial de Sessões Ordinárias, aprovado pela Mesa,
com vistas ao pleito eleitoral deste ano; Ofício Circular nº
0006/2018/CGP do Gabinete da Presidência orientando sobre a
não realização de eventos externos promovidos pelas Comissões
Permanentes fora da sede da Assembleia Legislativa no período
eleitoral, compreendido entre 15 de agosto a 29 de outubro de
2018 e que estes acontecerão exclusivamente nas dependências
do Palácio Barriga Verde. Leu o Parecer do senhor Deputado Mauro
de Nadal que pede a devolução ao 1º Secretário do
PL/0237.9/2017 de autoria do senhor Deputado Milton Hobus,
que “Altera o § 9º do art. 6º da Lei nº 7.543, de 1988, que institui
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA),
para o fim de regular a restituição no caso que especifica”, que
colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
senhor Deputado Dirceu Dresch relatou e apresentou Emenda
substitutiva Global ao projeto pedindo aprovação do
PL/0515.1/2015 de autoria do senhor Deputado Gabriel Ribeiro
que “Dispõe sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios
e de alimentos e adota outras providências”, que teve pedido de
vistas pelo senhor Deputado Dalmo Claro que devolveu sem
manifestação, colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente leu Requerimento de sua autoria
e do senhor Deputado Dirceu Dresch junto a Comissão, para que
seja feito convite ao Senhor Leandro Antônio Soares Lima,
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania para, em reunião
conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública,
prestar informações junto a estas Comissões de assuntos
inerentes à referida pasta, com data, horário e local a serem
agendados e confirmados conforme a disponibilidade desta Casa
legislativa, que, colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos senhores Deputados e encerrou a
presente reunião, da qual, eu, Jorge Luiz Biella, Chefe da
Secretaria, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e membros e posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa. Ricardo Zanatta Guidi

PresidenteDeputado Fernando Coruja
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaPresidente

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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EXTRATOS
OFÍCIO Nº 0151.0/2018

Ofício 015/2018 Ilhota, 23 de abril de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Ilhota (APAE), referente ao exercício de 2017.EXTRATO Nº 074/2018

REFERENTE: Contrato nº 020/2018 celebrado em 21/05/2018 Clarice da Silva
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Presidente
CONTRATADA: CONTATO INTERNET EIRELI - CNPJ Nº 07.562.175/0001-31 Lido no Expediente
OBJETO: Fornecimento de conexão (link) à Internet banda larga com
velocidade de 500 Mbps full, garantia de banda de 100% para
download e upload, fornecimento de 16 IP’s válidos, com instalação,
manutenção e suporte técnico do link para atender as necessidades da
Diretoria de Tecnologia e Informações.

Sessão de 05/06/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0152.1/2018

Ofício 003/2018. Joinville, 21 de maio de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Escoteira
Independente Piraí (AESPI), de Joinville, referente ao exercício de 2017.

PERÍODO: 18/05/2018 a 31/12/2018
VALOR GLOBAL: R$ 52.000,00

Carlos Leandro BatistaVALOR MENSAL: R$ 4.333,33
Presidente

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666 de 21/06/1993 e alterações, que
regulamenta o art. 37, XXI da CF de 1988; Lei 10.520 de 17/07/2002;
Lei Complementar 123 de 14/12/2006; Atos da Mesa nº 101 de
14/02/2017; 128 de 27/02/2015 e 131 de 09/03/2016;
Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 15 de
15/03/2018; e Edital de Pregão Presencial nº 12 de 17/04/2018.

Lido no Expediente
Sessão de 05/06/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0153.2/2018

Ofício nº 045/2018 Turvo-SC 22 de maio de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Turvo (APAE), referente ao exercício de 2017.

