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P L E N Á R I O

ATA DA 020ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA, EM 13 DE JULHO DE 2018,
EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS

DA LIGA ATLÉTICA DA REGIÃO MINEIRA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir
Comin) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão solene.

(Procede-se à interpretação do hino.) Senhor presidente da Comissão de

Direito Desportivo da OAB de Criciúma, Conrado

Virtuoso Fabrício;

Convido para compor a mesa de auto-
ridades o excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Criciúma, Clésio Salvaro.Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Senhor presidente da Liga Vale Norte

de Desportos, Valdir Waldemar Henrique;A seguir, teremos apresentação de
um vídeo institucional. Senhora assessora parlamentar,

Santina Izé, neste ato representando o gabinete do

excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto;

Excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Cocal do Sul, Ademir Magagnin;

(Procede-se à exibição do vídeo.)
(Palmas)[Degravação: Tayliny da Silva]

Excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Forquilhinha, Dimas Kammer;

Gostaria de registrar com muita
satisfação a presença das seguintes autoridades:

Senhor presidente da Casa Guido,

Antônio Roberto Guedin.
Senhor presidente da Federação

Catarinense de Futebol, Rubens Renato Angelotti;
Excelentíssimo senhor deputado federal,

Jorge Boeira, representante da nossa região e
grande apoiador do esporte;

Neste momento, farei uso da palavra na

qualidade de autor do requerimento que

ensejou a presente sessão. [Degravação:

Taquígrafa Sílvia]

Senhor presidente da Liga Atlética da
Região Mineira, Emerson Lodetti. Ilustríssimo comandante do 9º Batalhão

de Polícia Militar de Criciúma, tenente coronel
Evandro de Andrade Fraga;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado e,
aprovada por unanimidade, pelos demais parla-
mentares, em homenagem aos 70 anos da Liga
Atlética da Região Mineira.

Senhoras e senhores, muito boa

noite! Muito obrigado pela presença de todos.Senhor diretor do Instituto Federal de
Santa Catarina, professor e doutor, Lucas
Dominguini;

(Passa a ler)

“Com muita alegria estamos reunidos

para reverenciar os 70 anos de história da Liga

Atlética da Região Mineira, a nossa Larm.
Senhor vereador do município de

Criciúma, Aldinei João Potelecki;Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional pelos músicos

Neguinho e Rafael.

Talvez, quem não convive, não saiba a

importância que tem o esporte amador para
Excelentíssimo senhor vereador do

município de Turvo, Valcir Vassoler Milanez;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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nossa sociedade. Mas em muitos municípios,

aqui da nossa região, é difícil encontrar uma

família que não tenha um integrante que jogue,

torça ou esteja ligado à diretoria do clube. E

quem não tem, conhece alguém, ou

simplesmente acompanha os amigos para

agitar a torcida.

Fazia uma reflexão e sempre prefiro falar

mais de improviso porque falo com o coração.

Lembro-me, Clésio, dos nossos campeonatos

de várzea, aonde nós íamos com um carrinho

de mão e uma pá para tirar a bosta do campo.

E muitos aqui passaram por isso também, e foi

uma realidade que nós vivenciamos, e éramos

felizes, vivíamos com espírito de união, de

rivalidades, evidentemente, nos embates que

empreendíamos, mas a partir daí, saíamos

todos abraçados, todos irmanados com espírito

e união de família.

e como homens públicos, devemos perceber

essas demandas reprimidas e tentar

adequá-las em uma legislação pertinente e

atual com a realidade que estamos vivendo.

[Degravação: Iago Zilli]

Talvez essa criança ou jovem, que

passa às vezes não ter um incentivo, de ter um

uniforme, de ter uma chuteira, um tênis, talvez

essa omissão possa nos trazer uma

consequência tão drástica, daqui há cinco, 10

ou 20 anos, com uma atitude desse jovem nos

esperando com uma arma, na esquina ou em

nossa casa e, muitas vezes, tirando nossas vidas.

Falo isso principalmente para dizer que

o esporte amador tem uma relevância muito

grande nas comunidades. Saem dali os melhores

atletas para grandes clubes, ali as famílias se

reúnem e aproveitam momentos de lazer.

O esporte oferece muito mais. A grande

verdade é que tem se constituído, ao longo dos

anos, num conteúdo fantástico à disposição da

sociedade brasileira. Uma verdadeira

ferramenta a ser utilizada em prol do desenvol-

vimento humano e de propagação de valores

como a disciplina, o respeito, trabalho em

grupo, saúde, enfim, uma série de benefícios

que auxiliam na formação das crianças e jovens.

Fico muitas vezes estarrecido, quando

observo os indexadores dos investimentos,

perante o orçamento da união, que para cada

jovem, criança, atleta, o investimento é de

R$ 3,11 por mês, e R$ 80,00 para manter um

preso atrás das grades.

Por isso, tomei a liberdade desta

iniciativa e parceria, presidente Lodetti, em

nome do presidente da Assembleia Legislativa,

deputado Aldo Schneider, e do vice-presidente,

deputado Silvio Dreveck, de estar aqui repre-

sentando o Parlamento com muito orgulho e

proporcionar esta simples e singela

homenagem, mas com sentimento profundo de

gratidão por tudo que cada um e cada uma de

vocês fizeram pelo esporte da Liga Atlética da

Região Mineira - Larm. Que Deus os ilumine!

Há sinceramente uma inversão de

valores nesse processo. E tenho dito sempre,

principalmente pelo momento, amigo Moisés,

quando passei pela condição de secretário de

estado, de entender o verdadeiro significado da

educação, da assistência social, na medida

propositiva, na vida das pessoas.

Ontem mesmo falava, na tribuna da

Assembleia Legislativa, sobre a medida

provisória do governo federal, a MP 841, que

retira recursos do esporte e, em minha opinião,

implica dinheiro retirado da educação, da saúde

e da segurança pública.

Um abraço e parabéns a todos!

O esporte é, sem sombra de dúvidas,

na essência, prevenção de valores. Olha o

disparate desta condição! Tenho dito sempre

aos tecnocratas e aos burocratas: vamos parar

de fazer de conta, é chegado o momento de

partirmos para o enfrentamento. O estado que

se priva de uma condição, de orgulho pátrio,

com sete milhões de catarinenses, com a sexta

economia deste país, com 1,1% do território

nacional, mas que tem um milhão de pobres.

Viva a nossa Larm!”

(Palmas)

Essa medida dispõe sobre a origem das

receitas do Fundo Nacional de Segurança Pública

que retira os recursos do esporte e transfere para

a segurança pública. Essa ação coloca em risco a

viabilidade do setor esportivo no país, com graves

impactos na educação, na saúde, segurança

pública, desenvolvimento social e na geração de

oportunidades para milhões de crianças e jovens.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Ainda registramos, com satisfação, a

presença das seguintes autoridades:

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Cocal do Sul, Marcel Freitas;

Excelentíssimo senhor presidente da

Câmara do município de Meleiro, vereador

Joelcio Fernandes;

Estamos na luta para que não se

aprove a referida medida que prejudicará

profundamente o segmento esportivo catari-

nense e nacional e, por consequência, as

futuras gerações de cidadãos.

E quantos destes vão incorrer em uma

situação na linha da delinquência se não

investirmos nesses valores, como aqui está

estabelecido através do esporte amador. Todo

grande foi pequeno um dia, olha quantos

expoentes nós temos, na nossa região do

estado, que difundem o esporte, a expectativa

e a esperança pelo planeta afora.

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Meleiro, Jonas Costa Ostetto;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Nova Veneza, Altevir Selesio Amboni.

A seguir, convido o mestre de

cerimônias para proceder à nominata dos

homenageados.

E aí faço uma pergunta: como não

reverenciar todos estes nomes aqui citados,

nesta singela e ao mesmo tempo brilhante

homenagem, pela visão que tiveram há 70

anos? Como não aplaudir o empenho e a

dedicação que todos têm com o esporte

amador da nossa região?

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Hudson Mendes Cardoso) - Autoridades

presentes, senhoras e senhores, boa noite!

Por isso, esta é uma singela

homenagem, e aqui preciso fazer, por dever de

gratidão, um agradecimento a nossa equipe da

TVAL, que está transmitindo ao vivo e a cores,

a todos os apoiadores da imprensa, a toda

coordenadoria de eventos, à imprensa de uma

maneira geral aqui presente, aos nossos

colaboradores do mandato, que não mediram

esforços, e tive o prazer e a satisfação de

poder ligar para cada um, talvez ficaram três ou

quatro que não conseguimos contato, dizer

também, querida Beverly, que o seu saudoso

marido foi um dos aguerridos.

