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P L E N Á R I O

ATA DA 016ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO AOS 110 ANOS

DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Amin) - Invocando a proteção de Deus, declaro

aberta a presente sessão especial.

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão especial, foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares em Comemoração aos 110 anos da
Imigração Japonesa no Brasil.

Senhor diretor de pesquisa, Luiz Antônio

Palladini, neste ato representando senhor

presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann;

Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão

nominadas a seguir:

A seguir, teremos apresentação de

um vídeo institucional.

(Procede-se a exibição do vídeo.)Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.Excelentíssimo senhor deputado

estadual Gabriel Ribeiro;

(Palmas) [Degravação: Tayliny da Silva]
(Procede-se à execução do hino.) Solicito ao deputado Gabriel Ribeiro que

assuma a Presidência para eu poder fazer uso

da palavra.

Na sequência, teremos a execução
do Hino do Japão.

Excelentíssimo senhor cônsul geral

do Japão em Curitiba, Hajime Kimura; (Procede-se à execução do hino.)
Excelentíssimo senhor prefeito do

município de Frei Rogério, Jair da Silva Ribeiro;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel

Ribeiro) - Neste momento, convido o deputado

João Amin para fazer uso da palavra.

Convido ainda para compor a mesa
de autoridades:

Excelentíssimo senhor vice-prefeito

do município de Frei Rogério, Rogério Machry;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Cesar Valduga; O SR. DEPUTADO JOÃO AMIN - Boa

noite a todas e a todos, extensivo às auto-

ridades já nominadas, aos deputados

estaduais; também em nome do cônsul que se

encontra, neste ato solene de grande impor-

tância para Santa Catarina; e desejar boas-

vindas a todos, principalmente aos que vieram

de longe do estado e de fora também,

juntamente conosco neste momento tão especial.

Registro também a presença das
seguintes autoridades:

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Frei Rogério, Adilson Feltrin, neste

ato representando o excelentíssimo senhor

presidente da Câmara de vereadores do

município de Frei Rogério, André Da Rold;

Senhor primeiro tenente, Marcelo
Toscano, neste ato representando o
ilustríssimo senhor comandante da Base Aérea
em Florianópolis, tenente coronel aviador Luiz
dos Santos Alves;Senhor presidente da Federação das

Associações Nikkeys de Santa Catarina - Fansc,

Elídio Yocikazu Sinzato;

Senhor delegado titular da Delegacia

de desaparecidos, Wanderlei Redondo;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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(Passa a ler.) alguns milhares de japoneses. Por volta de

1977 o número de descendentes japoneses já

era superior a 751 mil pessoas sendo a

posição social desta cada vez mais elevada.

Não posso terminar esse pronuncia-

mento sem mencionar uma curiosidade que

une ainda mais Santa Catarina ao Japão,

embora os primeiros imigrantes tenham

chegado ao Brasil em 1908, os primeiros

japoneses a pisar em solo brasileiro chegaram

ao porto de Desterro, hoje Florianópolis, há

exatos 215 anos. Conta-se que em 1793 o

barco a vela japonês chamado Wakamiya Maru,

foi assolado por uma tempestade ao norte do

Japão, ficaram a deriva no oceano por seis

meses indo parar no Alasca na época província

da Rússia, os náufragos resgatados foram para

a Sibéria e lá viveram durante dez anos quando

foram enviados a São Petersburgo, na época

capital da Rússia. Esses japoneses que

aprenderam russo seriam intérpretes dos

navios da marinha imperial russa, o Nadeshda

e o Newa que deixaram a Rússia em 1803.

“É com grande satisfação que o Poder

Legislativo catarinense recebe todos vocês

aqui, hoje, para nesta sessão especial

comemorarmos os 110 anos da Colonização

Japonesa no Brasil. É um orgulho reunir

tamanha representatividade, em especial,

nossos homenageados e o cônsul-geral, senhor

Yasushi Noguchi, autoridade maior do Japão

em solo brasileiro.

No caminho percorrido a par do

progresso houve inúmeras dificuldades, os

imigrantes trabalham arduamente enfrentando

clima, língua e costumes diferentes. Contudo, o

objetivo de dar melhores condições a famílias

aqui formadas os imigrantes japoneses

dedicaram-se com afinco especialmente na

agricultura. Levaram a risca o provérbio japonês

que diz: ‘Treinem enquanto eles dormem, estudem

enquanto eles se divertem, persista enquanto eles

descansam, então viva o que eles sonham!”.

Aproveito o ensejo também para na

pessoa do amigo Wataru Ogawa, que ontem

completou 89 anos, fazer referência a toda à

família Ogawa e à Associação das Vítimas e seus

Descendentes da Explosão das Bombas Atômicas,

e, em especial, aos sobreviventes Tami Kuwahara,

que se encontra hoje no Japão; e a Naoyuki

Imazato, que está aqui prestigiando essa sessão.

Gostaria de fazer também uma

referência informal, no dia de hoje, a um

momento atrás, o Japão viveu um momento

importante: houve um tremor de terra e vários

jogadores da seleção japonesa foram afetados

psicologicamente, principalmente nas suas

cidades no Japão e hoje, eles se encontram na

Rússia, e não fizeram uma boa eliminatória,

mas, mesmo com todas essas dificuldades

ganharam da Colômbia por dois a um. Isso

demonstra um pouquinho o que é ser japonês!

Dito isso, me reporto agora ao longínquo

dia 18 de junho de 1908, quando 781 pessoas

desembarcaram do navio ‘Kasato-Maru’, na

cidade de Santos, provenientes do Porto de

Kobe, no Japão. Inicialmente, a vinda de

imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada

por interesses dos dois países: o Brasil

necessitava de mão de obra para trabalhar nas

fazendas de café, enquanto o Japão passava por

uma transição importante rumo à industrialização e

à urbanização. Essas transformações estimularam

a emigração no Japão.

No final daquele ano depois de passar

pela Inglaterra e ilhas Canárias chegaram a

Desterro, antigo nome de Florianópolis.

A expedição ficou dois meses e dez

dias em Santa Catarina porque os navios

passaram por reparos, tinham enfrentado

tempestades, depois seguiram viajem

atravessaram o Estreito de Magalhães subiram

o Oceano Pacífico e os dois navios

separaram-se no Havaí. O relato dessa viajem

dos cincos japoneses encontram-se no livro,

‘Kankai Ibun’ - informações exóticas ouvidas na

viajem ao redor do mundo.

(Continua a leitura.)

“Atualmente a colônia japonesa não

somente continua dando sua contribuição na

área agrícola brasileira, seus descendentes são

destaques em diversas áreas, seja no ramo

empresarial, na política, na medicina, no campo

do direito, no ambiente acadêmico, tantos

outros setores e profissões. A população de

japoneses e seus descendes no Brasil, hoje é

superior a 1,5 milhão de pessoas, sendo sua

presença cada vez mais nítida e sua

contribuição cada vez mais importante.

Nesse início, a convergência de

interesses entre o Brasil e o Japão favoreceu a

vinda dos primeiros japoneses, porém o clima,

a língua, a alimentação e, sobretudo, as

condições de trabalho provocaram nesses

imigrantes um pouco de desilusão. Contudo,

mesmo com as dificuldades que se

apresentaram ao longo do tempo, o fluxo de

imigrantes japoneses continuou.

