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P L E N Á R I O

ATA DA 073ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 04 DE JULHO 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 - Cleiton Salvaro - Darci de

Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -

Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja -

Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos

Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José

Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane

Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos

Vieira - Mário Marcondes - Maurício

Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa

- Narcizo Parisotto - Natalino Lázare - Neodi

Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício

Destro - Ricardo Guidi - Romildo Titon -

Serafim Venzon - Valdir Cobalchini.

********* soma-se ao apelo do deputado Padre Pedro.

[Coordenadora Carla]Breves Comunicações
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Fala dos problemas que agora

afetam também a Educação catarinense,

tendo em vista que o estado foi o último a

entrar na crise econômica, graças ao

trabalho do seu povo empreendedor. Assim

como outros deputados já o fizeram, traz

novamente o assunto, atendendo apelo de

pessoas da sociedade e da família Cedup.

Também faz referência ao Art. 170, que teve

seus recursos diminuídos, prejudicando

seriamente muitos jovens, que foram

frustrados no seu desejo de adentrar a uma

universidade. Considera tais decisões

lamentáveis e equivocadas, pois, ao retirar

do jovem a oportunidade da educação,

abrem-se aos mesmos as portas do

desemprego, ou até mesmo das

comunidades terapêuticas e criminalidade.

Informa ainda que, na União Europeia e

outros países, aproximadamente 50% dos

matriculados no ensino médio frequentam

escolas técnicas, enquanto no Brasil esse

DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Orador) - Faz menção ao

Decreto nº 1.608/2018, do governador

Eduardo Pinho Moreira, que abre crédito

suplementar em favor dos encargos gerais

do estado e anula dotações orçamentárias

que seriam repassadas para a Secretaria de

Educação.

Tece críticas ao atual governador,

postulando a gravidade da situação, pois tal

decreto retira a possibilidade de bolsas do

Art. 170 para cerca de 76 mil jovens catari-

nenses, ceifando seus sonhos e aniquilando

a única chance que esperançosamente havia

para entrar na universidade.PRESIDÊNCIA -Deputados:

Mário Marcondes Solicita que a Casa Legislativa

manifeste-se e apela ao governador do

estado a sustação do decreto, considerando

que há outras fontes que podem ser cor-

tadas, mas, jamais os recursos à educação.

Maurício Eskudlark

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.
Deputado Neodi Saretta

(Aparteante) - Concorda com o discurso e

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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número é de apenas 8% atualmente, o que,

pelas medidas que se anunciam, tende a

diminuir, limitando as oportunidades de

emprego e afetando o futuro econômico do

estado.

mento do mundo apresentar moção de

contrariedade na atuação de um secretário

de governo, repercute impedimento de tal

atividade, e espera que a demissão seja

efetivada pelo governador do estado.

[Taquígrafa: Elzamar]

pagar o Hospital Materno infantil de

Joinville, não se pode deixar o mesmo

fechar.

Deputado Darci de Matos

(Aparteante) - Enaltece todos os

governadores de Santa Catarina. Fala que o

estado sempre foi bem administrado, mas

que sempre existem desafios, independente

de ser oposição ou situação.

Deputado Kennedy Nunes

(Aparteante) - Parabeniza o deputado pelo

pronunciamento, e por falar sobre os

Cedups, trazendo informações tão

importantes.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Reporta-se à situação financeira

caótica deixada por Raimundo Colombo, ao

afirmar que Eduardo Pinho Moreira não tinha

ideia do tamanho da dívida do estado.

Comenta que a questão do débito com a

saúde não surgiu no atual governador e

sobre os 14 milhões do Hospital Infantil de

Joinville, tem a certeza de que será honrado

o pagamento, pois é uma das preocupações

do governo, bem como a de manter em dia a

folha de pagamento, por isso acredita no

esforço do governador de quitar todas as

dívidas pendentes.

Deputado Gabriel Ribeiro

(Aparteante) - Acrescenta que é preciso

agradecer aos governantes por tudo que

aconteceu no estado Catarinense, e informa

que é o que mais cresceu no país e não

aumentou impostos.