Neste momento, o Poder Legislativo

catarinense, em sessão solene, presta

homenagem aos 70 anos da Liga Atlética da

Região Mineira - Larm.

Não vou citar um por um aqui para

não esquecer ninguém, mas seus nomes fazem

parte de uma rica história do esporte, um

legado cheio de brilho, de conquista, uma ação

que vive até hoje e com certeza ultrapassará

muitas outras gerações.

Convidamos o exmo. sr. deputado

estadual Valmir Comin para fazer a entrega das

homenagens.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Liga Atlética da

Região Mineira - Larm, o senhor presidente

Emerson Lodetti, por sua valorosa contribuição

para o desenvolvimento e fortalecimento do

futebol da região sul e pela referência que

representa em organização, atuação,

conquistas e história. Um trabalho que envolve

mais de cinco mil atletas e colaboradores,

entre adolescentes, jovens e adultos, em

diferentes campeonatos realizados e promove

entretenimento, prática esportiva, saúde,

integração, oportunidade profissional, formação

O motivo maior desta sessão solene é

este, aplaudir a atitude destas pessoas que lá

atrás, há 70 anos, investiram em seus

esforços, em um projeto tão amplo, tão

relevante que ecoa, por décadas e décadas,

que passa a estar mais forte, mais atuante.

Não sei dizer se eles sabiam a dimensão do

que estavam criando, mas vimos gerações e

gerações seguirem o caminho do esporte, e vou

citar um exemplo: o próprio Emerson Lodetti,

professor de Educação Física que seguiu os

caminhos do pai, Valdir.

Quanta renúncia, quanta dificuldade, e a

maior parte dos dirigentes de clubes que fiz a

ligação, já, de pronto, senhor presidente, fez a

reclamação do pouco investimento que o poder

público faz na área do esporte, de maneira

especial ao esporte amador.

Por isso é uma reflexão que precisamos

exercitar, todo dia, na plenitude, para que nós,

como cidadãos, que temos esse compromisso,

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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de atletas e a paixão pelo futebol, motivo de

orgulho para o estado de Santa Catarina.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação Araranguá Esportivo

Clube, filiada à Liga Atlética da Região Mineira,

o senhor presidente José Filippe Sasso.

(Palmas)

Senhoras e senhores, atendendo o que

preceitua a norma do Comitê Nacional de

Cerimonial Público, os certificados a seguir

serão entregues a familiares ou representantes

de personalidades que não estão mais em

nosso convívio. Cumprindo a norma já

mencionada, as placas permanecerão fechadas

em respeito à memória dos homenageados.

Convidamos também todos os ex-

presidentes aqui presentes para participarem

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

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

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação Atlética Cocal do Sul,

filiada à Liga Atlética da Região Mineira, o

senhor presidente Marcel Freitas.

Solicito ao senhor presidente

Emerson Lodetti que permaneça à frente.

A seguir, o Parlamento Catarinense fará

entrega de certificados a personalidades por

sua valorosa contribuição para o desenvol-

vimento e fortalecimento do futebol da região

sul, motivo de orgulho para o estado de Santa

Catarina.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Adamastor

Martins da Rocha, in memoriam, presidente da

Larm, na gestão de 05/05/1948 a

10/06/1948, seu neto, o senhor Marcos da

Rocha Zaccaron, ausente nesta sessão.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação Desportiva e Recreativa

Meleiro, filiada à Liga Atlética da Região Mineira, o

senhor diretor Jonas Costa Ostetto.Convidamos para receber o certificado o

senhor Emerson Lodetti, presidente da Larm na

gestão de 14/03/2014 a 01/03/2019.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Olavo de

Assis Sartori, in memoriam, presidente da

Larm, na gestão de 10/06/1948 a

02/05/1949, seu filho, o senhor Poty Sartori.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

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

em nome da Associação Esportiva e Recreativa

Internacional de São Defende, filiada à Liga

Atlética da Região Mineira, o senhor presidente

Marciel Luiz Juvencio.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado o

senhor João Henrique Bortoluzzi, presidente da

Larm na gestão de 18/05/1971 a 04/05/1979.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)[Degravação: Cinthia de Lucca]

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Pedro

Milanez, in memoriam, presidente da Liga

Atlética da Região Mineira, na gestão de

03/06/1953 a 01/06/1960, o representante

da família que aqui se encontra.

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

(Palmas) (Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

o senhor Edson Miguel de Souza, presidente da

Larm na gestão de 31/03/1981 a 28/05/1983.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação Mesquita de Esportes

e Cultura, filiada à Liga Atlética da Região Mineira,

o senhor presidente Wagner Fernandes Teixeira.(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega da homenagem.)

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

Convidamos para receber o certificado o

senhor Edson Rigueto, presidente da Larm na

gestão de 16/05/1988 a 02/09/1991, neste

ato representado pelo senhor Antonio Sérgio

Fernandes.

(Palmas) Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Vilmar

Sósimo Peixoto, in memoriam, presidente da

Liga Atlética Mineira, na gestão de

01/06/1960 a 20/05/1961, sua filha, não

presente nesta sessão.

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Caravaggio Futebol Clube, filiado à

Liga Atlética da Região Mineira, o senhor

presidente Edilson Silvestre Milanez.

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

(Palmas) (Palmas) Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Ciro

Bacha, in memoriam, presidente da Liga

Atlética da Região Mineira, na gestão de

12/05/1965 a 18/05/1971, seu filho, o

senhor Ciro Bacha Júnior.

Convidamos para receber o certificado o

senhor Vanor Manoel Pacheco, presidente da

Larm na gestão de 02/09/1991 a 14/10/1992.

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Esporte Clube Mãe Luzia, filiado à

Liga Atlética da Região Mineira, o senhor vice-

presidente Luiz Paulo Gomes. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

Convidamos para receber o certificado o

senhor Antonio Sérgio Fernandes, presidente da

Larm na gestão de 15/10/1992 a 30/04/1995.

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

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Grêmio Esportivo Metropolitano,

filiado à Liga Atlética da Região Mineira, a

senhora diretora Vanderléia Benini.

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Hélio Souza,

in memoriam, presidente da Liga Atlética da

Região Mineira, na gestão de 04/05/1979 a

31/03/1981, a senhora Valquíria Luz

Souza, sua esposa, e a sua filha, a senhora

Maria Helena Souza.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado o

senhor Hélio Gava, presidente da Larm na

gestão de 05/12/2007 a 14/03/2014.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome de Sociedade Esportiva e Recreativa

Rui Barbosa, filiada à Liga Atlética da Região

Mineira, o senhor presidente Alex Sandro da Soler.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)[Degravação: Taquígrafa

Elzamar]

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Criciúma Esporte Clube, fundador

da Liga Atlética da Região Mineira - Larm, o

senhor Valcir Mantovani.

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Geraldo Luiz

de Farias, in memoriam, presidente da Liga

Atlética da Região Mineira, na gestão de

28/05/1983 a 16/05/1986, sua esposa a

senhora Léa Maria Reis Farias.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Turvo Esporte Clube, filiado à Liga

Atlética da Região Mineira, o senhor presidente

Osmar Pasetti.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome do Esporte Clube Próspera, fundador

da Liga Atlética da Região Mineira, senhor

Michel Silveira.

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

(Palmas) (Palmas)

Convidamos para receber o certificado o

senhor presidente da Federação Catarinense de

Futebol, Rubens Renato Angelotti.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Luiz de

Farias, in memoriam, presidente da Liga

Atlética da Região Mineira, na gestão de

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
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01/05/1995 a 05/12/2007, sua esposa a

senhora Nadir Oliveira Lodetti.

A prática desse esporte, na região sul,

movimenta aproximadamente dois mil atletas

nas varias categorias e campeonatos, sendo na

sua maioria jovens adolescentes, todos sob a

responsabilidade dos dirigentes e

colaboradores da Larm. Essa tarefa de iniciá-los

na sadia prática esportiva vem sendo realizada há

70 anos pela Liga Atlética da Região Mineira.

todos vocês homenageados e familiares e os

presidentes que ainda estão entre nós.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Deputado, se nós olharmos a lista dos

ex-presidentes, talvez eu fosse o ultimo a falar,

pois todos que estiveram à frente da Larm são

pessoas com uma liderança natural. E eu, quis

o destino, por ter um pai que foi presidente da

liga e um padrinho que também o foi, que nesta

noite estivesse aqui para falar em nome de

todos. [Degravação: Ademir Gasstmann Junior]

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Vilmar Sósimo

Peixoto, in memoriam, presidente da Liga Atlética

da Região Mineira, na gestão de 01/06/1960 a

25/05/1961, sua filha aqui presente. Nós estamos assistindo, neste mês, o

maior evento futebolístico do mundo, a magia

do futebol contagia todos, ela atravessa

fronteiras, derruba barreiras, iguala os povos e

raças sem distinção.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) Falar da Larm é muito fácil, podíamos

aqui citar várias coisas boas que ela já

proporcionou a muitas pessoas. Nestes 70

anos, muitas pessoas passaram pela entidade,

não só a diretoria, mas também pessoas dos

demais clubes filiados. Falar dos clubes que

passaram, que deixaram a sua marca, como o

Criciúma que hoje é o maior clube de futebol de

Santa Catarina, assim como foi o Metropol, em

sua época, e talvez ainda seja.