Portanto, apesar de hoje

comemorarmos os 110 anos da imigração

japonesa, nossa ligação é ainda mais antiga e

rica para justo orgulho e merecedora do registro

que essa sessão assinala”.

Muito obrigado a todos vocês por

hoje estarem aqui!Hoje o nível das relações entre os

dois países é fruto dos esforços dos seus

imigrantes e descendentes brasileiros que a

cada década estreitaram os laços de amizades

e consolidaram uma relação de paz e

prosperidade.

Ao longo desses 110 anos de

relacionamento, esses imigrantes trouxeram

contribuições para a agricultura brasileira, não

apenas na cafeicultura para onde foram

direcionados inicialmente, mas, também para a

introdução e produção de outros alimentos. Já

a partir da década de 1930, produtos

alternativos ao café, como o cultivo de chá,

legumes e frutas trouxeram grandes repercussões

sociais ao Brasil e à comunidade japonesa.

(Palmas)

(REM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gabriel

Ribeiro) - Obrigado deputado João Amim o qual

repasso a Presidência da sessão.

Um exemplo dessa parceria,

identificamos aqui em Santa Catarina, berço da

colônia denominada na época Núcleo Celso

Ramos, formada legalmente em 28 de janeiro

de 1963, quando o governador do estado de

Santa Catarina Celso Ramos, assinou o

documento que oficializava a fundação da primeira

colônia de imigrantes japoneses do estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Amim) - Convido o mestre de cerimônias para

proceder a nominata dos homenageados.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e

senhores, boa noite!A imigração continuou até a eclosão da

II Guerra Mundial, em 1941, quando somavam

número de 188.986 imigrantes. Após o término

da II Segunda Guerra Mundial, foi retomado o

processo de imigração em 1952,

estendendo-se por dez anos, período em que

vieram cerca de 50 mil imigrantes agricultores.

E, em 1959, uma nova leva se concretizou,

com a vinda de 7.041 imigrantes. [Degravação:

Taquígrafa Sílvia]

A primeira leva de imigrantes japoneses

chegou ao porto de Santos no dia 18 de junho

de 1908 abordo do navio Kasato Maru, foi uma

autêntica saga rumo ao desconhecido que

resultou em muitos sacrifícios e sofrimentos,

mas que originou uma sólida e duradoura

amizade que se consolidou e se fortaleceu ao

longo de todo esse período.

Hoje em dia o município de Frei

Rogério assume a condição de modelo de

trabalho da colonização japonesa sendo

referência na manutenção da história do

Japão através da cultura Brasil-Japão, do

Parque do Sino da Paz e da festa florada da

Cerejeira, mais que isso Frei Rogério é uma

comunidade exemplar.

Nesse momento o Poder Legislativo

catarinenses em sessão especial, presta

homenagem aos 110 anos da imigração

japonesa no Brasil.

Mais tarde o Brasil adotou a política

de receber somente imigrantes que dispunham

da capacidade financeira e que aplicavam

empreendimentos agrícolas ou profissionais

qualificados no setor industrial. Nessas

condições aportaram nas terras brasileiras

É impossível também não mencionar,

mesmo que de forma mais informal, os

produtos deliciosos que Frei Rogério produz,

como a pera, o shimeji, e o shitake, impossível

não se deliciar.

Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado João Amim, juntamente com os

excelentíssimos senhores deputados Gabriel

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Ribeiro e Cesar Valduga, para fazerem a

entrega das homenagens dessa noite.

grande importância para Santa Catarina, na

preservação e divulgação da cultura japonesa.

(Palmas)

Senhoras e senhores, atendendo o que

preceitua a Norma do Comitê Nacional de

Cerimonial Público, as homenagens a seguir

serão entregue a familiares ou representantes

de personalidades que não estão mais em nosso

convívio. Cumprindo a norma já mencionada, os

certificados permanecerão fechados em respeito à

memória dos homenageados.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do consulado geral do

Japão em Curitiba, o excelentíssimo senhor

cônsul geral Hajime Kimura

Convidamos para receber o certificado o

senhor Wataru Ogawa, neste ato representado

pela senhora Naoki Ogawa juntamente com o

senhor Wataru.

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) [Degravação: Ademir

Gasstmann Junior]

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Fumio Hiragami.Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Federação das

Associações Nikkeys de Santa Catarina, o

senhor presidente Elídio Yocikazu Sinzato.

Convidamos para receber o certificado,

em nome do senhor Massayoshi Takizawa, in

memoriam, a senhora Elina Hideko Onaka.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Fernando Takasugi.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)

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

em nome do senhor Teruji Sumida, in

memoriam, o senhor Mario Sato.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Aliança Cultural

Brasil Japão de Núcleo Celso Ramos, a

senhora Julia Orie Yamamoto e a jovem Yumi

França Shinoda.

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Fumio Sato. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,

em nome do senhor Yukio Otake, in memoriam,

a senhora Maria Otake.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o certificado o

senhor Atsushi Tsutsui, neste ato representado

pelo senhor Mario Sato.

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Associação Cultural

Esportiva São Joaquim, o senhor presidente

Makoto Umemiya.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)

(Palmas) Agradeçemos aos senhores depu-

tados pela entrega das homenagens.Convidamos para receber o certificado o

senhor Mario Shinki, neste ato representado

pelo senhor Marcelo Shinki.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Esta sessão está sendo gravada e será

reprisada durante a semana. Acompanhe a

programação!

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Associação Nipo-Catari-

nense, a senhora presidente Roxana Shinohara.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Neste momento, teremos a

apresentação do Grupo de Taikô da Associação

Nipo-Catarinense Shimadaiko.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação das Vítimas e seus

Descendentes de Explosão de Bombas

Atômicas, o senhor Adhemar Kazuro Ogawa

neste ato representado pelo senhor Naoki Ogawa.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) Obrigado!

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Associação Cultural

Esportiva de Curitibanos, o senhor presidente

Takashi Chonan.

(Procede-se à apresentação do grupo.)

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa

Elzamar](Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Amin) - Convido para fazer o uso da palavra o

senhor Fumio Hiragami que falará em nome de

todos os homenageados.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação Wakamiya Maru Ilha de

Santa Catarina, o senhor Paulo Baltazar da Rosa.

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Associação Cultural

Nipo-Brasileira de Lages, o senhor presidente

Gilberto Massashi Ide.

(Procede-se à entrega do certificado.) O SR. FUMIO HIRAGAMI - Boa noite a

todos.(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Cooperativa Sanjo, o senhor

Masato Takashika.

Peço desculpas por não falar bem

português, mas é por isso que venci na vida,

pois se estivesse falando bem esta língua,

talvez estivesse hoje trabalhando em alguma

indústria ou como técnico industrial. Como não

tive estudos, não consigo falar bem esta língua.

Eu estudei até o sexto ano em português, e em

japonês, foram três anos numa escola no Japão.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

convidamos para receber a

homenagem, em nome da Associação Nipo-

Brasileira de Itajaí, o senhor presidente Marcos

Minoru Okada.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

[Degravação: Cinthia de Lucca]

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Departamento Cultural ANC -

Grupo Shimadaiko, Cursos, Eventos, as

senhoras Noêmia Ogasawara Yuki, Celiane

Sumire e Luana Misato da Silva.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) Quero agradecer aqui todas as auto-

ridades já mencionadas na mesa.Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Aliança Cultural

Brasil-Japão de Joinville, o senhor presidente

Mario Sato.