Florianópolis, 05 de junho de 2018.
Carlos Alberto de Lima e Souza- Diretor-Geral

João Airton da RosaFelipe César Martins- Diretor de Tecnologia e Informações
PresidenteMarlise de Souza Pereira- Representante

Lido no Expediente–––– * * * ––––
Sessão de 05/06/18EXTRATO Nº 075/2018

–––– * * * ––––REFERENTE: Contrato nº 022/2018 celebrado em 23/05/2018
OFÍCIO Nº 0154.3/2018CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Ofício 02/2018 São Miguel do Oeste-SC, 15 de maio de 2018.
CONTRATADA: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA. Encaminha documentação para manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Extremo Oeste de Santa Catarina, de São Miguel do
Oeste, referente ao exercício de 2017.

OBJETO: Fornecimento e administração de 1.700 cartões eletrônicos,
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada, repre-
sentativos de refeição ou alimentação-convênio com operações de
carga e recarga, que permitam a aquisição de refeições e de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais no Estado de Santa
Catarina e em outros estados da federação, de acordo com as demais
especificações constantes do Edital de Pregão 004/2018.

Jaime José Pretto
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 05/06/18

Os cartões representados pelos tickets refeição, que visam atender os
estagiários do Programa ALESC Inclusiva, instituído pela Resolução
005 de 18/07/2013, alterada pela Resolução 006 de 20/12/2016 da
CONTRATANTE, deverão ser entregues diretamente na Coordenadoria
de Estágios Especiais, que por sua vez se encarregará de distribuí-los
entre os beneficiados do PAB.

–––– * * * ––––

PORTARIAS

PORTARIA Nº 925, de 06 de junho 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,

PERÍODO: 01/07/2018 a 30/06/2019
VALOR GLOBAL: Os instrumentos representativos do fornecimento de
alimentação giram em torno de aproximadamente 1.700 cartões, ao
valor unitário inicial de R$ 1.426,92 (mil quatrocentos e vinte e seis
reais e noventa e dois centavos), sendo o valor anual do Contrato de
R$ 31.534.932,00 (trinta e um milhões, quinhentos e trinta e quatro
mil novecentos e trinta e dois reais), assim como o quantitativo, variar
para mais ou para menos em função da contratação de novos
servidores e/ou redução destes.

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

EXONERAR a servidora CHAIANE BRUNS, matrícula nº
7279, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-26, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 04 de Junho
de 2018 (Gab Dep Carlos Chiodini).FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e suas 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; Autorização para Processo Licitatório nº 145/2017, parte
integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e
condições contidas nas peças que o compõem e; Edital do Pregão
Presencial CLC nº 004 de 26/02/2018.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 926, de 06 de junho 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,

Florianópolis, 06 de junho de 2018.
Carlos Alberto de Lima e Souza- Diretor-Geral
Carlos Antônio Blosfeld- Diretor de Recursos Humanos
Deny Guazi Resende- Sócio Administrador

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

–––– * * * ––––

OFÍCIOS EXONERAR o servidor ATILA ZILLI SEEMANN, matrícula nº
4541, do cargo de Assessor de Comissão Permanente, código PL/GAC-59,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 06 de Junho
de 2018 (DL - CC - Comissão de Constituição e Justiça).OFÍCIO Nº 0150.0/2018

Joinville, 23 de maio de 2018 Carlos Antonio Blosfeld
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação para Integração
Social de Crianças a Adultos Especiais, de Joinville, referente ao
exercício de 2017.

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

PORTARIA Nº 927, de 06 de junho 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,

Maria Dolores Tomaz
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 05/06/18

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LAUDEMIR FAVARIM, matrícula nº 7819, de PL/GAB-89 para o
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de Junho de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)

EXONERAR o servidor RICARDO RONCAGLIO NETO,
matrícula nº 8017, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-30, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 06 de Junho de 2018 (Gab Dep Jean Kuhlmann). Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosCarlos Antonio Blosfeld
–––– * * * ––––Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 932, de 06 de junho de 2018–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 928, de 06 de junho de 2018 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

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

EXONERAR o servidor EDILSON ERMES SIQUEIRA,
matrícula nº 5206, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 06 de Junho de 2018 (Gab Dep Jean Kuhlmann). PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados

exercem Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, a contar de 6 de
junho de 2018.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– Gabinete do Deputado Patrício Destro
PORTARIA Nº 929, de 06 de junho de 2018 Matrícula Nome do Servidor Cidade
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,

8661 FRANCISCO ZERMIANI JOINVILLE
8436 JOÃO PAULO FINAMORE JOINVILLE

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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.