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Ilbe Crema,

in memoriam, presidente da Liga Atlética da

Região Mineira, na gestão de 20/05/1961 a

05/05/1963, seu filho aqui presente.

Futebol este que nos aproxima e nos

une, pelo qual muitas vezes somos

apaixonados. Futebol que nos traz a

oportunidade de ver os maiores atletas do

mundo desfilando a sua virtuosidade pelos

campos. Futebol que nos chama atenção

também pela alegria estampada no rosto dos

torcedores de todo mundo, unidos por um só

ideal, como que demonstrando que somente o

futebol nos concede esses momentos.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor Ademar

Costa, in memoriam, presidente da Liga Atlética

da Região Mineira, na gestão de 20/05/1961

a 15/05/1963, sua esposa, a senhora Beverly

Godoy Costa.

Tudo isso começou em nossos

gramados e a Larm só tenta continuar esse

trabalho que começou, lá em 1948, sendo a

Liga que colocou para o mundo grandes atletas

e grandes clubes.

Porém nenhuma notícia repercutiu tanto

neste momento, nos últimos dias, do que a

história de um clube de futebol amador de

adolescentes, chamado Javali Selvagens. O

mundo se uniu ao povo da Tailândia, mostrando

mais uma vez o futebol aproximando as pessoas.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) Está aqui o presidente da Federação

Catarinense que não me deixa mentir que a

Liga tem um nome muito forte, em todo o

estado, não por que uma ou duas pessoas

trabalharam, mas sim, por todas as pessoas

que foram homenageadas.

Agradecemos ao senhor deputado

Valmir Comin pela entrega dos certificados.

Esta sessão está sendo gravada e

transmitida ao vivo pela TVAL e será reprisada

durante a semana. Acompanhe a programação.

Por fim, a pergunta que

inicialmente foi me feita, porque trabalhar na

Larm, presidente? Está no futebol a

resposta que, por sua magia, dá energia a

todos que por ventura vierem aqui trabalhar,

não deixando esmorecer e fomentando ainda

mais o crescimento da prática do esporte

amador na nossa região.

Boa-noite! Quero agradecer aos presidentes atuais

dos clubes que, sem nenhum retorno finan-

ceiro, estão diante das suas equipes para poder

mantê-las e disputar os nossos campeonatos que

são sempre muito difíceis. Agradecer a minha

diretoria que sempre me ajuda a fazer o que é

melhor para os nossos campeonatos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir

Comin) - Neste momento, convido para fazer

uso da palavra, em nome dos homenageados,

o senhor Edson Miguel de Souza.

O SR. EDSON MIGUEL DE SOUZA -

Cumprimento o excelentíssimo sr. deputado

Valmir Comin, propositor desta sessão solene;

excelentíssimo sr. prefeito de Criciúma, Clésio

Salvaro; todos os prefeitos aqui presentes; sr.

Rubens Renato Angelotti, presidente da

Federação Catarinense de Futebol; meu amigo

Emerson Lodetti, presidente da Liga Atlética da

Região Mineira; cumprimentar as demais auto-

ridades militares e políticas aqui presentes e a

imprensa escrita e falada.

Sr. deputado Valmir Comin, propositor

desta sessão solene, queremos deixar nossa

gratidão pela homenagem aqui recebida, em

nome de todos os homenageados aqui

presentes, muitos in memoriam, e aos colegas

quero deixar os meus agradecimentos pela

honra de representá-los.

Citar nomes fica um pouco difícil,

teríamos que ter mais uma noite como esta

para poder homenagear todos. Falar em outras

equipes, como do Itaúna e Treviso, da terra do

deputado, do União, que é tricampeão estadual

de futebol amador, falar do Atlético Operário, do

Ouro Preto, do São Paulo, do Minerazil, do

Caiçara, do Rui Barbosa, do Tupinambá, vários

clubes que passaram por nossa entidade.

Muito Obrigado!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Nesta semana, recebi um convite que

me deixou surpreso e lisonjeado para falar em

nome dos aqui homenageados. Confesso que,

sinceramente, eu declinei no primeiro

momento, por quanto já, há muitos anos, havia

encerrado a minha missão junto a essa

entidade. Mas como um dos homenageados e

por ter exercido a presidência me senti encorajado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir

Comin) - Convido para fazer uso da palavra, em

nome da federação homenageada, o presidente

da Liga Atlética da Região Mineira, sr.

Emerson Lodetti.

Falar dos ex-presidentes também é

muito fácil. Como já disse, são pessoas que

eram líderes naturais. Não podemos esquecer

do senhor Ademar Costa, do Ilbe Crema, senhor

Olavo Sartori, do João Bortoluzzi, que está entre

nós, mas infelizmente não pode comparecer, e

dos demais 17 ex-presidentes. Somente

gostaria de lembrar um ex-presidente que, com

certeza, este sim, se não fosse ele eu não

estaria aqui hoje, que é o meu pai, Waldir

Lodette, falecido a pouco mais de três anos.

O SR. EMERSON LODETTI - Boa noite

a todos!

Gostaria de cumprimentar o sr.

deputado Valmir Comin, agradecendo por esta

noite inesquecível; os prefeitos Dimas Kammer,

de Forquilhinha, Clésio Salvaro, de Criciúma e

Ademir Magagnin, de Cocal do Sul; o presidente

da Federação Catarinense de Futebol, Rubens

Angelotti; o comandante da Polícia Militar de

Santa Catarina, da região de Criciúma, Evandro

Fraga; os meus amigos presidentes de ligas; meus

companheiros de diretoria; diretores da Federação

Catarinense; o Lédio e o Juninho que aqui estão;

Quando iniciei as minhas atividades

junto a Larm, no final do ano de 1970 e no

início da década de 1980, muitas vezes fui

questionado sobre assumir um compromisso,

em um lugar que daria trabalho, muitas vezes

incômodos e sem receber nada em troca. Mas

existe uma força que nos envolveu, àquela

época, e ainda nos envolve agora, que se

chama futebol, e no caso específico da nossa

liga, o futebol amador.

Quero agradecer então a presença de

todos. Sem vocês a história da Larm não

continua, todos que estão aqui hoje fazem

parte e continuarão fazendo.

Ao deputado Valmir Comin, neste

momento, quero entregar uma placa de

homenagem e agradecimento por esta noite.
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Muito obrigado, deputado! aqui o Miguel, que não ganhava absolutamente

nada e tirava muitas vezes dinheiro do bolso

para pagar arbitragem, cortar a grama do

campo. Deixavam os afazeres de sua casa, se

envolviam, poderiam ter um convívio melhor

com a família, mas dedicavam parte de seu

precioso tempo em prol de uma comunidade

esportiva, apaixonada pelo futebol.

Por isso fiz questão de aqui estar

para parabenizar, Comin, você e toda a equipe

da Assembleia Legislativa, também todos

aqueles que presidiram a Larm, todos aqueles

que são presidentes dos times, que dão parte

do seu tempo, que são os nossos verdadeiros

mergulhadores, um fraterno abraço!

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Como esta noite não é só de

homenagens, é de agradecimentos também,

quero agradecer aos prefeitos que estão aqui

hoje e àqueles que não puderam vir; àqueles

que têm times que disputam os nossos

campeonatos, pelo apoio que dão nas suas

cidades. E também, a duas mulheres que, se

não fossem elas, eu não estaria aqui. Quero

pedir uma salva de palmas a minha mãe, Nadir,

que também foi homenageada hoje, e a uma

mulher que já me aguenta faz uns nove anos,

que é a minha namorada, Maria Luiza.

(Palmas)

O poder público investe pouco. Como eu

comentava com o deputado Comin e com o

Ademir que as empresas, no passado,

investiam mais no esporte amador. O próprio

Metropol vem da Carbonífera Criciúma e da

Carbonífera Metropolitana. Até pouco tempo, a

Carbonífera Criciúma mantinha um time que tinha

quase o orçamento do Criciúma. As empresas

acreditavam mais, mas é preciso se reinventar, por

isso a sessão solene acaba descortinando isso.