Vim para o Brasil para trabalhar e

Santa Catarina ficou como minha terra natal. Já

moro a mais de quarenta anos aqui.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o certificado,

em nome do Departamento Esportivo ANC -

Equipe Softbol e Beisebol Floripa Ichiban, o

senhor Ricardo Kazama

Agradeço as duas autoridades aqui

presentes, deputados João Amin e o Gabriel

Ribeiro. Seus pais são meus amigos. No tempo

em que era amigo de política dos pais deles,

eles estavam de calça curta ou nem com fralda

ainda. Todos amigos! Quando conheci o

Esperidião Amin - nos dias de hoje ele não tem

mais cabelo - eu havia o conhecido com barba

de quase meio metro e ele trouxe luz para

Santa Catarina. Nunca esqueço que quando o

(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem

em nome da Associação Nipo-Brasileira de

Chapecó, o senhor Marcelo Shinki. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas)

(Palmas) Convidamos para receber o

certificado, em nome do Grupo Shyudaiko, o

senhor Mario Sato.

A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados a personalidades pelo

reconhecimento do trabalho sociocultural de (Procede-se à entrega do certificado.)
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abracei, pensei, que homem barbudo (risos). E

hoje o filho aí está, por isso que realmente

agradeço muito a Santa Catarina pois, nossa

vida foi feita aqui.

produzir maçã neste meio de pedra? Até

gozação fizeram!

somos grande importadores dos alimentos, não

temos muita terra, 75% do território japonês é

montanhoso, e, só 25% que temos para produzir.Existe na Epagri - naquele tempo era

Estação Acaresc, Epagri foi surgindo depois - a

estação experimental, que tem dinheiro para

produzir, por isso está produzindo, mas para o

produtor é difícil produzir maçã, isso foi depois

de 10, 15 anos. Finalmente faz-se o contrário,

e hoje temos mais de 1,5 mil produtores

naquela região, se o produtor de maçã não for

bem naquela região, quebra.

Quando era mais jovem, trabalhava na

divisão que tratava da economia com a União

Europeia, e trabalhei exatamente para abrir o

mercado de maçã, para a maçã francesa, da

França. Então, estamos abertos agora para a

maçã francesa, mas, tive que trabalhar muito para

convencer os produtores de maçã do nosso país.

Hoje fomos reconhecidos, após 44 anos

no Japão - peço desculpas por falar assim da

minha vida - fomos considerados os maiores

produtores japoneses no mundo com trezentos

hectares de produção. Fui homenageado na

televisão do Japão e agora está por vir outra TV

japonesa que fará meu documentário

divulgando tudo sobre nossa Santa Catarina. É

uma pena que ainda não podemos exportar

nossas maçãs para o Japão, não é aceito,

vários produtos são exportados, mas fruta é

totalmente proibido.

Bem, nosso mercado para a manga

brasileira está aberto, só que demorou, acho

que 30 anos para abrir nosso mercado para a

manga brasileira, porque nós, incrivelmente

temos produtores de manga lá no Japão. Japão

fica na zona temperada, não fica na zona

tropical, mas, temos as regiões semi-tropicais

também, lá no sul, o Japão é muito comprido,

de norte a sul, então temos que defender os

nossos produtores também.

Graças ao Kenshi Ushirozawa, que

trouxe essa variedade de ‘fuji’ para plantar no

Brasil, a maçã ‘fuji’ é de um sabor muito bom,

se pudesse exportar para o Japão, iria fazer

sucesso. Uma atriz de televisão do Japão,

quando servi a fuji brasileira, ela mesmo disse

que nem no Japão consegue-se um bom sabor.

Naquele dia fiquei contente, seria ótimo se

pudesse exportar.

Ano passado João Raimundo Colombo

esteve no Japão visitando Aomori, era para eu ir

também mas, por motivos de saúde não pude

fazer a viagem. Na embaixada do Brasil no

Japão, em Tóquio, fizeram um jantar para

nosso governador e foi servido o meu vinho.

[Degravação: Nicole Loraine Engel]

O sabor da nossa maçã é realmente

pelo clima da serra, que é um clima que não

existe em qualquer lugar do Brasil, no mundo

talvez, portanto, fico muito agradecido.

Mas, conseguimos abrir este mercado

para as mangas brasileiras, e nós estamos

abertos para o porco do Brasil, só que só aqui

de Santa Catarina, o único estado do Brasil

que exporta carne suína ao Japão.

[Degravação: Iago Zilli]

Raimundo Colombo ficou muito contente

e perguntou, como o vinho do Hiragami veio

parar aqui na embaixada? Ele falou, nós temos

que mostrar coisas boas do Brasil, porque aqui

recebem vários embaixadores do mundo. Isso

tem que ser mostrado, como a carne, como

o café, tudo de melhor que tem no Brasil

tem de se mostrado.

Quero homenagear também o Takashi

Chonan, porque se nós fomos escolhidos, os

50 japoneses no Brasil, comemorando 110

anos, e aqui de Santa Catarina, fomos esco-

lhidos eu e o Takashi Chonan. Então meus

parabéns a este grande estudante da área, na

região de Curitibanos, se não tivesse esse

homem, não estaria daquele jeito.

Bem, falando dos 110 anos da

Imigração Japonesa, nós estamos

comemorando neste ano, do início até o fim,

esses 110 anos da imigração, e vamos ter a

cerimônia oficial, daqui da região sul, lá em

Maringá, no dia 20 de Julho e gostaria muito

que, todos vocês participassem. Tem um

parque para exposição, e nós vamos fazer o

cerimonial oficial lá em Maringá.

Acho que, com muito orgulho, o

governador também ficou muito agradecido

comigo, e depois pessoalmente ele falou:

‘Hiragami, não larga teu vinho, o embaixador

também está usando!’.

Tudo o que quero é agradecer Santa

Catarina mais uma vez, e dizer que nós

estaremos firmes, quero mandar lembranças

para os pais de vocês, não falo bem português,

mas farei do meu coração: Hiragami não vai

sair de Santa Catarina, vamos ficar até morrer!

Ao longo de toda trajetória, estes 110

anos, os japoneses contribuíram muito para o

desenvolvimento do Brasil. Nós estamos muito

orgulhosos por isso, e por exemplo, Hiragami

citou a maçã, e tenho sido muito favorecido

com as peras de Frei Rogério também.

Então, quero agradecer mesmo Santa

Catarina, e mais uma coisa quero dizer, que em

1973, depois dos 10 anos em Frei Rogério, nós

iniciamos a colônia japonesa de maçã, isso foi

um projeto chamado “Cooperativa Agrícola de

Cotia”, que fez um projeto e trouxe para o

estado de Santa Catarina. Santa Catarina

aceitou, porque naquele tempo a “Cooperativa

Agrícola de Cotia” era uma das maiores

cooperativas do mundo, e o setor da maçã não

existia. Existia o setor de batata, café, cereais,

e a Cooperativa queria fazer a colônia japonesa

de maçãs, e então, o governo do estado e o

governo federal aceitaram, pela primeira vez no

Brasil o financiamento fundiário.

Muito obrigado e Arigato Santa Catarina!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Amin) - Muito obrigado, seu Fumio Hiragami,

pelas belas palavras, e Santa Catarina

agradece também muito todos os senhores e

senhoras. Convido para fazer uso da palavra

neste momento, em nome dos imigrantes

japoneses no Brasil, o excelentíssimo cônsul

geral, Hajime Kimura.