PORTARIA Nº 933, de 06 de junho 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 1481/2018,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
PAULO ALFONSO WANDALEN, matrícula nº 7541, de PL/GAB-30 para o
PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 06 de Junho de 2018 (Gab Dep Jean Kuhlmann)

RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora TANIA MARIA HILSENDEGER DA SILVA, matrícula nº 1249, fazendo
constar como sendo TANIA MARIA HILSENDEGER, alteração definida nos
termos da certidão exarada pelo Cartório Demétrio - Laguna/SC.

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor de Recursos Humanos Diretor-Geral

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 930, de 06 de junho de 2018 PORTARIA Nº 934, de 06 de junho 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,

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 020/2018.

Matr Nome do Servidor Função

NOMEAR FELIPE ADRIANO CARDOSO, matrícula nº
8413, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-54, Atividade Parlamentar
Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann - Blumenau).

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Pregoeiro

1039 VICTOR INACIO KIST Pregoeiro substituto

1015 SERGIO MACHADO FAUST

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Equipe de apoio
Carlos Antonio Blosfeld

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHODiretor de Recursos Humanos
1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 931, de 06 de junho de 2018 2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT
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 Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 935, de 06 de junho 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: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

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

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 021/2018.

JUSTIFICATIVA
Submeto a este Parlamento o presente Projeto de Lei

tendente a instituir, no Estado de Santa Catarina, o Selo Menos
Canudo Plástico, com o objetivo de distinguir e homenagear bares,
restaurantes, lanchonetes e os estabelecimentos comerciais
congêneres que comprovadamente não forneçam canudos plásticos
aos seus clientes.

Matr Nome do Servidor Função

1039 VICTOR INACIO KIST Pregoeiro

1015 SERGIO MACHADO FAUST Pregoeiro substituto

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT A medida prevista no Projeto de Lei já é, por si só,
autoexplicativa, haja vista que é de amplo conhecimento da
população o impacto do plástico no meio ambiente, sendo que a
eliminação dos canudos de plástico descartáveis tornou-se
tendência mundial, que ganha força também no Brasil.

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Equipe de apoio

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA A vida útil estimada de um canudo é de aproximadamente
4 minutos. Pensando nisso, iniciou-se no Brasil, no último verão, a
campanha para dispensa do canudinho, com a ideia de convidar as
pessoas a refletirem sobre a real necessidade de consumir um
artigo que facilita a vida por pouquíssimos instantes e causam
impactos permanentes na natureza.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEI
Convém ressaltar que a presente proposição não se

encontra elencada no rol do artigo 50, § 2º, da Constituição
Estadual, que dispõe sobre as matérias de competência privativa
do Governador de Estado.

PROJETO DE LEI Nº PL./0150.3/2018
Institui o selo Amigo do Produtor Catari-
nense.

Assim, o que se objetiva com este Projeto de Lei é,
sobretudo, recorrer aos estabelecimentos comerciais para aderirem
à luta de conscientização e valorização do meio ambiente e, em
contrapartida, reconhecer seus esforços mediante a outorga do
Selo Menos Canudo Plástico.

Art. 1º Fica instituído, no Estado de Santa Catarina, o selo
Amigo do Produtor Catarinense, destinado aos estabelecimentos comer-
ciais que adotem política interna permanente para estimular a venda de
produtos genuinamente catarinenses.

Art. 2º São objetivos desta Lei:
Essas, portanto, são as razões pelas quais apresento a

proposição, contando com o apoio dos ilustres Pares desta Casa
Legislativa para a sua aprovação.

I - distinguir e homenagear os estabelecimentos comerciais
que promovam destacadamente a venda de produtos originários do
Estado de Santa Catarina; e

Deputado João AminII - difundir a qualidade e a origem dos produtos catarinenses,
nos termos da Lei estadual nº 12.117, de 7 de janeiro de 2002. –––– * * * ––––

Art. 3º O estabelecimento detentor do selo Amigo do Produtor
Catarinense poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias.