Deputado Luiz Fernando Vampiro

(Aparteante) - Cumprimenta o deputado por

destacar o tema dos Cedups, assim como

outros deputados, e relata que conversou

com o governador sobre o assunto, obtendo

do mesmo a declaração de que ficou

sabendo sobre tais medidas pelas mídias

sociais. Declara que o governo do estado se

prontificou a rever algumas situações

relativas à Educação, pois é um defensor

dos cursos profissionalizantes, que devem

ser mantidos.

Deputado Luiz Fernando Vampiro

(Aparteante) - Esclarece a pergunta do

deputado Kennedy Nunes, comunicando que

já deu a informação correta com relação ao

pagamento de dívida do Hospital Materno

Infantil de Joinville. [Taquígrafa: Ana Maria]Faz citação de resultados positivos

em relação à segurança pública pela

diminuição de crimes e, ao mesmo tempo,

questiona os milhões de reais gastos com a

reforma da Ponte Hercílio Luz.

Partido: PSB
Deputado Jean Kuhlmann

(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pela

pertinência do assunto, esperando que o

governador cumpra a sua palavra, pois são

250 pessoas aguardando que a situação

seja resolvida somente no Cedup de

Blumenau. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO

(Orador) - Relata que caravanas dos Cedups

estão se mobilizando em frente à Secretaria

da Educação para cobrar a reabertura das

vagas, e que os manifestantes logo estarão

no Parlamento, manifestando-se sobre o

fechamento das mesmas.

Deputado Luiz Fernando Vampiro

(Aparteante) - Comunica que falou com o

secretário Casagrande, da Saúde, e para

esclarecer ele disse que assumiu a pasta

com R$ 115 milhões de débito com as OS-

Santa Catarina, sendo que desse montante

foram pagos R$ 55 milhões, e se encontra

em aberto R$ 3,6 milhões referente a maio,

e o mês junho ainda não está vencido.

[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO KENNEDY NUNES

(Orador) - Parabeniza o deputado Ismael dos

Santos por acrescentar dados sobre o

polêmico assunto do Cedup, e enfatiza a

repercussão negativa em todo o estado,

uma vez que existe grande demanda na

procura de cursos profissionalizantes.

Informa que esteve em Joinville

visitando o Cedup e impressionou-se com a

quantidade de laboratórios e a qualidade

dos equipamentos lá oferecidos para a

capacitação dos jovens. Destaca que lá

estão matriculados 1300 estudantes que

perderão estas vagas se o fechamento não

for revertido.

**********
No segundo momento, solicita ao

deputado Luiz Fernando Vampiro informar o

governador Eduardo Pinho Moreira que o

Hospital Infantil de Joinville, dirigido por uma

organização social, necessita do repasse de

R$ 14 milhões, desde maio, para manter o

atendimento de crianças necessitadas da

região norte e nordeste do estado em todas

as áreas. Espera que os deputados do MDB

transmitam tal informação ao governador,

evitando o fechamento do referido hospital.

Partidos Políticos

Partido: PSD Lamenta que, com o cancelamento

das matrículas, equipamentos caríssimos

estejam destinados ao sucateamento, além

do prejuízo para os jovens e a sociedade,

que não terão a oportunidade de preparar-se

para o mercado de trabalho. Também

ressalta que o governo vai deixar de investir

em Educação para ter que ampliar,

futuramente, as verbas da Segurança

Pública.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN

(Orador) - Comenta a situação econômica do

estado, e que não consegue entender como

o atual governador que foi vice do anterior,

não sabia que Santa Catarina está com

sérios problemas financeiros. Reforça

comentário do deputado Kennedy Nunes, de

que é fácil o governo dizer que não tem

dinheiro, e ao mesmo tempo assinar

convênios com outras áreas.Deputado Jean Kuhlmann

(Aparteante) - Informa que conversou com o

diretor do Cedup, de Blumenau,

esclarecendo que para a confirmação do

curso há necessidade da demanda de 28

anos.

Espera que o governador reveja a

decisão da Secretaria da Educação,

reabrindo as matrículas para os 18 Cedups

catarinenses, pois somente em Joinville

aproximadamente mil alunos deixarão de

concluir um curso profissionalizante este

ano. Também rebate a justificativa da secre-

taria, de que vai fechar porque os alunos

não permanecem até o final dos cursos,

entendendo que a solução seria verificar

qual o motivo de tamanha evasão escolar.