Eu já dei de presente àquela pera

bem grande, o deputado conhece, é do

tamanho de um melão. Só que hoje vocês não

conseguem comprar aqui, parece que eles

exportam e vendem só para o Japão e São

Paulo. Eu acho que não se encontra por aqui,

pelo menos no Paraná não tem. Então, eu

compro diretamente dos produtores de Frei Rogério

e tenho presenteado muitas pessoas do Paraná, e

todos ficam impressionados com o sabor e o

tamanho da pera. O nome é açúcar. Essa pera tem

contribuído muito para a diplomacia. A nossa

diplomacia com a região sul do Brasil.

O SR. HAJIME KIMURA - Boa noite

senhoras e senhores! Gostaria de agradecer

em primeiro lugar a Assembleia Legislativa de

Santa Catarina, pelas tantas homenagens que

ofereceram para nós, incluindo eu também,

muito obrigado!

Isto mostrou pela primeira vez no Brasil

o financiamento fundiário, que é o financia-

mento através do Besc, não aquele modelo de

dar terra para a pessoa, mas sim algo

totalmente financiado. Nós tínhamos dez anos

de prazo para pagar, através do Besc, por isto,

nós todos nos esforçamos porque

precisávamos pagar aquela dívida. Se

tivéssemos ganho aquele terreno, talvez

tivéssemos desistido fácil, mas como tínhamos

a dívida, conseguimos.

Então, os meus parabéns pelos 110

anos da Imigração Japonesa, a tradição e a

história de todas as senhoras e senhores aqui

presentes, e todas as comunidades. Para

encerrar minhas palavras, gostaria de

agradecer, mais uma vez, a Assembleia

Legislativa de Santa Catarina, especialmente

ao deputado João Amin.

Bem, como seu Hiragami falou, agora o

Japão não está aberto ainda para a exportação

e importação de maçã de Santa Catarina para o

Japão, eu não sabia. Acho que talvez seja por

causa do sabor, a maçã fuji daqui é muito

saborosa, se nós importássemos acabaria com

toda a safra da maçã japonesa lá do Japão. Temos

que defender nossa safra e agricultura também.E assim, quarenta anos atrás, quando

chegamos a São Joaquim, os brasileiros até

gozaram: como os japoneses vão conseguir

Muito obrigado!

O Japão produz só um pouco menos

de 40% de tudo que consumimos, então,

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Amin) - Cônsul, eu não só conheço, como neste

último ano provei uma, da qual não desperdicei

nem aquela parte de dentro, porque é

realmente muito suculenta, doce, e como todos

os outros produtos é muito especial.

realizada a comemoração dos 110 anos da

Imigração Japonesa, no Parque Jonas Ramos, e

também convido o público presente a prestigiar

o 1º Seminário Internacional da Wakamiya Maru

Ilha SC, que ocorrerá no dia 15 de dezembro,

no Plenarinho da Assembleia Legislativa, com a

presença do senhor Mikio Oshima de

Ishinomaki, historiador.

encontrava conosco até este momento, mas

teve que se retirar para outro evento.

A Presidência agradece a presença das

autoridades e a todos que nos honraram com o

seu comparecimento nesta noite, convidando-

os para um coquetel no hall deste Poder.

Infelizmente, senhor Fumio, eu não

consegui conhecê-lo de cabelo e barba. Quando

eu nasci, ele já estava a caminho do penteado

que tem hoje. Inclusive, estou com mais cabelo

branco do que ele.

Neste momento, teremos a execução

do Hino de Santa Catarina.

O evento será realizado em parceria

com a Associação Wakamiya-Maru, Escola do

Legislativo da Assembleia Legislativa,

Comissão de Legislação Participativa e o

gabinete do deputado Cesar Valduga, que se

(Procede-se à execução do hino.)

Antes de encerrar a presente sessão, a

Presidência convoca outra, ordinária, para o dia

subsequente, à hora regimental. [Degravação:

Taquígrafa Sara] [Revisão: Coordenadora Carla].

Gostaria de fazer dois anúncios bem

especiais. No dia 21 de julho, em Lages, será

ATA DA 068ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO 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 - Dirceu Dresch - 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 -

Natalino Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro

Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi -

Rodrigo Minotto - Serafim Venzon - Silvio

Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

liberdade e finalmente a morte. Apresenta um

vídeo para ilustrar seu discurso.
participação e controle social, permitirá que os

marcos regulatórios da cultura e as prioridades

estabelecidas pela comunidade cultural sejam

cumpridas.

Destaca que as drogas lícitas e, que

ainda persistem no hábito de algumas

pessoas, como o cigarro e o álcool também

causam destruição e doença. Cita que exames

de dosagem alcoólica em cadáveres

demonstram que a morte violenta é

frequentemente precedida de uns goles a mais,

nos afogamentos, atropelamentos, homicídios,

acidentes de carro, quedas fatais e, por fim,

suicídios. Salienta que o que mais atormenta o

Brasil atualmente é a pedra da morte, o crack.

Considera que foram muitas as ações

realizadas à frente da comissão, tendo

presente que ainda é muito pouco para

conseguir, de fato, colocar a cultura como uma

política pública instituída em Santa Catarina,

chegando a todas as regiões e em todas as

áreas culturais. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Manifesta-se mais uma vez a respeito do uso

de agrotóxicos, assunto extremamente

importante, abordado na comissão especial,

em data anterior, quando aprovou um conjunto

de medidas sobre o uso de tais substâncias,

conforme discurso atualizado para a produção

de alimentos, e posiciona-se contrário ao uso

de tais substâncias, gerando risco de vida aos

seres humanos, animais e natureza.

Finaliza afirmando que a pérola do

processo para se prevenir, são ações na área

de esporte, educação e cultura, é preciso subir

os morros com ações sociais, buscar soluções,

e existe perspectivas favoráveis se houver

investimento e se estender as mãos.

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Silvio Dreveck

Mário Marcondes

Kennedy Nunes

Maurício Eskudlark Deputada Ada De Luca (Aparteante) -

Parabeniza o deputado Ismael dos Santos, pelo

discurso. Defende o ensino em tempo integral

nas escolas, para as crianças e adolescentes.

[Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(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.

Defende a atualização de novas normas

na produção de alimentos, mas de forma

saudável, com técnicas de base ecológica

extensivas à agricultura convencional, além de

ofertar acompanhamento de especialistas,

vigilância e amparo em pesquisa para à saúde

de quem planta e de quem consome.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Faz uma prestação de contas de

diferentes e diversas iniciativas tomadas em

relação à área da cultura, como presidente da

comissão de Educação, Cultura e Desporto da

Assembleia Legislativa. Elenca as ações,

especialmente as do início de 2017 até agora,

destacando com isso que a atuação da comissão

caminha no sentido de cobrar que o governo do

estado adote um modelo de gestão para a cultura.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Registra que encerra na presente

data, a Semana Nacional Antidrogas. Comenta

que a temática com relação a drogas lícitas ou

ilícitas quando administradas no organismo,

exerce várias reações do ponto de vista psico,

alterações no humor e emoções, enfim, no

comportamento do ser humano.