PROJETO DE LEI Nº PL./0152.5/2018
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos comerciais utilizarem
canudos fabricados com produtos
biodegradáveis ou similares no Estado.

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

Deputado João Amin
Lido no Expediente Art. 1º Os estabelecimentos comerciais instalados no âmbito

do Estado devem utilizar canudos fabricados com produtos
biodegradáveis e similares em substituição aos descartáveis de
material plástico.

Sessão de 06/06/18
JUSTIFICATIVA

Preliminarmente, convém observar que a Constituição da
República Federativa do Brasil, em seu artigo 170, parágrafo único,
determina que, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data da publicação da presente Lei, para que os
seus destinatários se adaptem ao determinado no artigo 1º.

Art. 3º A inobservância do disposto na lei implicará ao infrator
multa no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) que será aplicada em
dobro em caso de reincidência.

Cabe, ainda, ressaltar que a presente proposição não se
encontra elencada no rol do artigo 50, § 2º, da Constituição
Estadual, que dispõe sobre as matérias de competência privativa
do Governador de Estado. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No mais, destaca-se que a função de legislar é típica
deste Poder, não sendo possível admitir o esvaziamento da
atividade legislativa quando da interpretação, de forma ampliativa,
da reserva de iniciativa do Poder Executivo.

Sala das Sessões,
Deputado João Amin

Lido no Expediente
Sessão de 06/06/18

Diante disso, percebe-se que a proposição em tela não
cria ou redesenha qualquer órgão da Administração Pública, não
cria deveres diversos daqueles já estabelecidos, bem como não
implica em despesas extraordinárias.

JUSTIFICATIVA
É de amplo conhecimento da população o impacto do

plástico no meio ambiente, sendo que a eliminação dos canudos
de plástico descartáveis tornou-se tendência mundial, que ganha
força também no Brasil.

O que se objetiva com este Projeto de Lei é, tão somente,
mobilizar e a premiar estabelecimentos comerciais que estimulem
e criem as condições necessárias para promover, notadamente, a
venda de produtos genuínos dos setores produtivos catarinenses,
difundindo desta forma a qualidade e a origem de produtos catari-
nenses, em linha com a Lei estadual nº 12.117, de 7 de janeiro de
2002.

A vida útil estimada de um canudo é de aproximadamente
4 minutos. Pensando nisso, iniciou-se no Brasil, no último verão, a
campanha para dispensa do canudinho, com a ideia de convidar as
pessoas a refletirem sobre a real necessidade de consumir um
artigo que facilita a vida por pouquíssimos instantes e causam
impactos permanentes na natureza.Estas, portanto, são as razões pelas quais apresento

esta proposição, contando com o apoio dos ilustres Pares desta
Casa Legislativa para a sua aprovação.

Estes canudos são geralmente feitos de polipropiIneo e
poliestireno, produtos que não são biodegradáveis e continuam
poluindo por muito tempo, havendo possibilidade inclusive de
serem engolidos por animais, principalmente os marinhos. Como
alternativa, há possibilidade de fabricação em papel, silicone, vidro
e metal, sendo todas estas opções menos impactantes no meio
ambiente.

Deputado João Amin
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº PL./0151.4/2018
Institui o Selo MENOS CANUDO PLÁSTICO,
no Estado de Santa Catarina.

Art. 1º Fica instituído, no Estado de Santa Catarina, o Selo
Menos Canudo Plástico, com o objetivo de distinguir e homenagear
bares, restaurantes, lanchonetes e os estabelecimentos comerciais
congêneres que comprovadamente não fornecem canudos plásticos
aos seus clientes.

Convém ressaltar que a presente proposição não se
encontra elencada no rol do artigo 50, § 2º, da Constituição
Estadual, que dispõe sobre as matérias de competência privativa
do Governador de Estado.

Essas, portanto, são as razões pelas quais apresento a
proposição, contando com o apoio dos ilustres Pares desta Casa
Legislativa para a sua aprovação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado João Amin
Deputado João AminLido no Expediente
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