[Degravação: Nicole Loraine Engel]

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado

Valmir Comin) - Já nos encaminhamentos

finais, gostaria de agradecer imensamente a

participação de cada um e de cada uma.

Como falamos anteriormente, uma singela

homenagem, mas revestida de um senti-

mento muito profundo, de uma gratidão sem

precedentes por tudo que vocês têm feito

durante esse período de existência da Larm.

(Palmas)

Grande parte por esta noite estar

acontecendo, é graças a elas, nós pudemos

resgatar um pouco da nossa história. Muito

obrigado novamente.

Quero agradecer aqui aos componentes

da mesa. Amigo Emerson Lodetti, perguntava o

nome da tua namorada, porque ela foi a

entusiasta desse processo, juntamente com a

equipe, para buscar os nomes e telefones e

fazer os contatos. Ele me respondeu que o

nome era Maria Luiza Darolt, eu disse que o

sobrenome deveria ser Lodetti, porque nove

anos de namoro é tempo!

Os tempos de hoje são outros, as

tecnologias estão aí, tirando do convívio social

as pessoas, aproximando aqueles que estão longe

e distanciando aqueles que estão tão próximos.

Esperemos que todos nos

acompanhem ainda por mais 70 anos!

Muito obrigado!

(Palmas) Falo das redes sociais, do Whatsapp,

pois não se vê mais os jovens indo para a rua,

para os campos. Vimos muito aqui, nos

restaurantes, nas escolas, em tudo quanto é

ambiente, as pessoas no Whatsapp, nas redes

sociais, esquecendo um pouco daquilo que

realmente aproxima as pessoas, que é bom

para a saúde, que é bom para a mente, que faz

bem para a alma, e que dá um caminho novo

aos nossos jovens.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir

Comin) - Convido para fazer uso da palavra, o

excelentíssimo senhor prefeito do município de

Criciúma, Clésio Salvaro.

Agradecemos à dupla, Neguinho e

Rafael, que abrilhantaram muito bem o hino

nacional, e agradecer a todos pelo momento e

oportunidade única.

O SR. CLÉSIO SALVARO - A todos os

presentes, muito boa noite! Saudação ao

presidente desta sessão solene, deputado

Valmir Comin. Quero cumprimentar também

aqui os meus colegas prefeito Dimas e Ademir

Magagnin; saudar o Rubens Angelotti,

conhecido como Rubinho; o Emerson Lodetti;

saudar aqui o comandante Fraga que, pela

manhã, nos encontramos, no salão nobre da

prefeitura, para discutir sobre o colégio militar,

na cidade de Criciúma, juntamente com o

Aldinei Potelecki, nosso vereador. Ao te

cumprimentar Aldinei, quero saudar todos os

vereadores aqui presentes, nesta noite

especial, que marca esta homenagem, como

disse o deputado Comin, proponente desta

sessão solene. Uma homenagem simples,

singela, mas revestida de um significado muito

importante, o resgate da história da Larm, da

Liga Atlética aqui da Região Mineira. Todos nós

vivemos um pouco dessa história.

Tenho dito sempre que os momentos

são tudo na vida da gente, aquilo que deixamos

de fazer por falta de iniciativa ou vontade não

recuperamos mais, aquela fração de milésimo

de segundo, o que passou, passou. Por isso,

precisamos vivenciá-los com a maior

intensidade possível.

O esporte é tudo isso, o Comin trouxe

alguns números de quanto custa uma criança

na escola. No município de Criciúma custa em

torno de mil reais para estudar em tempo

integral. Quanto custa, comandante Fraga,

alguém que um dia cometeu um erro na vida,

tomou um descaminho, e que hoje cumpre

pena nas nossas penitenciárias? Quase três

mil reais. O esporte faz essa correção de rota,

ele tira as pessoas desse caminho e leva para

um saudável, para o caminho da vida.

Beverly, em nome do teu saudoso

que está num plano espiritual, e todos os

demais em memória, tenho certeza de que

estão consagrados, faceiros da vida, porque

estão iluminando este ambiente, dando

força a cada um de nós, a cada um de vocês

que são merecedores desta comenda na

noite de hoje.

Então por isso fiz questão de estar

presente hoje, deputado Comin, tenho outros

eventos depois, mas fiz questão de estar aqui,

porque vocês são os verdadeiros voluntários,

os verdadeiros colaboradores do poder público,

vocês nos ajudam.

A Presidência agradece a presença das

autoridades e de todos que nos honraram com o

seu comparecimento, nesta noite, convidando-

os para o coquetel que será servido neste

recinto.Eu venho lá da região de São Marcos,

do Campo de São Marcos, pertinho do

saudoso, glorioso Metropol, mas que também

vivemos um pouco da União Atlética Mineira, do

Comerciário, do Próspera, até chegar ao nosso

glorioso Criciúma Esporte Clube. Mas de todos

os times, vamos lembrar um pouco do Itaúna e

do Treviso. Vejo então como tantos municípios

vieram prestigiar esta sessão.

É verdade que lá na Tailândia, naquela

caverna, 12 garotos e mais um técnico se

refugiaram e isso comoveu o mundo todo.

Como disse o Miguel: mais uma vez o futebol

tomou conta do noticiário global, mas é preciso

falar daqueles mergulhadores que arriscaram a

própria vida para ir lá resgatar aqueles

meninos. Quantos assim nós temos aqui,

quantos que deram parte do seu tempo, da sua

vida, para ajudar meninos e meninas, que

voluntariamente trabalham em prol do próximo.

Todos nós podemos ser um mergulhador de

caverna que está aí sempre ajudando o próximo.

Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino de Santa Catarina pelos músicos

Neguinho e Rafael.

(Procede-se à interpretação do hino.)

Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, especial, em

homenagem às Prefeituras Participantes do

Programa Qualifica, para segunda-feira, dia 16,

às 19 horas, no plenário da Assembleia

Legislativa. [Degravação: Iago Zilli e Revisão

Final: Taquígrafa Eliana].

Uma sessão solene sempre é o

momento de muita reflexão. Descortina na

nossa mente o trabalho daqueles que se

dedicaram de forma voluntária. Como disse
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA
Art. 1º DESIGNAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE

SOUSA, matrícula nº 6341, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Assessoria Técnica-Administrativa -
Controle de Atividades, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 1º de agosto de 2018 (DL -
Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões).

ATO DA MESA Nº 258, de 08 de agosto de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

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

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

–––– * * * ––––

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
dezembro de 1991; Lei nº 9.655, de 26 de julho de 1994; Lei nº
11.351, de 17 de janeiro de 2000; Lei nº 14.128, de 5 de outubro de
2007; Lei nº 14.239, de 5 de dezembro de 2007; Lei nº 14.306, de 11
de janeiro de 2008; Lei nº 14.695, de 21 de maio de 2009; Lei nº
14.697, de 21 de maio de 2009; Lei nº 14.788, de 21 de julho de
2009; Lei nº 14.951, de 11 de novembro de 2009; Lei nº 15.110, de
18 de janeiro de 2010; Lei nº 15.295, de 3 de setembro de 2010; Lei
nº 15.731, de 4 de janeiro de 2012; Lei nº 15.922, de 6 de dezembro
de 2012; Lei nº 16.154, de 29 de outubro de 2013; Lei nº 16.486, de
24 de novembro de 2014 e a Lei nº 16.518, de 16 de dezembro de 2014.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia onze de julho de dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Carlos Chiodini,
Gabriel Ribeiro, José Milton Scheffer, Luciane Carminatti, Patrício
Destro e Rodrigo Minotto. O Deputado Milton Hobus foi substituído
pelo Deputado Darci Mattos e o Deputado Fernando Vampiro
justificou sua ausência mediante oficio. Aberto os trabalhos, o
Senhor Presidente colocou em discussão as Ata da 10ª reunião
ordinária, que em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida o Presidente informou que a reunião teria pauta única,
para discussão e votação do Parecer Conclusivo ao
PL./0097.4/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro de 2019 e estabelece outras
providências, em vistas a todos os membros da Comissão. O
Deputado Darci de Matos apresentou seu voto vista, acolhido pelo
Presidente tendo este refeito seu parecer conclusivo. Após a
manifestação dos Senhores Deputados, posto em votação o
projeto foi aprovado por unanimidade.. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para
constar eu, Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a
presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos os Membros
da Comissão, será assinada pelo Presidente e posteriormente
publicada no Diário desta Assembleia.

CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 3º Integram o patrimônio histórico, artístico e cultural do
Estado de Santa Catarina, nos termos dos arts. 9º, incisos III e IV, e
173, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado, os bens
móveis e imóveis que, pelo interesse público em sua conservação,
venham a ser tombados pelo órgão competente.