Finaliza lamentando a progressão

acelerada do veneno nos alimentos, promovida

pela grande máquina financeira capitalista, com

o apoio de políticos, principalmente da bancada

ruralista, subtraindo da legislação o acompanha-

mento dos ministérios do Meio Ambiente, da

Saúde e da Anvisa, situação que coloca em risco a

vida do povo brasileiro em prol das grandes

empresas, disponibilizando seus produtos no

mercado do país. [Taquígrafa: Elzamar]

Destaca que, depois de oito anos de

espera, a Lei do Sistema Estadual de Cultura

foi enfim aprovada no final do ano anterior,

ressaltando a necessidade de ficar atentos à

regulamentação de todos os componentes do

sistema e também da sua efetiva implantação.

Questiona porque as pessoas vão às

drogas. Justifica que às vezes por curiosidade,

por fuga de algum problema, em busca do

prazer, ou de outros fatores, causando

consequências como desvios morais,

alterações e práticas preocupantes como

furtos, mentira, destruição, privação da
Acredita que apenas uma gestão

democrática na cultura, transparente, com forte
**********
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Partidos Políticos Fiesc, onde se fizeram presentes autoridades e

lideranças de vários segmentos econômicos do

estado, bem como prefeitos municipais catari-

nenses, quando foram tratadas questões de

infraestrutura das rodovias federais e

estaduais e, ao mesmo tempo, os debates

realizados constataram que o governo

federal esqueceu Santa Catarina.

dificuldades; e também, na semana anterior, o

secretário Paulo Eli declarando a esta Casa que o

estado está quebrado; afirmação esta corroborada

pelo governador Eduardo Pinho Moreira.

Partido: PT

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Comenta sobre o Projeto de Lei n.

6.299/2002, que foi aprovado pela comissão

Especial, no Congresso Nacional, que

estabelece novas regras para regulamentação

de agrotóxicos no Brasil. Salienta que as

mudanças vão trazer preocupação a todos os

cidadãos, principalmente com relação ao

avanço de problemas de saúde que a mesma já

enfrenta com relação aos produtos. Lembra que

na Europa e países que vivem outra realidade,

investe-se pesado em pesquisas, o que permite

o uso cada vez menor e mais seguro dos

mesmos. Questiona porque no Brasil tudo

pode, inclusive o comércio de produtos que

matam a vida em todas as dimensões do planeta.

Afirma que lhe causa estranheza toda

essa choradeira, comparando com dados

divulgados pela imprensa de que vários

convênios foram liberados a diversos

municípios, coincidentemente, todos eles

administrados pelo MDB. Pede coerência para

que o governo do MDB atenda também os

outros municípios, pois ao pagar imposto todos

são iguais, e a contrapartida deve vir igualmente.

Cita notícias jornalísticas que comentam

os cortes de recursos do governo federal para o

estado, o que causa impedimento da retomada

das obras das BRs 282 e 163, bem como

atrasa o desenvolvimento econômico de uma

região altamente produtiva, como é o extremo

oeste catarinense. E, ao mesmo tempo, faz

referência à alternativa de se trazer milho do

Paraguai pela citada região, que é um caminho de

pouco mais de 600 quilômetros, pois atualmente o

grão vem do centro oeste brasileiro para as

indústrias no oeste e no alto vale do estado.

Deputado Milton Hobus (Aparteante) -

Alegra-se com os municípios que foram

beneficiados com R$ 128 milhões em

convênios, entretanto registra que já solicitou

reunião de líderes para conversar e solicitar ao

secretário Paulo Eli uma reunião para discutir

as emendas impositivas, pois considera

importante que as mesmas sejam balizadoras

da liberação e distribuição equitativa de

convênios, que desta forma beneficiaria todos

os municípios apartidariamente. Ressalta que

um governo não pode ser para um partido

político, mas para toda população.

Finaliza falando que a proposta do

projeto, derruba as barreiras ao uso dos

produtos e libera todas as restrições, inclusive

aos mais perigosos que causam câncer e

mutações genéticas e também aumenta o

poder do Ministério da Agricultura ao processo

de aprovação de novos venenos, retirando o

peso dos órgãos como Agência Nacional de

Vigilância Sanitária e do Ibama. Conclui que,

envenenar o povo passará a ser decisão

política e o futuro do país está comprometido.

[Taquígrafa: Ana Maria]

Deputado Natalino Lázare

(Aparteante) - Corrobora a fala do deputado.

Deputado Milton Hobus (Aparteante) -

Cumprimenta o deputado pela fala e comenta

moção de sua autoria em relação aos cortes do

governo federal. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: MDB Deputado Darci de Matos (Aparteante) -

Parabeniza o deputado pelo pronunciamento,

reforçando que é necessário, republicano e

ético dar um tratamento isonômico a todos os

municípios catarinenses. Menciona a presença

de representantes da Associação dos Técnicos

e Analistas da Defensoria Pública de Santa

Catarina, enaltecendo o seu trabalho no atendi-

mento dos hipossuficientes. Lamenta que

estes profissionais estejam há cinco anos sem

reajuste e o governo Pinho Moreira tenha

entrado com ação para não cumprir a lei.

Acrescenta que não houve decisão quanto à

questão, pelo que considera a lei em vigor,

fazendo justiça à categoria, pois as

justificativas que foram apresentadas pelo

governo são improcedentes. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) - Faz

menção à sessão solene em homenagem aos

50 anos da Universidade do Extremo Sul,

Unesc, e manifesta contentamento de participar

da honrosa comemoração da referida

instituição de ensino do sul catarinense.

Partido: PDT

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)

- Reporta-se à questão de Lei n. 31/2017, que

foi aprovada, por unanimidade na Casa

Legislativa, que trata do plano de cargos,

carreiras e salários dos servidores da

Defensoria Pública, sendo que o governador do

estado, inconformado, entrou com uma Adin

pedindo a suspensão desse regramento e o STF

indeferiu e, após tal decisão entrou com um pedido

para sustar o pagamento ao Tribunal de Contas.

Historicamente destaca que no ranking

Universitário Folha, de 2017, a Unesc é consi-

derada a melhor universidade não estatal de

Santa Catarina; a 18ª instituição de ensino

superior do Brasil entre as 19 a receber o selo

de credibilidade do Conselho Federal de Medicina e

da Associação Brasileira de Educação Médica.

Na oportunidade, salienta que a Unesc

é essencial para o município de Criciúma e

região, e parabeniza os gestores, a reitora

Luciane Ceretta que vem se destacando ao

realizar um trabalho sério, transparente e com

resultados positivos na efetiva contribuição

profissional e social para a comunidade.

Explica que, por isso, a presidente do

referente órgão, sra. Mayara Beckhauser, pede

o apoio dos deputados para que o governo do

estado que cumpra a referida lei. Menciona

ainda que a secretaria de estado da

Administração não recebeu autorização do

governo para cumprir com a legislação, e tal

fato evidencia que os funcionários não

receberão os vencimentos conforme a atual lei,

pois a anterior não tem mais validade.

Considera que isso causa preocupação uma

vez que o governo diz que irá extrapolar o limite

prudencial da folha e, ao mesmo tempo, cita

que a Defensoria Pública tem a sua autonomia

orçamentária e financeira.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Presidente) - Suspende a sessão até o início

da Ordem do Dia.

**********
Finaliza convidando os nobres colegas a

assistirem ao vídeo institucional que ilustra a

exitosa história da Unesc e suas

personalidades. [Taquígrafa: Elzamar]

Ordem do Dia

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da

Ordem do Dia.