[Taquígrafa: Sara]

Finaliza solicitando ao governador

Eduardo Pinho Moreira, que reveja a atitude

da secretária de Educação com relação ao

fechamento dos Cedups, as crianças e os

jovens precisam de cursos profissionali-

zantes e técnicos, para ter oportunidade no

mercado de trabalho, que no momento atual

está cada vez mais exigente.

Deputado Luiz Fernando Vampiro

(Aparteante) - Informa que foi um dos

defensores do curso profissionalizante no

Congresso Nacional. Apoia a ideia do

deputado de adotar critério para abrir uma

turma no Cedup, e acredita que com bom

senso o governador resolverá a referida

questão.

Deputado Kennedy Nunes

(Aparteante) - Concorda com o deputado

Maurício Eskudlark, com relação à reforma

da Ponte Hercílio Luz, citando que a mesma

já deveria ter sido demolida e construída

uma nova no seu lugar. Questiona o

deputado Luiz Fernando Vampiro, se vão

Partido: MDB

DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Orador) - Faz alusão ao Dia Internacional do

Cooperativismo, e divulga que no mundo há

Deputado Gabriel Ribeiro

(Aparteante) - Afirma que em qualquer parla-

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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mais de 1,2 bilhão de pessoas vinculadas

às cooperativas. Na oportunidade,

homenageia o presidente da Ocesc e da

Coopervil, e em seu nome, cumprimenta

todo o setor cooperativista de Santa

Catarina que contribui para a economia e

desenvolvimento do estado.

Conclui acrescentando que infeliz-

mente a união não destina recursos para as

Secretarias de Assistência Social dos

municípios e estados. Portanto, seria de

grande relevância, incluir a obrigatoriedade

de o estado direcionar determinado valor

para os programas sociais. [Taquígrafa: Ana

Maria]

tal medida, assim como vários parla-

mentares se posicionaram da mesma forma,

e acredita no empenho de todos para rever

tal decisão tomada, que traz prejuízos à

educação dos jovens catarinenses e do

futuro econômico do estado. [Taquígrafa:

Sílvia]

Ressalta que a Cooperativa Aurora

congrega dezenas de cooperativas filiadas,

liderando na produção de aves, suínos, leite

que são comercializados para o mundo.

**********
Partido: PT Ordem do Dia

DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Orador) - Refere-se às manifes-

tações feitas na tribuna, por todos os

partidos, relatando problemas vivenciados

pelo povo catarinense. Entende que a

presente situação decorre das atitudes

daqueles que fizeram parte do governo por

16 anos, e também daqueles que estiveram

aqui no Parlamento, que em alguns

momentos tiveram atitudes acertadas, e em

outros, deixando algumas lacunas diante

das limitações que se apresentavam.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do

Dia.No segundo momento, repercute o

assunto já falado por vários parlamentares,

inclusive do PSD, e afirma que o governo

atual não é do PMDB, mas, sim, de vários

partidos, ou seja, participaram do governo

anterior, no mínimo, quatro partidos

políticos, talvez, somente o PT tenha ficado

de fora na composição do governo.

Esta Presidência comunica que a

comissão de Constituição e Justiça

apresentou parecer contrário aos Projetos de

Lei n.s: 0087/2018, 0130/2018 e

0557/2017.

Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0113/2018, de

autoria do deputado João Amin, que altera o

Anexo Único da Lei nº 16.733, de 2015, que

“Consolida as Leis que dispõem sobre o

reconhecimento de utilidade pública

estadual no âmbito do Estado de Santa

Catarina”, para alterar a denominação da

Sociedade Esportiva e Recreativa Tamoio, de

Trombudo Central, para Associação

Esportiva, Recreativa e Cultural Tamoio.

Por fim, afirma que é necessário ter

em mente de todos os parlamentares que o

governador Eduardo Pinho Moreira ainda tem

cinco meses para fechar as contas do estado,

conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

[Taquígrafa: Elzamar]

Afirma que, diante de tal situação,

é o povo que está sendo afetado pela falta

de políticas públicas, principalmente da

Secretaria da Educação, cancelando as

matrículas nos Cedups para o segundo

semestre, e com a emissão do Decreto n.