Parágrafo único. São integrantes do patrimônio histórico,
artístico e cultural do Estado os itens constantes do Anexo I e II desta Lei.

Art. 4º Consideram-se de valor histórico ou artístico, para os
fins desta Lei, as obras intelectuais no domínio da arte e os
documentos e objetos que estejam vinculados a fatos memoráveis da
História ou que apresentem excepcional valor arqueológico, etnográfico,
artístico, bibliográfico, religioso, bem como monumentos naturais, sítios
e paisagens que importem conservar e proteger, pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.

Art. 5º A presente Lei aplica-se aos bens pertencentes quer
às pessoas naturais, quer às pessoas jurídicas de direito privado
ou de direito público.

CAPÍTULO II
Sala das Comissões, onze de julho de dois mil e dezoito. DO TOMBAMENTO

Deputado MARCOS VIEIRA Art. 6º O tombamento será promovido pela Fundação Catari-
nense de Cultura (FCC), ouvido o Conselho Estadual de Cultura (CEC),
após homologação pelo Governador do Estado, quando se tratar de
bens imóveis, ou pelo Titular da Pasta responsável pelos negócios da
Cultura, quando se tratar de bens móveis.

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––

LEI
Parágrafo único. Idêntico processamento será observado

quanto aos atos de cancelamento previstos nesta Lei.LEI Nº 17.565, DE 6 DE AGOSTO DE 2018
Art. 7º Para efeito de inscrição dos bens, o órgão competente

manterá 5 (cinco) Livros do Tombo, a saber:
Consolida as Leis que dispõem sobre o
Patrimônio Cultural do Estado de Santa
Catarina. I - Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Ecológico, em

que serão inscritos os objetos pertencentes às categorias de arte
arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular e, também, os
monumentos naturais dotados de valor ecológico;

O 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do art. 54, § 3º da
Constituição do Estado, promulga a presente Lei:

II - Livro do Tombo Histórico, em que serão inscritos objetos
de interesse histórico e as obras de arte históricas;

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo consolidar as Leis que
dispõem sobre o Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina, nos
termos da Lei Complementar nº 589, de 18 de janeiro de 2013. III - Livro do Tombo das Belas Artes, em que serão inscritas

as obras de arte erudita, nacional ou estrangeira;Parágrafo único. Esta Lei consolidadora não gera qualquer
novo direito, mas mantém integralmente todos os direitos plenamente
adquiridos nos termos das Leis consolidadas referidas no art. 2º desta Lei.

IV - Livro do Tombo das Artes Aplicadas, em que serão
inscritas as obras nacionais ou estrangeiras, que se incluem na categoria; e

V - Livro do Tombo das Artes Populares, em que serão
tombados os bens relacionados às manifestações folclóricas,
características de épocas e regiões do Estado.

Art. 2º Ficam consolidadas, nos termos desta Lei e seus
Anexos, a Lei nº 5.476, de 4 de outubro de 1978; Lei nº 5.487, de 9
de outubro de 1978; Lei nº 5.846, de 22 de dezembro de 1980; Lei nº
6.563, de 21 de junho de 1985; Lei Promulgada nº 1.124, de 9 de Art. 8º O tombamento de bens efetuar-se-á por uma das

seguintes formas:
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I - ex-officio, com notificação à entidade interessada, quando
pertencerem ao Poder Público, ou estiverem sob a guarda deste;

§ 1º Para os fins do previsto neste artigo, o alienante
notificará o titular do direito de preferência para que o use, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdê-lo.II - voluntária:

a) a pedido do proprietário; ou § 2º É nula a alienação realizada com violação do disposto
neste artigo, aplicando-se a multa de 20% (vinte por cento) do seu valor
ao transmitente e ao adquirente, como responsáveis solidários.

b) quando notificado o proprietário, este anuir, por escrito, à
inscrição; e

III - compulsória, quando o proprietário se recusar à inscrição
após processo regular.

§ 3º O direito de preferência não impede a constituição de
direitos reais sobre o bem.

Parágrafo único. Cumpre ao órgão competente: CAPÍTULO IV
a) notificar o proprietário para, no prazo de 15 (quinze) dias,

anuir ao tombamento, ou, se quiser, impugná-lo;
DOS MUSEUS

Art. 20. O Museu Histórico de Santa Catarina (MHSC) é
vinculado à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) e
está instalado no Palácio Cruz e Sousa.

b) proceder ao tombamento, por simples despacho, decorrido
o prazo, sem a manifestação do interessado; ou

c) decidir, fundamentalmente, contra a impugnação, ouvidos,
quando necessário, especialistas.

§ 1º De valor histórico e tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.

Art. 9º Compete à iniciativa do tombamento: § 2º Cabe à FCC administrar o MHSC e o Palácio Cruz e
Sousa. Os recursos necessários à manutenção do MHSC correrão à
conta das dotações orçamentárias da SOL.

a) a qualquer um do povo, mediante proposta escrita, com
firma reconhecida, da qual constem elementos suficientes de
identificação do bem a ser tombado; § 3º O MHSC pode aceitar contribuições e doações.

b) ao próprio órgão competente, ex-officio, mediante portaria
da qual constem os elementos mencionados no item “a” deste artigo.

Art. 21. A Casa dos Açores - Museu Etnográfico é vinculada à
SOL e administrada pela FCC.

Art. 10. Quando os bens tombados forem imóveis, seu
registro será procedido, no respectivo cartório, em conformidade com o
que dispõe o art. 13 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.

§ 1º A Casa dos Açores - Museu Etnográfico está instalada
no Conjunto São Miguel, Município de Biguaçu, que abriga o Museu
Etnográfico, sendo o conjunto de valor histórico tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.Art. 11. As jazidas pré-históricas ou arqueológicas não serão

tombadas, mas cadastradas em livro próprio, todavia, o tombamento
poderá ser feito, excepcionalmente, caso haja interesse cultural, a juízo
do CEC, inscrevendo-se, para efeito da Lei federal nº 3.924, de 26 de
julho de 1961, no Livro do Tombo Arqueológico e Etnográfico.

§ 2º A Casa dos Açores - Museu Etnográfico pode aceitar
contribuições e doações.

Art. 22. O Museu Catarinense de Desportos é um órgão
vinculado à Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), voltado ao
resgate da história dos desportos em Santa Catarina, com sede no
Município de Florianópolis.

CAPÍTULO III
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO

Art. 12. Iniciado o processo de tombamento, desde logo
incidirão os efeitos desta Lei.

Parágrafo único. Os recursos necessários à manutenção do
Museu Catarinense do Desporto correrão à conta das dotações
orçamentárias da FESPORTE, sendo permitidos convênios com outras
instituições, bem como contribuições e doações.

Art. 13. Os bens tombados ficam sujeitos à vigilância permanente
da FCC, que poderá inspecioná-los sempre que julgar conveniente.

Art. 14. Os bens tombados são transferíveis, observadas as
seguintes condições:

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

I - os do Estado à União, desde que conservados em Santa
Catarina, e aos Municípios;

Art. 23. O CEC é competente para a aplicação das penas
pecuniárias previstas nesta Lei, mediante representação do órgão
responsável pelo tombamento.II - os do Município à União, com a restrição do inciso I deste

artigo, ao Estado ou a outro Município; e Parágrafo único. Não estando fixada penalidade específica
para as transgressões das obrigações impostas nesta Lei, aplicar-se-ão
multas de 1 (um) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem tombado,
sem prejuízo da responsabilidade funcional, criminal ou civil, que couber.

III - os particulares, a qualquer pessoal natural ou jurídica,
com a cláusula de não remoção definitiva para fora do território estadual.

§ 1º Da transferência e do deslocamento do bem será dada
ciência ao órgão competente. Art. 24. Das decisões sobre o tombamento cabe pedido de

reconsideração, quando o despacho final for do Governador do Estado e
recurso ao Governador, quando do Secretário, e das decisões que
aplicarem multas, cabe recurso para o Secretário.

§ 2º Pelo não atendimento do disposto no § 1º deste artigo,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sofrerá o particular adquirente do
bem tombado a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem.

§ 3º Somente se permitirá a saída do bem tombado do
Estado, por tempo certo e para fins de intercâmbio cultural, a juízo do
órgão competente.

Art. 25. A FCC pode articular-se, mediante convênios, se for o
caso, com o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visando:

I - à atividade conjunta na consecução dos fins objetivados
pela presente Lei;§ 4º Exclui-se da proibição do § 3º deste artigo a neces-

sidade de mudança definitiva do proprietário, hipótese em que a auto-
ridade competente terá opção para adquirir ou desapropriar o bem.