Partido: PSD Esta Presidência comunica que a

comissão de Ética e Decoro Parlamentar

resolve que os fundamentos do específico

procedimento recursal ora manejado pela autora-

denunciante, às denúncias nº 001, nº 002 e nº

003/2018, não têm guarida na Lei Complementar

nº 491, de 2010, que “Cria o Estatuto Jurídico

Disciplinar no âmbito da Administração Direta e

Indireta do Estado de Santa Catarina”.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Faz considerações sobre uma lição que

aprendeu na faculdade de Comunicação Social

e Jornalismo, de que toda notícia tem o seu

interesse, indagando-se qual o intuito do que é

publicado na mídia sobre a falta de dinheiro no

governo do estado.

Assim, devido à situação informa que

enviará requerimento ao governo do estado, por

intermédio da Casa Civil, solicitando esclareci-

mentos quanto à dita lei que não está sendo

cumprida, mesmo estando em vigência no

âmbito do estado catarinense. [Taquígrafa: Sílvia]

Comenta as declarações do deputado

Patrício Destro, de que a secretaria da

Educação está com uma tesoura muito afiada;

da deputada Luciane Carminatti, que fala sobre

cortes na Educação; e ainda do deputado Valdir

Cobalchini, líder do governo, divulgando as

Votação da redação final do Projeto de

Conversão em Lei de Medida Provisória n.

00219/2018.Partido: PR

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(ORADOR) - Tece comentários sobre reunião na

Não há emendas à redação final.

Em votação.
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Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim

DEPUTADO GELSON MERISIO sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim

DEPUTADO RICARDO GUIDI

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim

DEPUTADO GELSON MERISIO sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim

DEPUTADO RICARDO GUIDI

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Aprovada.

Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0015/2018.

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. 0220/2017.

Não há emendas à redação final.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada com voto contrário dos srs.

deputados Kennedy Nunes, Rodrigo Minotto e

Ismael dos Santos.

Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0500/2017.

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. 0555/2017.

Não há emendas à redação final.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Votaram 27 srs. deputados. Votaram 25 srs. deputados.

Temos 27 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.

Temos 25 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.Aprovada.

Discussão e votação em primeiro turno

do Projeto de Lei Complementar n. 0011/2018,

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.

A matéria está aprovada. A matéria está aprovada.

Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0012/2018, de autoria do Tribunal de Justiça

do Estado, que extingue o cargo em comissão

de Assessor de Imprensa do Quadro de

Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa

Catarina.

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0376/2017, de

autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera, que

concede Título de Cidadão Catarinense a

Eurides Luiz Mescolotto, “in memoriam”.

Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Em discussão. Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Dirceu Dresch.

Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Kennedy Nunes. Aprovado.

Em votação. Em votação. Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0001/2018, de

autoria do deputado Roberto Salum, que

declara de utilidade pública o Grêmio

Recreativo dos Policiais Militares do

município de Biguaçu.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

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

DEPUTADO DARCI DE MATOS sim

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

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

DEPUTADO DARCI DE MATOS sim

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa.

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.
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Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0026/2018, de autoria do

Governador do Estado, que institui a Política

Estadual do Biogás e estabelece outras

providências.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Luciane Carminatti, Valdir

Cobalchini, Dr. Vicente Caropreso, Milton Hobus

e João Amin.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Em votação. Aprovado.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e

Energia; de Agricultura e Política Rural; e de

Turismo e Meio Ambiente.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0108/2018, de autoria do

deputado Darci de Matos, que declara de

utilidade pública a Associação dos

Bananicultores de Corupá - Asbanco.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

Em discussão. DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

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 sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

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.

Ao presente projeto foi apresentada

emenda substitutiva global.Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Natalino Lázare, Moacir Sopelsa,

Valmir Comin, Milton Hobus, Darci de Matos,

João Amin, Valdir Cobalchini, Dirceu Dresch,

José Milton Scheffer e Mauro de Nadal.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Em discussão.

Em votação. (Pausa)

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0063/2018, de autoria do

deputado Ricardo Guidi, que declara de

utilidade pública a Associação de Câncer de

Boca e Garganta (ACBG), de Florianópolis.

Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0114/2018, de autoria do

deputado Ricardo Guidi, que declara de

utilidade pública o Instituto Unidos - Araranguá

Mais Feliz, de Araranguá.Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.Em discussão.

(Pausa) Em discussão.

Em votação. (Pausa)

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0085/2018, de autoria do

deputado Ricardo Guidi, que declara de

utilidade pública a Associação Beneficente

Casa da Acolhida, de Criciúma.

Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0117/2018, de autoria do

deputado Aldo Schneider, que declara de

utilidade pública o Clube de Vôo-Livre da

Galera, de Canelinha.Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.Em discussão.

(Pausa) Em discussão.

Em votação. (Pausa)

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0092/2018, de autoria do

Governador do Estado, que autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito

externo com o Banco Interamericano de Desen-

volvimento (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.

Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0128/2018, de autoria do

deputado Aldo Schneider, que declara de

utilidade pública a Associação Fênix de Artes

Marciais Itapemense - Afami, de Itapema.

Votaram 30 srs. deputados.

Temos 30 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.

A matéria está aprovada. Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0107/2018, 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.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0129/2018, de autoria doEm discussão. Em discussão.
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deputado Aldo Schneider, que declara de

utilidade pública a União de Câmaras e

Vereadores do Alto Vale do Itajaí - Ucavi, de Rio

do Sul.

Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Cesar Valduga.

quadro de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Santa Catarina”.

Em votação. Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam o requerimento e os que votarem

“não”, rejeitam-no.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Aprovado.

Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0067/2018, de

autoria do deputado João Amin, que institui o

Selo Amigo do Animal Abandonado, no Estado

de Santa Catarina.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)Em discussão.

(Pausa) DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR

DEPUTADO CARLOS CHIODINI não

DEPUTADO CESAR VALDUGA sim

DEPUTADO CLEITON SALVARO

DEPUTADO DARCI DE MATOS não

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não

DEPUTADO FERNANDO CORUJA não

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não

DEPUTADO GELSON MERISIO não

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

DEPUTADO JEAN KUHLMANN não

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não

DEPUTADO KENNEDY NUNES não

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA não

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA não

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE não

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não

DEPUTADO RICARDO GUIDI não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON não

DEPUTADO SILVIO DREVECK não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e

Energia; e de Turismo e Meio Ambiente.

Aprovado.

Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0530/2017, de autoria do

deputado Valmir Comin, que declara de

utilidade pública o Lions Clube Cocal do Sul, de

Cocal do Sul.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Em discussão. Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0047/2018, de

autoria do deputado Ismael dos Santos, que

institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica

Assembleia de Deus, no âmbito do Estado de

Santa Catarina.

(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. 0544/2017, de

autoria do deputado Ismael dos Santos, que

declara de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica São Francisco, filial de Campos

Novos.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e, de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Em discussão. Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0014/2018, de autoria do Tribunal de Justiça

do Estado, que cria cargos no Quadro de

Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa

Catarina.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0027/2018, de

autoria do deputado Neodi Saretta, que institui

a Semana Catarinense de Conscientização

sobre os Direitos dos Animais.

Ao presente projeto foi apresentada

emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Turismo e Meio Ambiente.

Em discussão o projeto de lei

complementar em sua versão original

conjuntamente à emenda.