1.608, em 10 de maio, que retira

aproximadamente R$ 271 milhões de

programas voltadas à Educação, entre eles,

R$ 115 milhões destinados às bolsas dos

estudantes.

Partido: MDB

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Orador) - Tece comentários sobre os

discursos realizados na presente data, na

tribuna da Casa por outros parlamentares, e

classifica como uma verdadeira peça teatral

as críticas lançadas ao governo Eduardo P.

Moreira. Comunica que irá elencar dados

numéricos em relação aos feitos do ex-gover-

nador Raimundo Colombo e, ao mesmo

tempo, indaga para onde foram os dez

milhões de reais do ‘Pacto por Santa

Catarina’. [Taquígrafa: Sílvia]

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.

Em discussão.
Considera tal medida descabida

por interromper a perspectiva de futuro

daqueles jovens que sonham com a

universidade, enquanto nada de se faz

quanto aos gastos das Agências de Desen-

volvimento Regional, que não cumprem a

finalidade para a qual foram criadas.

Também refere-se à Renúncia Fiscal, deste

ano, da Receita Tributária Líquida, que

chega a R$ 5.8 bilhões, fazendo com que

seja impossível compreender os drásticos

cortes na Educação e em outras áreas.

(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. 0011/2018, de

autoria da deputada Ana Paula Lima, que

concede o Título de Cidadã Catarinense à

professora Clair Castilhos Coelho.

Partido: PSDB

DEPUTADO SERAFIM VENZON

(Orador) - Saúda os vereadores e prefeitos

que estão visitando a Casa, a prefeita de

Trombudo Central, que traz o convite para a

Festa dos 60 anos de Emancipação Política

da cidade, e a secretária de Assistência

Social, de Criciúma, Giovana Remor.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; e de

Trabalho, Administração e Serviço Público.

Ressalta a necessidade de priorizar

programas e ações, e que os Parlamentares

se empenhem em defender os cidadãos, que

estão perdendo a oportunidade de realizar

os seus sonhos e contribuir, através da

educação, para o desenvolvimento das suas

regiões, com mais emprego e renda para

todos. [Taquígrafa: Sara]

Cita que na próxima semana será

votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

LDO, e que vai direcionar o orçamento para

o ano de 2019 no estado.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Destaca a Lei SUAS, Sistema Único

de Assistência Social, estabelece que o

estado pode elaborar lei complementar para

adequar e destinar um percentual de

recursos, e que o ideal seria em torno de 5%

do orçamento para o sistema. Sugere ser

muito importante pelo menos 1% da arreca-

dação ser investido nos programas de

inserção social da população. Salienta que é

uma forma de se dar apoio às famílias

carentes, as crianças abandonadas, aos

idosos, enfim, muitas pessoas seriam

beneficiadas.

Partido: PCdoB
Aprovado.

DEPUTADO CESAR VALDUGA

(Orador) - Manifesta sua indignação em

relação ao Ofício Circular n. 215/2018, da

secretaria de estado da Educação, que trata

do cancelamento de matrículas nos Centros

de Educação Profissional de Santa Catarina -

os Cedups. Relembra o pronunciamento do

presidente da União Catarinense dos

Estudantes Secundaristas, quando alertou

sobre o problema, bem como sobre os

efeitos da PEC 55. Manifesta-se contrário a

Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0113/2017, de

autoria da Mesa Diretora, que consolida as

Leis que dispõem sobre o Patrimônio

Cultural do Estado de Santa Catarina.

Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.

Em discussão.

(Pausa)
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Em votação. cumprimentando a diretoria do Jornal Metas,

do município de Gaspar pelas conquistas

durante o 19º Prêmio ADJORI/SC de

Jornalismo.

Santa Catarina, pela passagem do dia

internacional do cooperativismo.Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.

(Pausa)Aprovado.
Em discussão. Em votação.Pedido de Informação n.

0121/2018, de autoria da deputada Luciane

Carminatti, solicitando ao secretário da

Educação informações acerca das escolas

estaduais inseridas no Programa de

Fomento às Escolas de Ensino Médio em

Tempo Integral.