II - à formação de pessoal especializado; e
III - ao controle do comércio de obras de arte antigas.

Art. 15. Ocorrendo extravio ou furto do bem tombado, o
proprietário ou possuidor dará conhecimento do fato ao órgão
competente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de
10% (dez por cento) sobre o respectivo valor.

Art. 26. A defesa e conservação dos documentos de interesse
histórico cabem ao Arquivo Público do Estado de Santa Catarina.

Art. 27. A música “La Merica” fica oficializada como tema
da colonização italiana, no Estado de Santa Catarina, conforme
Anexo II desta Lei.Art. 16. Os bens tombados não poderão, em caso nenhum,

ser destruídos, demolidos ou mutilados, tampouco, sem prévia
autorização do órgão competente, ser reparados, pintados ou restaurados,
sob pena de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o dano causado.

Art. 28. A indumentária tradicional da cultura gaúcha e de
todas as outras formas étnico-culturais do Estado, de ambos os sexos,
ficam oficialmente instituídas como traje de honra ou social no
Estado de Santa Catarina.Art. 17. O proprietário do bem tombado que não dispuser de

recursos para proceder às obras de conservação e reparação
requeridas, deve comunicar à FCC, sob pena de multa correspondente
ao dobro da importância do dano.

Parágrafo único. A vestimenta a que se refere o caput deste
artigo deve necessariamente, observar o feitio, as diretivas, as
orientações e os preceitos das respectivas tradições culturais.

§ 1º Recebida a comunicação de obras necessárias, a FCC
providenciará a execução a expensas do Estado, no prazo de 60
(sessenta) dias, ou providenciará a sua desapropriação.

Art. 29. O monumento em memória do cidadão Aderbal
Ramos da Silva, Governador do Estado de Santa Catarina no período de
1947 - 1951, construído com dotações da SOL, está localizado na
praça dos Três Poderes do Estado.§ 2º Diante da falta de providências, no prazo estabelecido,

poderá o proprietário requerer o cancelamento do tombamento. Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
§ 3º Sendo urgentes as obras, independente da comunicação

do proprietário, a FCC poderá ter a iniciativa da conservação ou reparação.
Art. 31. Ficam revogadas as seguintes Leis:
I - Lei nº 196, de 30 de novembro de 1948;

Art. 18. Sem a prévia autorização do órgão responsável pelo
tombamento é vedado, na vizinhança do bem tombado, fazer
construção que impeça ou reduza sua visibilidade, nem sobre ele
colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandado demolir a
construção ou retirar o objeto estranho.

II - Lei nº 332, de 14 de novembro de 1949;
III - Lei nº 815, de 22 de janeiro de 1953;
IV - Lei nº 1.974, de 12 de fevereiro de 1959;
V - Lei Promulgada nº 412, de 1º de julho de 1959;
VI - Lei nº 5.476, de 4 de outubro de 1978;

Art. 19. Ao Estado assiste a preferência, ressalvada a da
União, para adquirir a propriedade de bens tombados, em caso de
alienação onerosa.

VII - Lei nº 5.487, de 9 de outubro de 1978;
VIII - Lei nº 5.846, de 22 de dezembro de 1980;
IX - Lei nº 6.563, de 21 de junho de 1985;
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X - Lei Promulgada nº 1.124, de 9 de dezembro de 1991; XXII - Lei nº 15.110, de 18 de janeiro de 2010;
XI - Lei nº 9.342, de 14 de dezembro de 1993; XXIII - Lei nº 15.295, de 3 de setembro de 2010;
XII - Lei nº 9.655, de 26 de julho de 1994; XXIV - Lei nº 15.731, de 4 de janeiro de 2012;
XIII - Lei nº 6.900, de 5 de dezembro de 1996; XXV - Lei nº 15.922, de 6 de dezembro de 2012;
XIV - Lei nº 11.351, de 17 de janeiro de 2000; XXVI - Lei nº 16.154, de 29 de outubro de 2013;
XV - Lei nº 14.128, de 5 de outubro de 2007; XXVII - Lei nº 16.486, de 24 de novembro de 2014; e
XVI - Lei nº 14.239, de 5 de dezembro de 2007; XXVIII - Lei nº 16.518, de 16 de dezembro de 2014.
XVII - Lei nº 14.306, de 11 de janeiro de 2008; PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 6 de agosto de

2018.XVIII - Lei nº 14.695, de 21 de maio de 2009;
XIX - Lei nº 14.697, de 21 de maio de 2009; Deputado SILVIO DREVECK
XX - Lei nº 14.788, de 21 de julho de 2009; 1º Vice-Presidente
XXI - Lei nº 14.951, de 11 de novembro de 2009;

ANEXO I
DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Patrimônio Cultural Lei Original
1 Reconhece oficialmente o “rodeio” como um dos componentes da cultura

popular catarinense
Lei nº 11.351, de 2000

2 As construções artísticas que constituem os murais de autoria de Martinho
de Haro, localizados no Colégio Industrial do Município de Lages e no hall
do antigo Palácio das Indústrias, situado na Rua Felipe Schmidt, nº 485,
no Município de Florianópolis

Lei nº 14.128, de 2007

3 Banda Sinfônica da Polícia Militar de Santa Catarina Lei nº 14.306, de 2008
4 Banda de Música do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Santa

Catarina, sediado na Cidade de Chapecó
Lei nº 14.695, de 2009

5 Festa das Flores do Município de Joinville Lei nº 14.697, de 2009
6 Orquestra Sinfônica de Santa Catarina Lei nº 14.788, de 2009
7 Dialeto “Talian”, a língua neolatina originária dos italianos e descendentes

radicados em Santa Catarina
Lei nº 14.951, de 2009

8 Parque das Sete Quedas do Rio Chapecó, localizado no Município de
Abelardo Luz

Lei nº 15.110, de 2010

9 Festividades realizadas pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa
Catarina

Lei nº 15.295, de 2010

10 Festa do Divino Espírito Santo Lei nº 15.731, de 2012
11 Pesca artesanal da tainha Lei nº 15.922, de 2012
12 Festa do Vinho Goethe dos Municípios de Pedras Grandes e Urussanga Lei nº 16.154, de 2013
13 Festa da Polenta e do Queijo do Município de Lindóia do Sul Lei nº 16.486, de 2014
14 Oktoberfest do Município de Itapiranga Lei nº 16.518, de 2014

ANEXO II
DA MÚSICA LA MERICA

AUTOR: ANGELO GIUSTI
TRANSCRIÇÃO: NERI ANTONIO MILANEZ

‘MÈRICA’, ‘MÈRICA’, ‘MÈRICA’

Dal’Italia noi siamo partiti
siamo partiti col nostro onore.
trentasei giorni di macchina e vapore
e in ‘Mèrica’ noi siamo arrivà
Estr. ‘Mèrica’, ‘Mèrica’, ‘Mèrica’
Cosa sarà la sta ‘Mèrica’
‘Mèrica’, ‘Mèrica’, ‘Mèrica’
I’è un bel mazzolino di fior.
E nella ‘Mèrica’ noi siamo arrivati
non abbiam trovato nè paia e nè fieno
abbiam dormito sul nudo terreno
come le bestie abbiam riposà
E la ‘Mèrica’ l’è lunga e l’è larga
l’è circondata di monti e di piani
e con la industria dei nostri italiani
abbiam formato paesi e città.

–––– * * * ––––
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MENSAGENS GOVERNAMENTAIS OFÍCIOS

ESTADO DE SANTA CATARINA OFÍCIO Nº 0491.6/2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública O Grito - Cia de Theatro, de
Blumenau, referente ao exercício de 2017.

GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1311

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

Lenadro de Assis
Presidente

Lido no ExpedienteTramita nesse egrégio Poder Legislativo o Projeto de Lei
Complementar nº 0007.3/2017, de origem governamental,
encaminhado por meio da Mensagem nº 715, de 2 de março de 2017,
que “Altera a Lei Complementar nº 636, de 2014, que institui a Região
Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF) e a Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis
(Suderf) e estabelece outras providências”.

Sessão de 02/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0492.7/2018

Florianópolis, 26 de junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Educandário Imaculada
Conceição, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Em face da manifestação anexa da Suderf, solicito,
respeitosamente, que seja o referido projeto de lei complementar
retirado de pauta e, em decorrência, encerrada sua tramitação legislativa.

kelli Cristina Amorim
Presidente

Lido no Expediente
Florianópolis, 6 de agosto de 2018. Sessão de 02/08/18

EDUARDO PINHO MOREIRA –––– * * * ––––
Governador do Estado OFÍCIO Nº 0493.8/2018

Lido no Expediente Araranguá, 10 de julho de 2018.
Sessão de 08/08/18 Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Centro de Reabilitação Humana
Fazenda São Jorge Feminina, de Araranguá, referente ao exercício de
2017.