Votaram 29 srs. deputados.

Em discussão. Temos cinco votos “sim”, 24 votos

“não” e nenhuma abstenção.(Pausa) Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Luciane Carminatti, Gelson Merisio,

Darci de Matos, Milton Hobus, Valdir

Cobalchini, Maurício Eskudlark, Kennedy

Nunes, Moacir Sopelsa, Dr. Vicente Caropreso,

Marcos Vieira, Jean Kuhlmann e Dirceu Dresch.

Em votação. Está rejeitada a matéria.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Votação em primeiro turno do Projeto

de Lei Complementar n. 0014/2018 em sua

versão original.Aprovado.

Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0049/2018, de

autoria do deputado Cesar Valduga, que institui

a Semana Estadual do Lixo Zero, no Estado de

Santa Catarina.

Em votação.

Encerrada a discussão, a Presidência

inicia a votação do requerimento, para

posteriormente realizar a votação do PLC n.

0014/2018.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam o requerimento e os que votarem

“não”, rejeitam-no.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Turismo e Meio Ambiente.

Requerimento de destaque, de

autoria da deputada Luciane Carminatti, que

requer votação em separado da emenda às fls.

21 do PLC/0014.2/2018 que “cria cargos no

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA simEm discussão.
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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 sim

DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim

DEPUTADO GELSON MERISIO sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim

DEPUTADO RICARDO GUIDI sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Votaram 29 srs. deputados.

Temos 25 votos “sim”, quatro votos

“não” e nenhuma abstenção.

Está aprovado o PLC n. 0014/2018

em primeiro turno.

Neste momento, a Presidência

encerra a presente sessão, convocando outra,

extraordinária, para as 17h42, dando

prosseguimento à pauta da Ordem do Dia.

[Coordenadora Carla].

ATA DA 004ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 17h42, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula

Lima - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar

Valduga - Darci de Matos - Dirceu Dresch - 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 -

Natalino Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro

Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi -

Rodrigo Minotto - Serafim Venzon - Silvio

Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

(Pausa) 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.

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 sim

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR

DEPUTADO CARLOS CHIODINI

DEPUTADO CESAR VALDUGA sim

DEPUTADO CLEITON SALVARO

DEPUTADO DARCI DE MATOS sim

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO

DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim

DEPUTADO GELSON MERISIO sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

Votaram 27 srs. deputados.

Temos 27 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.

A matéria está aprovada em segundo

turno.

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0012/2018, de autoria do Tribunal de Justiça

do Estado, que extingue o cargo em comissão

de Assessor de Imprensa do Quadro de

Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa

Catarina.

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Havendo quórum regimental e

invocando a proteção de Deus, declaro aberta a

presente sessão extraordinária.

**********
Ordem do Dia Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Dá continuidade à pauta da Ordem do

Dia.

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0011/2018, de autoria do Ministério Público,

que altera e cria dispositivos da Lei

Complementar nº 223, de 2002, que cria e

transforma cargos no Quadro de Cargos do

Ministério Público de Santa Catarina.

Em discussão.

(Pausa)

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.)Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa. DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR

DEPUTADO CARLOS CHIODINI sim

DEPUTADO CESAR VALDUGA sim

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Em discussão.
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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

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

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.

DEPUTADO DARCI DE MATOS sim

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH não

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim

DEPUTADO GELSON MERISIO sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim

DEPUTADO RICARDO GUIDI sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0067/2018, de

autoria do deputado João Amin, que institui o

Selo Amigo do Animal Abandonado, no Estado

de Santa Catarina.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e

Energia; e de Turismo e Meio Ambiente.

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. 0047/2018, de

autoria do deputado Ismael dos Santos, que

institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica, no

âmbito do estado de Santa Catarina.

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.

Moção n. 0201/2018, de autoria do

deputado Milton Hobus, manifestando ao

presidente da república e demais autoridades,

contrariedade ao cancelamento das dotações

orçamentárias no que se destinam aos investi-

mentos federais alocados para obras

rodoviárias vitais para o desenvolvimento do

estado de Santa Catarina.

Votaram 25 srs. deputados.

Votaram 29 srs. deputados. Temos 25 votos “sim”, quatro votos

“não” e nenhuma abstenção.Temos 29 votos “sim”, nenhum voto

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

turno.A matéria está aprovada em segundo

turno. Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0027/2018, de

autoria do deputado Neodi Saretta, que

institui a Semana Catarinense de

Conscientização sobre os Direitos dos

Animais.

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0014/2018, de autoria do Tribunal de Justiça

do Estado, que cria cargos no Quadro de

Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa

Catarina.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Turismo e Meio Ambiente.

Aprovada.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Moção n. 0198/2018, de autoria do

deputado Natalino Lázare, apelando ao

superintendente da Receita Federal-9ª Região

Fiscal-PR e ao secretário da Receita Federal,

para que sejam adotadas medidas urgentes

visando à permanência da Unidade do

Município de Videira.

Em discussão.

(Pausa)

Em discussão. Em votação.

(Pausa) Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Em votação.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.

Aprovado. Em discussão.

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0049/2018, de

autoria do deputado Cesar Valduga, que institui

a Semana Estadual do Lixo Zero, no Estado de

Santa Catarina.

(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 sim

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR

DEPUTADO CARLOS CHIODINI sim

DEPUTADO CESAR VALDUGA não

DEPUTADO CLEITON SALVARO

Aprovada.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Turismo e Meio Ambiente.

Finda a pauta da Ordem do Dia.

Não havendo mais oradores a fazer

uso da palavra, esta Presidência encerra a

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia

subsequente, às 10h, conforme calendário

especial. [Taquígrafa: Ana Maria].

Em discussão.

(Pausa)

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

OFÍCIOS
OFÍCIO Nº 0243.3/2018

Ofício nº 123/2018 Criciúma, 19 de Junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Amor a Vida
(AMOVI), de Criciúma, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0237.5/2018
Ofício Nº 025/2018 Xanxerê, 25 de junho de 2018.

Vera Lúcia DuarteEncaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina Regional de
Combate ao Câncer de Xanxerê, referente ao exercício de 2017.

Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 26/06/18
Rita Mauricea Guazzeli Pezzali –––– * * * ––––

Presidente OFÍCIO Nº 0244.4/2018
Lido no Expediente Rio Negrinho, 14 de junho de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Empresarial de Rio
Negrinho (ACIRNE), referente ao exercício de 2017.

Sessão de 26/06/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0238.6/2018

Eliete Adriam da CruzBlumenau, 20 de junho de 2018.
PresidenteEncaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Lira-Circolo Italiano Di
Blumenau, referente ao exercício de 2017.

Lido no Expediente

Sessão de 26/06/18
–––– * * * ––––

Fred Duerk Wachholz OFÍCIO Nº 0245.5/2018
Presidente Salete-SC, 20 de Junho de 2018.

Lido no Expediente Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Salete, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 26/06/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0239.7/2018 Gilvani Aaparecida Niehues Kniess

PresidenteOf. 1245 - 2016/2019 Florianópolis, 19 de junho de 2018.
Lido no ExpedienteEncaminha documentação para manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hermon, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 26/06/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0246.6/2018

Rudney Raulino Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Escolar Hamônia, de
Ibirama, referente ao exercício de 2017.

Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 26/06/18 Manfrid Koepsel
–––– * * * –––– Presidente
OFÍCIO Nº 0240.0/2018 Lido no Expediente

Ofício Nº 004/2018 Florianópolis, 20 de junho de 2018. Sessão de 26/06/18
–––– * * * ––––Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Centro Holístico Luzes da
Esperança, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0247.7/2018
São José, 25 de junho de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública do Centro Espírita Tereza de Jesus (Lar dos Velhinhos de
Zulma), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Ricardo Moreira Peixoto
Presidente

Lido no Expediente Leandro Ramos de Souza
Sessão de 26/06/18 Presidente

–––– * * * –––– Lido no Expediente
OFÍCIO Nº 0241.1/2018 Sessão de 26/06/18

Florianópolis, 15 de Junho de 2018. –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0248.8/2018Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação Grêmio
Esportivo Caerense (GEC), de Florianópolis, referente ao exercício
de 2017.

OFÍCIO - FHC/HHAO/Nº 202/18 Curitibanos, 21 de junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hospitalar de
Curitibanos, referente ao exercício de 2017.

Orivaldo Oliveira Filho
Pedro Paulo Rodrigues

Presidente Presidente
Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 26/06/18 Sessão de 26/06/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0242.2/2018 OFÍCIO Nº 0249.9/2018

Joinville, 12 de junho de 2018. Ofício nº 130/2018 Maravilha, 22 de junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), de Maravilha, referente ao
exercício de 2017.

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Conselho Comunitário do Bairro
Costa e Silva, de Joinville, referente ao exercício de 2017.

Marli Teixeira
Genuir Bassani

Presidente
Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 26/06/18 Sessão de 26/06/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0250.2/2018 OFÍCIO Nº 0257.9/2018
Ofício 18/2018 Florianópolis, 11 de Junho de 2018. Ofício: 047/2018 Lages, 25 de junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Padre Vilson Groh
(IVG), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção de título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Seara
do Bem, de Lages, referente ao exercício de 2017.

Vilson Groh Frederico Manoel Marques
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 27/06/18 Sessão de 28/06/18
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0251.3/2018 OFÍCIO Nº 0258.0/2018

Ofício C.Ça. Nº 052/2018 Florianópolis, 22 de junho de 2018. Ofício Nº 239/2018 Blumenau, 05 de junho de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Casa da Criança do Morro da
Penitenciária, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Renal Vida, de
Blumenau, referente ao exercício de 2017.

Gilson Rogério Morais Roberto Benvenutti
Vice Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 27/06/18 Sessão de 28/06/18
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0252.4/2018 OFÍCIO Nº 0259.0/2018

Of. 033/2018 Florianópolis, 22 de Junho de 2018. Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de São Lourenço do Oeste, referente ao
exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro de Educação e
Evangelização Popular, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Maria Argentina Bastos Schelemper Ivandro Follmann
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 27/06/18 Sessão de 28/06/18
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0253.5/2018 OFÍCIO Nº 0260.4/2018

OFÍCIO Nº 009/VREAC - UNIVALI Itajaí (SC), 20 de junho de 2018. Ofício 21/2018 Florianópolis, 25 de junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Universidade do Vale
do Itajaí - Fundação UNIVALI, em Itajaí, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Comunitário
Grande Florianópolis (ICOM), de Florianópolis, referente ao
exercício de 2017.Prof. Dr. José Carlos Machado

Vice-Reitor Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
Lido no Expediente Diretora-Presidente
Sessão de 27/06/18 Lido no Expediente

–––– * * * –––– Sessão de 27/06/18
OFÍCIO Nº 0254.6/2018 –––– * * * ––––

Rio do Sul, 25 de Junho de 2018. OFÍCIO Nº 0261.5/2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação de Saúde do Alto
Vale do Itajaí (FUSAVI), de Rio do Sul, referente ao exercício de
2017.

Ofício n. 26/2018 Itajaí, 29 de Maio de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Madre Teresa, de
Itajaí, referente ao exercício de 2017.

Giovani Nascimento Sérgio Ribeiro Werner
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 28/06/18 Sessão de 28/06/18
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0255.7/2018

PORTARIASOfício. 01-25-06-2018. São José, 25 de junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Moradores
do Loteamento Araucária, de São José, referente ao exercício de
2017.

PORTARIA Nº 1025, de 29 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,

Alécio Romão Severino
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 28/06/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0256.8/2018

Ofício Nº 064/2018 Gravataí, 22 de Junho de 2018. RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gravatal, referente ao exercício
de 2017.

EXONERAR o servidor LINIKER FELIPPE BORTOLINI,

matrícula nº 7068, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAL-59, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de Julho de 2018 (Liderança do PR).
Pedro Paulo Esmeraldino

Presidente
Carlos Antonio BlosfeldLido no Expediente

Diretor de Recursos HumanosSessão de 28/06/18
–––– * * * –––––––– * * * ––––

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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PORTARIA Nº 1026, de 29 de junho de 2018 PORTARIA Nº 1030, de 29 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 DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora JOSIANE RIBAS LANZARIN,
matrícula nº 8618, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAM-49, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Julho de 2018 (MD - 4ª Secretaria). NOMEAR NEROCI MENDES para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-94,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Ismael dos Santos
- Criciúma).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1027, de 29 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1031, de 29 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 LeiComplementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JAIR ANTONIO MIOTTO, matrícula
nº 3094, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-89, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Julho
de 2018 (Gab Dep Narcizo Parisotto).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1028, de 29 de junho de 2018

NOMEAR JEFFERSON LUIS STORI para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAM-49, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - 4ª
Secretaria - Curitibanos).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

RESOLVE: 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.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1032, de 29 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,

NOMEAR JOSIANE RIBAS LANZARIN, matrícula nº
8618, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-59, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de Julho de 2018 (Liderança do PR - São José).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1029, de 29 de junho de 2018

NOMEAR LETÍCIA ELLEN GERHARDT para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-34, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Ismael
dos Santos).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

RESOLVE: 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.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1033, de 29 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,

NOMEAR PERCY JOÃO DE BORBA NETO para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-60, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jean
Kuhlmann - Blumenau).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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NOMEAR IDELFONSO DE SOUZA ROCHADEL para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-63, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Neodi Saretta - Campos Novos).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.Carlos Antonio Blosfeld
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, matrícula nº 7423, de PL/GAB-76
para o PL/GAB-64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 02 de Julho de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)

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

PORTARIA Nº 1034, de 29 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1038, de 29 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,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor LEANDRO SCHIMITK, matrícula
nº 5991, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de Julho
de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch). RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1035, de 29 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ELIZEO CEZAR PINZETTA, matrícula nº 7022, de PL/GAB-76 para o
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de Julho de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)
Carlos Antonio BlosfeldRESOLVE: 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.

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

PORTARIA Nº 1039, de 29 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ADRIANO FELIX DA CUNHA, matrícula nº 7963, de PL/GAB-90 para o
PL/GAB-85, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de Julho de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes)

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1036, de 29 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
MARCELO QUIRINO GOULART, matrícula nº 5532, de PL/GAB-73 para o
PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de Julho de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)
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 1040, de 29 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora LUCI TERESINHA KOSWOSKI CHOINACKI, matrícula nº 8826,
de PL/GAB-28 para o PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 02 de Julho de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1037, de 29 de junho de 2018 NOMEAR LENOIR CARLOS DE OLIVEIRA para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Mario
Marcondes - São José).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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