(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Requerimento n. 0574/2018, de

autoria da deputada Luciane Carminatti,

solicitando ao presidente da Fundação

Catarinense de Cultura informações acerca

dos municípios escolhidos para a realização

das apresentações do projeto Camerata.

Aprovada.

Moção n. 0209/2018, de autoria

do deputado Darci de Matos, parabenizando

o presidente da Cooperativa Agrícola Mista

Juriti Ltda., pela passagem dos 50 anos de

fundação.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Em discussão.Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão. (Pausa)

(Pausa)Aprovado. Em votação.

Em votação.Pedido de Informação n.

0122/2018, de autoria da deputada Luciane

Carminatti, solicitando ao secretário de

Turismo informações acerca dos municípios

escolhidos para a realização das

apresentações do projeto Camerata.

Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram. Aprovado.

Aprovada. Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:

0566/2018, 0567/2018, 0568/2018,

0569/2018, 0570/2018 e 0571/2018, de

autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro;

0572/2018 e 0573/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti; 0575/2018 e

0576/2018, de autoria do deputado Neodi

Saretta; 0577/2018, 0578/2018,

0579/2018, 0580/2018, 0584/2018 e

0585/2018, de autoria do deputado Moacir

Sopelsa; 0581/2018, 0582/2018 e

0583/2018, de autoria do deputado Antônio

Aguiar; e 0586/2018, de autoria do

deputado Natalino Lázare.

Moção n. 0210/2018, de autoria

da deputada Ana Paula Lima, parabenizando

o comandante geral do Corpo de Bombeiros

Militar e Comunitário de Santa Catarina e o

presidente da Associação dos Bombeiros

Voluntários de Santa Catarina pela

passagem do Dia do Bombeiro.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.Aprovado.
(Pausa)Pedido de Informação n.

0123/2018, de autoria da deputada Ana

Paula Lima, solicitando ao secretário da

Infraestrutura informações sobre o

cronograma de execução e conclusão da

obra de pavimentação da Rodovia SC-390,

trecho entre Anita Garibaldi e Celso Ramos.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0211/2018, de autoria

da deputada Ana Paula Lima, manifestando

ao Governador do Estado e a secretária da

Educação contrariedade à suspensão de

matrículas nos CEDUPS a partir do segundo

semestre 2018.

A Presidência comunica ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme

determina o art. 206 do Regimento Interno,

as Indicações n.s: 0336/2018, de autoria

do deputado Maurício Eskudlark;

0337/2018, 0338/2018, 0339/2018,

0340/2018 e 0341/2018, de autoria do

deputado Mário Marcondes; 0342/2018, de

autoria do deputado Neodi Saretta;

0343/2018, de autoria do deputado Valdir

Cobalchini; e 0344/2018, de autoria do

deputado Cesar Valduga.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.

Discutiram a presente matéria os

srs. deputados: Ana Paula Lima, Fernando

Coruja, Luciane Carminatti, Dirceu Dresch,

Ada de Luca, José Milton Scheffer, Cesar

Valduga, Gabriel Ribeiro, Natalino Lázare,

Luiz Fernando Vampiro, Serafim Venzon,

Neodi Saretta, Jean Kuhlmann e Moacir

Sopelsa.

Aprovado.

Moção n. 0205/2018, de autoria

do deputado Maurício Eskudlark,

cumprimentando o diretor de Inteligência e

Informação da Secretaria da Justiça e

Cidadania, pela realização do 3º Curso

Básico de Inteligência Penitenciária e

Socioeducativa.

Finda a pauta da Ordem do Dia.

Neste momento, a Presidência,

acatando a solicitação dos srs. deputados e

o tempo cedido pelos oradores inscritos em

Explicação Pessoal, encerra a sessão para

que possa fazer uso da tribuna e realizar

sua manifestação em nome dos Cedups, o

sr. Hélcio Liesenberg, professor do Cedup de

Blumenau, por conseguinte, convoca outra,

ordinária, para o dia subsequente, à hora

regimental. [Coordenadora Carla].

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Em votação.
Aprovada.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Moção n. 0212/2018, de autoria

do deputado José Milton Scheffer e outro(s),

cumprimentando o presidente da

Organização das Cooperativas do Estado de

Aprovada.