–––– * * * ––––
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR

Jenifer da Silva PereiraMEMSAGEM Nº 1312
PresidenteEXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E

SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18

–––– * * * ––––Solicito aos nobres senhores Deputados a retirada do regime
de urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 0402.4/2017, que
“Autoriza a doação de imóvel no Município de Palhoça”, de origem
governamental, encaminhado a esse egrégio Poder Legislativo pela
Mensagem nº 942, de 10 outubro de 2017.

OFÍCIO Nº 0494.9/2018
Araranguá, 10 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro de Reabilitação Humana
do Vale do Araranguá - Fazenda São Jorge, de Araranguá, referente ao
exercício de 2017.Florianópolis, 6 de agosto de 2018.

EDUARDO PINHO MOREIRA José Felippe Sasso
Governador do Estado Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18 Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
ESTADO DE SANTA CATARINA OFÍCIO Nº 0495.0/2018
GABINETE DO GOVERNADOR Araranguá, 10 de julho de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro de Reabilitação Humana
Fazenda São Jorge II, de Araranguá, referente ao exercício de 2017.

MENSAGEM Nº 1314
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO Jenifer da Silva Pereira

PresidenteSolicito aos nobres senhores Deputados a retirada do regime
de urgência na tramitação do Projeto de Lei Complementar nº
0039.0/2017, que “Altera a Lei Complementar nº 317, de 2005, a Lei
Complementar nº 381, de 2007, e a Lei nº 15.215, de 2010, a dim de
reestruturar as consultorias jurídicas das Secretarias de Estado e
estabelece outras providências”, de origem governamental,
encaminhado a esse egrégio Poder Legislativo pela Mensagem nº 973,
de 30 de outubro de 2017.

Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0496.0/2018

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Casa de Recuperação Água da
Vida (CRAVI), de Curitibanos, referente ao exercício de 2017.

Ailton Buck
Florianópolis, 7 de agosto de 2018. Presidente

EDUARDO PINHO MOREIRA Lido no Expediente
Governador do Estado Sessão de 02/08/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 08/08/18 OFÍCIO Nº 0497.1/2018

–––– * * * –––– Blumenau, 20 de julho de 2018.
ESTADO DE SANTA CATARINA Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Fundação Agência de Água do
Vale do Itajaí, em Blumenau, referente ao exercício de 2017.

GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 1315

Juliano Alaide AlbanoEXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18Solicito aos nobres senhores Deputados a retirada do regime

de urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 0535.5/2017, que
“Institui o programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço
de Comunicação Multimídia (PSCM) e estabelce outras providências”,
de origem governamental, encaminhado a esse egrégio Poder
Legislativo pela Mensagem nº 1046, de 6 dezembro de 2017.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0498.2/2018

Joinville, 29 de maio de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro de Educação Infantil
Recanto dos Querubins, de Joinville, referente ao exercício de
2017.

Florianópolis, 7 de agosto de 2018.
EDUARDO PINHO MOREIRA Cintia Regina Gonçalves

Governador do Estado Coordenadora Administrativa
Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18 Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0499.3/2018 OFÍCIO Nº 0508.9/2018
São Francisco do Sul, 05 de Julho de 2018. Lages - SC
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Porta do Sol de São
Francisco do Sul, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais, de Lages, referente ao exercício de 2017.

Silvia da Silva Kirchchoff Breis Jorge Luiz Manfroi
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18 Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0500.1/2018 OFÍCIO Nº 0509.0/2018Iirama, 13 de julho de 2018. Ofício nº 016/2018 Florianópolis, 11 de julho de 2018.Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação Hansahoehe, de
Ibirama, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Ação Social Arquidiocesana, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2017.Dirceu Leite

Jorge Luiz ManfroiPresidente
PresidenteLido no Expediente

Lido no ExpedienteSessão de 02/08/18
Sessão de 01/08/18–––– * * * ––––

–––– * * * ––––OFÍCIO Nº 0501.2/2018
OFÍCIO Nº 0510.3/2018Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Círculo Orquidófilo do Litoral
Catarinense, em BaIneário Piçarras, referente ao exercício de 2017.

Araquari, 17 de julho de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação e Ministério
para Restauração da Família, de Araquari, referente ao exercício de
2017.

Afonso Klueger
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18 Carlos Roberto Lourenço

–––– * * * –––– Presidente
OFÍCIO Nº 0502.3/2018 Lido no Expediente

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro dos Direitos Humanos
Maria da Graça Braz, de Joinville, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 02/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0511.4/2018

Nesser Haidar Barbosa Florianópolis, 17 de julho de 2018.
Coordenador Geral Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da União de Negros pela Igualdade
de Santa Catarina, em Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18

–––– * * * ––––
Kaionara Aparecida dos SantosOFÍCIO Nº 0503.4/2018

PresidenteJoaçaba, 10 de julho de 2018.
Lido no ExpedienteEncaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de

utilidade pública da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina
(FUNOESC), de Joaçaba, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 02/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0512.5/2018Prof. Genesio Téo

Ofício Nº 026 - DE/ABERSSESC/2018Presidente
Florianópolis, 25 de Junho de 2018.Lido no Expediente

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Beneficente dos
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina, em Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 01/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0504.5/2018

Ofício nº 11/2018 Urubici, 11 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Franciscana São
José de Urubici, referente ao exercício de 2017.

Flavio Hamann
Presidente

Lido no Expediente
João Frischembruder Sessão de 01/08/18

Presidente –––– * * * ––––
Lido no Expediente OFÍCIO Nº 0513.6/2018
Sessão de 01/08/18 OFÍCIO CIRCULAR Nº 003/2018 Jaraguá do Sul, 29 de Junho de 2018.–––– * * * –––– Encaminha documentação para manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0505.6/2018
Ofício nº 001/2018 Braço do Norte, 05 de Julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Bombeiros
Comunitários de Braço do Norte, referente ao exercício de 2017.

Ivo Oechsler
Presidente

Lido no ExpedienteGuilherme Mendes Martins
Sessão de 01/08/18Presidente

–––– * * * ––––Lido no Expediente
OFÍCIO Nº 0514.7/2018Sessão de 01/08/18

Criciúma, 16 de julho de 2018.–––– * * * ––––
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente da
Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), de Criciúma, referente
ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0506.7/2018
Ofício nº 002/2018 Florianópolis, 12 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Ação Social e Cultural Nossa
Senhora da Glória, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017. Fernando J. Zancan

Gilson Meurer Diretor Executivo
Presidente Lido no Expediente

Lido no Expediente Sessão de 02/08/18
Sessão de 01/08/18 –––– * * * ––––

–––– * * * –––– OFÍCIO Nº 0515.8/2018
OFÍCIO Nº 0507.8/2018 Ofício. 025/2018 São José 16 de Julho de 2018.

Brusque, 03 de julho de 2018. Encaminha documentação para a manutenção do título de utilidade
pública do Centro de Educação e Treinamento Esperança (CETE), de
São José, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Atletas
Especiais de Brusque (AAEB), referente ao exercício de 2017. Antônio Edison da SilvaRosana Obeidi Cruz Dias

Diretor AdministrativoPresidente
Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 01/08/18Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0516.9/2018
PORTARIASOfício n. 27/2018 - PRESI Tubarão, 3 de julho de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Universidade do Sul
de Santa Catarina (UNISUL), de Tubarão, referente ao exercício de
2017.

PORTARIA Nº 1225, de 08 de agosto de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Sebastião Salésio Herdt
Presidente da Fundação Unisul

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0517.0/2018

RESOLVE:Ofício Nº 05/2018/ABCCL Lages, 12 de julho de 2018.
TORNAR SEM EFEITO - a pedido - a Portaria nº

1224/2018, de 7 de agosto de 2018, que nomeou o servidor JUAREZ
MATOS, matrícula nº 7883.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Brasileira de
Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana (ABCCL), de Lages,
referente ao exercício de 2017. Carlos Antonio Blosfeld

Nelson de Araújo Camargo Diretor de Recursos Humanos
Presidente

–––– * * * ––––
Lido no Expediente

PORTARIA Nº 1226, de 08 de agosto de 2018Sessão de 01/08/18
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0518.0/2018

OF AMUCC - 034/2018 - ALESC Florianópolis, 17 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação Brasileira de Portadores de Câncer
(AMUCC), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Leoni Margarida Simm
RESOLVE:Presidente
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1156, de 25 de julho

de 2018, que designou o servidor RANIER JULIO AMBONI responsável pelo
controle de frequência dos servidores do GAB DEP JOÃO AMIN.