Moção n. 0208/2018, de autoria

do deputado Mário Marcondes,

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.302 06/07/2018

ATA DA 074ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Carlos

Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro -

Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso -

Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson

Merisio - Jean Kuhlmann - João Amin - José

Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane

Carminatti - Marcos Vieira - Maurício

Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -

Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto - Natalino

Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro

Baldissera - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -

Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir

Cobalchini - Valmir Comin.

importante obra para a agricultura familiar

do estado. [Taquígrafa: Elzamar]

pelo resultado positivo de todas as ações.

Acrescenta que a conquista foi fruto do

trabalho de todos e da dedicação de várias

mãos, para poder alcançar as famílias que

precisam do aporte do estado.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

(Orador) - Cumprimenta e parabeniza os

familiares do único catarinense convocado

pela Seleção Brasileira de Handebol, Felipe,

por estar representando Santa Catarina no

campeonato de mundial handebol na Suécia

e França.

Finaliza fazendo um desabafo com

sentimento de gratidão a toda a equipe,

coordenada por ele, que sente o seu dever

cumprido por todos aqueles que o ajudaram

por uma causa comum em ajudar as

pessoas que mais precisam. [Taquígrafa:

Ana Maria]

Discorre sobre a decisão da

secretária de Educação do estado em

relação aos cancelamentos de matrículas

nos Cedups, e manifesta a posição do PDT,

que é a de defender a educação com

qualidade e de tempo integral, como sempre

fez o saudoso Leonel Brizola, e estar ao lado

dos educadores. Enfatiza que a escola é o

espaço de construção de aprendizado e isso

é importante para o desenvolvimento da

sociedade catarinense e do país.

**********
Partidos Políticos

PRESIDÊNCIA -Deputada Dirce Heiderscheidt
Partido: PT

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

(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.

DEPUTADO NEODI SARETTA

(Orador) - Manifesta descontentamento

quanto aos cortes, por parte do governo do

estado, nos recursos das bolsas de estudo.

Compreende que o governo precisa fazer

ajustes orçamentários, porém acredita de

deve fazê-lo em áreas que apresentem

gastos desnecessários, em ações não vitais

para a população.

Menciona que o governo do estado

ao editar decreto de 11 de maio,

transferindo R$ 271 milhões previstos para

o orçamento da secretaria de estado da

Educação para o pagamento da dívida

pública precariza a educação pública de

Santa Catarina, pois desqualifica a formação

continuada dos educadores e promove a

evasão escolar. Também, o corte

compromete bolsas de estudos e pesquisas

nas áreas de ciência, tecnologia e inovação

previstos no Art. 170.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO NATALINO LÁZARE

(Orador) - Registra que participou do evento

comemorativo dos 50 anos da Federação

dos Agricultores do Estado de Santa

Catarina - Fetaesc -, ressaltando sua

magnitude por conta da importância para a

área rural. Destaca que a referida instituição

exerce suas atividades sempre em prol das

164 mil famílias da agricultura familiar

afiliadas à instituição, por meio de

planejamento firme, eficaz, sob a liderança

de José Walter Dresch.

Declara que não pode aceitar o

corte nas bolsas de estudos, pois no orça-

mento aprovado para este ano havia

recursos de R$ 162 milhões para o Art. 170,

e, segundo relatório apresentado em junho,

destinou-se apenas R$ 67 milhões, ou seja,

desde o início de 2018 o programa sofreu

um corte de mais de R$ 94 milhões.
Assim, enfatiza que não se pode

ficar omisso a tal fato e se soma ao coro do

deputado Luiz Fernando Vampiro, para que a

secretária da referida pasta importante

repense a sua forma de gestão. [Taquígrafa:

Sílvia]

Apela ao governo para que reveja o

seu posicionamento, realocando recursos,

pois não é possível fazer cortes que afetem

aqueles que mais precisam da Educação e

da Saúde. Também concorda com os demais

deputados que reivindicam uma série de

ações que coloquem a Educação como

prioridade no estado.

Na oportunidade, externa

satisfação aos festejos de tal comemoração

e apresenta felicitações a diretoria da

Fetaesc.
DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador)

- Demonstra satisfação e muita empolgação,

pela oportunidade em visualizar, o que

implantou durante o período que atuou como

secretário na Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Social, Trabalho e

Habitação, estar se concretizando. Cita que

várias obras já foram executadas e outras

estão em andamento, por exemplo, centros

de acolhimento, canchas de bocha, uma

piscina de hidroterapia em fase final.

Considera ação de grande relevância à

entrega de veículos zero para 194 cidades,

aos gestores sociais dos municípios.

Destaca que assistência social é medida

preventiva, é evitar se investir no futuro em

segurança, agradecendo ao secretário Murilo

Flores, secretários regionais, aos prefeitos,

Seguindo sua oratória, faz

referência à sua visita na Celesc,

conversando com o presidente Cleverson

Siewert a respeito do projeto de eletrificação

rural, que visa à substituição das redes

monofásicas por trifásicas, oferecendo ao

homem do campo energia elétrica de

qualidade, telefonia rural e estradas

melhores. Destaca que foi bem recebido

pelo presidente, informando que o projeto

não foi colocado em prática em 2018 devido

à lei eleitoral que impede a disponibilidade

de recursos para aplicação de investi-

mentos.

Refere-se, também, aos

comentários de que o governador

desconhecia as medidas adotadas pela

Secretaria, considerando-as absurdas.

Espera que sejam tomadas providências e

que a situação seja revertida para não

prejudicar ainda mais os estudantes e a

economia do estado.

Deputado Valmir Comin

(Aparteante) - Parabeniza o deputado por

abordar um tema tão importante, lembrando

dos debates realizados no passado, em sete

audiências públicas, com a participação de

diversos deputados, para discutir sobre as

bolsas de estudo. Cita que em 2000 a

Finaliza afirmando que no próximo

ano seu candidato a governador colocará no

seu plano de governo o início de tão
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arrecadação do estado foi de R$ 167

milhões, e eram subsidiados aproximada-

mente 25 mil acadêmicos; agora a arreca-

dação é de R$ 2.4 bilhões, mas o estado

vem descumprindo o preceito constitucional.

Considera este tema relevante, que precisa

ser trazido à pauta em discussões francas e

objetivas. [Taquígrafa: Sara]

Acélio Casagrande para melhor o atendi-

mento dos usuários do SUS, e cita a lei da

fila, aprovada e com acesso na internet, ao

mesmo tempo defende maior transparência

para aumentar a acessibilidade e o atendi-

mento. [Taquígrafa: Elzamar]

de Carnes de Chapecó e Região -

Sintracarnes, nesta quinta-feira, em reunião

realizada com a entidade. Afirma que é uma

notícia ruim, pois trará impacto tanto para

os trabalhadores como aos que dependem

da agroindústria, sem falar no prejuízo finan-

ceiro para os municípios de Chapecó,

Concórdia e Capinzal.
Partido: PCdoB

DEPUTADO CESAR VALDUGA

(Orador) - Faz referência à possibilidade de

paralisação das obras da SC-467, entre

Jaborá e Ouro, devido aos cortes financeiros

praticados pelo governo federal e diante da

situação financeira do governo estadual, e

tal fato preocupa a população do Vale do Rio

do Peixe. Cita que o referido trecho é uma

ligação entre a região com o litoral de Santa

Catarina.

Partido: PSDB Demonstra seu inconformismo ao

dizer que a corda arrebenta sempre do lado

mais fraco, e que os pequenos produtores,

funcionários e o comércio local sofrerão as

consequências dessa crise.

DEPUTADO SERAFIM VENZON

(Orador) - Evidencia o assunto abordado pelo

deputado Neodi Saretta sobre cortes por

parte do governo do estado de recursos para

as bolsas de estudo, acrescentando que tal

matéria está contida na LDO, e já em pauta

para a semana subsequente, referindo-se ao

Art. 170 que atende grande número de

acadêmicos na qualificação profissional,

proporcionando-os melhor condição social.

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

(Presidente) - A Presidência suspende a

sessão por até dez minutos, para que

possam usar a tribuna as sras.: Altair Alves

Lúcio Felipe e Flávia Person, representantes

da Associação de Mulheres Negras

Antonieta de Barros - Amab.

Menciona outro episódio

preocupante em relação à população do

oeste catarinense, que é o anúncio feito

pela empresa BRF de demitir 350

funcionários do segundo turno de abate de

perus, e estuda suspender a produção por

cinco meses após as férias coletivas de 1,4

mil trabalhadores, que iniciam no próximo

dia 30 de julho, conforme informação

repassada por Jenir de Paula, presidente

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Faz um alerta aos reitores das

faculdades do sistema Acafe e de institutos

superiores que recebem apoio financeiro do

estado, reforçando que a lei está em vigor,

situação que impede a cobrança dos

acadêmicos, caso o governo não repasse tais

recursos às devidas instituições de ensino.

Na sequência, a Presidência reabre

a sessão e passa à Explicação Pessoal e,

não havendo mais oradores a fazer uso da

palavra, encerra-a, convocando outra,

solene, para a presente data, às 19h, em

homenagem aos 50 anos da Cooperativa

Juriti, de Massaranduba. [Taquígrafa: Sílvia].No segundo momento, referencia a

questão da saúde e o esforço do secretário

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

PORTARIAS EXONERAR o servidor GILMAR PAGOTTO, matrícula nº

3183, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-78, do

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 05 de Julho

de 2018 (Gab Dep Valdir Cobalchini).PORTARIA Nº 1089, de 06 de julho 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 1091, de 06 de julho de 2018

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo

artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e

convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de

janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora ARLETE DA SILVA, matrícula nº

4186, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-53, do

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 05 de Julho

de 2018 (Gab Dep Ana Paula Lima).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor ANTÔNIO LUIZ ZAMIGNAN,

matrícula nº 8485, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-66, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 05 de Julho de 2018 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld

PORTARIA Nº 1090, de 06 de julho de 2018
Diretor de Recursos Humanos

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,

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1092, de 06 de julho 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,
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RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

NOMEAR VILSON SANDRINI FILHO, matrícula nº 8836,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário

Parlamentar, código PL/GAB-68, Atividade Parlamentar Externa, do

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 05

de Julho de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare - Benedito Novo).

EXONERAR o servidor VILSON SANDRINI FILHO,

matrícula nº 8836, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAL-68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 05 de Julho de 2018 (Liderança do PODEMOS). Carlos Antonio Blosfeld

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

PORTARIA Nº 1096, de 06 de julho de 2018–––– * * * ––––
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da

Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

PORTARIA Nº 1093, de 06 de julho 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. 62, I, e art. 63, caput,

da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos

servidores abaixo relacionados:
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.

Matr Nome do Servidor Qde

dias
Início em Proc. nº

7525 BARBARA BIANCHINI VALI 11 8/6/2018 1711/2018

7030 CRISTIANO ANTONIO DE CAMPOS 15 4/6/2018 1710/2018

7812 ELOISA ETELVINA PONTES 15 11/6/2018 1709/2018

2148 LAURA ELITA VIEIRA AMORIM 7 15/6/2018 1708/2018
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor

ALEXANDRE DORTA CANELLA, matrícula nº 5171, de PL/GAB-83 para o

PL/GAB-97, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 05 de Julho de 2018 (Gab Dep Valdir Cobalchini)

Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1097, de 06 de julho de 2018

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da

Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1094, de 06 de julho de 2018 RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da

Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,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,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos

servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde

dias
Início em Proc. nº

2071 MARTA LUCIA MASSOLINI LIPPEL 60 13/6/2018 1707/2018
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.

1482 RUBENS BEZ BATTI JUNIOR 60 15/6/2018 1706/2018

6341 VIVIANE CAMARGOS DE SOUSA 18 13/6/2018 1705/2018

Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

NOMEAR GILMAR PAGOTTO, matrícula nº 3183, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Comissão

Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro de Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar da data de 05 de Julho de 2018 (DL - CC -

Comissão de Turismo e Meio Ambiente).

PORTARIA Nº 1098, de 06 de julho 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
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 1095, de 06 de julho 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

CEDENIR ALBERTO SIMON, matrícula nº 2951, de PL/GAB-88 para o

PL/GAB-92, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 06 de Julho de 2018 (Gab Dep Ana Paula Lima)

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
–––– * * * ––––
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