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0519.1/2018 Carlos Antonio Blosfeld

Abdon Batista - SC Diretor de Recursos Humanos
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Abdon Batista (APAE), referente ao exercício de
2017.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1227, de 08 de agosto 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,

Margarida Dalpiva Salmoria
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0520.5/2018

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015.

Ofício nº 004/2018. Joinville, 09 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Casa do Adalto -
Apoio às Crianças e Adolescentes com Neoplasia, de Joinville, referente
aos exercícios de 2016 e 2017.

Noeli Teresinha Chagas
Presidente

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
MARCOS SILVA DE LIMA, matrícula nº 7562, de PL/GAB-37 para o
PL/GAB-44, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 08 de Agosto de 2018 (Gab Dep Dr. Vicente)

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0521.6/2018

Ofício nº 17/2018 Florianópolis, 21 de junho de 2018.
Encaminha a documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Ação Social Paroquial da
Trindade (ASTP), em Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Evandro Aparecido de Souza

PORTARIA Nº 1228, de 08 de agosto de 2018Presidente
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,

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0522.7/2018

Ofício nº 75/2018 Sangão, 18 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Sangão, referente ao exercício de 2017. 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.

Andéia Ricardo Garcia Pacheco
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0523.8/2018 NOMEAR MAURICIO PRAWUTZKI para exercer o cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-41, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Dr.
Vicente - Massaranduba).

Ofício nº 0088/2018 Jaraguá do Sul, 11 de julho de 018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Amigos do
Autista de Jaraguá do Sul, referente ao exercício de 2017.

Leila Modro
Presidente Carlos Antonio Blosfeld

Lido no Expediente Diretor de Recursos Humanos
Sessão de 01/08/18 –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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PROJETOS DE LEI
Mundial de Saúde (OMS) para a adoção de medidas urgentes de
prevenção e tratamento da doença.

Ademais, como já é de conhecimento público, este parla-
mentar, recentemente, foi vítima da doença, mas devido ao imediato e
competente atendimento da assistência médica e, com a graça de
Deus, conseguiu sobreviver e retomar sua vida sem qualquer sequela.
Só quem já sofreu um AVC ou já teve algum parente e/ou amigo
próximo que perdeu a batalha ou sofre com as sequelas, sabe o quanto
é difícil lidar com a sensação de impotência diante da doença.

PROJETO DE LEI Nº PL./0205.1/2018
Altera a Lei nº 17.335, de 2017, que
“Consolida as Leis que dispõem sobre a
instituição de datas e festividades alusivas
do Estado de Santa Catarina”, para o fim
de transformar o Dia Estadual de
Prevenção, Orientação e Combate ao
Acidente Vascular Cerebral (AVC) em
Semana Estadual de Prevenção, Orientação
e Combate ao Acidente Vascular Cerebral
(AVC).

Assim, cientes de que devemos fazer aquilo que é possível,
enquanto é possível, não há outra alternativa senão prevenir, incentivar
o diagnóstico precoce, orientar sobre as causas e riscos evitáveis,
capacitando os hospitais e profissionais no pronto atendimento a toda
população.

Pelo exposto, é de fundamental importância que o tema
ganhe ainda mais força e evidência, razão pela qual espero contar com
o apoio e sensibilidade dos nobres Pares para aprovação da presente
proposta.

Art. 1º O Dia Estadual de Prevenção, Orientação e Combate
ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), realizado, anualmente, no dia 29
de outubro, a que se refere o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de
novembro de 2017, fica transformado em Semana Estadual de
Prevenção, Orientação e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC),
a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de outubro.

Deputado Leonel Pavan
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI PL./0206.2/2018
Art. 2º O Anexo II da Lei nº 17.335, de 2017, passa a vigorar

com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.
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 dar nova denominação
a entidade Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de Itaiópolis'.

Art. 3º Fica excluído do Anexo I da Lei nº 17.335, de 2017, o
Dia Estadual de Prevenção, Orientação e Combate ao Acidente Vascular
Cerebral (AVC) (29 de outubro).

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

Deputado Leonel Pavan Art. 1º A Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de
Itaiópolis, a que se refere o item 1 do Anexo Único da Lei nº 16.733, de
2015, passa a denominar-se Associação de Serviços Sociais
Voluntários de Itaiópolis.

Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18

ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo II da Lei nº Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017) Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

“ANEXO II Sala das Sessões, em
SEMANAS ALUSIVAS Deputado Valdir Cobalchini

SEMANA OUTUBRO LEI ORIGINAL Nº Lido no Expediente
....... ........................................................ ........................... Sessão de 08/08/18

........................................................ –––– * * * ––––
Semana Estadual de Prevenção,
Orientação e Combate ao Acidente
Vascular Cerebral (AVC)

PROJETO DE LEI Nº PL./0207.3/2018
Dispõe sobre Sistema de Criação de
Oportunidade Laboral (SICOL) para pessoas
em situação de vuInerabilidade social e
premente necessidade de inserção no
mercado laboral.

A data passa a integrar o calendário
oficial de eventos do Estado.
Objetivos:

Última
semana

I - difundir informações e esclareci-
mentos sobre o AVC, mais conhecido
como derrame;

Art. 1º Fica instituída o Sistema de Criação de Oportunidade
Laboral (SICOL) a fim de permitir a inserção de pessoas em situação de
vuInerabilidade social, profissional ao mercado formal de trabalho.

II - estimular a realização de palestras,
conferências e outras atividades para
prevenção dos casos de AVC; e

Art. 2º Considera-se pessoa em situação de vuInerabilidade
social para fins de aplicação do SICOL:

I- pessoa egressa de casas, lares e abrigos destinados ao
atendimento de crianças e adolescentes que recém completaram a
maioridade e não foram adotados;

III - estimular o engajamento dos
profissionais da área de saúde e da
sociedade em geral na luta pela
melhoria das condições de tratamento
e prevenção da doença.

II- pessoa egressa da rede pública de ensino, na faixa etária
dentre 16 a 18 anos, em busca do primeiro emprego;

III- imigrante estrangeiro na condição de refugiado, conforme
Lei Federal nº 9.474/1997.SEMANA NOVEMBRO LEI ORIGINAL Nº

Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual direta, autárquica e fundacional, na contratação de serviços,
inclusive de engenharia, com valor anual acima de R$ 100.000,00
(cem mil reais), deverão exigir o emprego de mão de obra formada
pelas pessoas descritas no art. 2º deste diploma legal.

....... ........................................................ ...........................
” (NR)

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei pretende priorizar o combate ao

AVC, transformando o Dia Estadual de Prevenção, Orientação e
Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Semana Estadual de
Prevenção, Orientação e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC),
a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de outubro,
período compreendido pelo dia 29 de outubro (Dia Mundial do Combate
ao AVC).

Art. 4º Para efeito no disposto no artigo anterior, a empresa
deverá contratar, em cada contratar que firmar, nas seguintes
proporções mínimas:

I- 2% das vagas quando o contrato demandar até 100 (cem)
funcionários;

II- 4% das vagas quando o contrato demandar dentre 101 a
250 funcionários;

 A essência da proposta é que as ações que visam promover
a prevenção, o combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) e,
principalmente, o esclarecimento da comunidade sobre a doença, seus
fatores de risco, tratamentos e reabilitações possam ser mais
abrangentes e cheguem a um muito número maior de pessoas do que
as já foram realizadas anteriormente, e isto só será possível se
aumentarmos o seu período, que em âmbito estadual, é de apenas um
dia, ou seja, o dia 29 de outubro.

III- 6% das vagas quando o contrato demandar acima de 251
funcionários.

Art. 5º A Administração Pública providenciará a inserção no
Edital de licitação do serviço, como requisito da habilitação jurídica,
apresentação de declaração do licitante de que, caso vencedor do
certame, contratará as pessoas amparadas.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.Há de se considerar que o AVC foi negligenciado pelo sistema
público de saúde brasileiro durante muito tempo, não existindo uma
política de esclarecimento quanto aos sintomas que levam a um AVC
ou mesmo quanto ao tratamento adequado. E é inadmissível que, nos
dias atuais, tantas vidas sejam perdidas por falta de prevenção e
conscientização sobre os riscos evitáveis do AVC.

Sala das Sessões,
Deputado Dr. Vicente Caropreso

Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18

JUSTIFICATIVA
O Estado de Santa Catarina é reconhecido nacionalmente

pelos elevados índices de qualidade de vida, equilibrada distribuição de
renda e índices de violência urbana que ainda encontra-se em
patamares melhores quando comparados com outras regiões do país.

O Governo Federal tem priorizado o combate a essa doença,
assim como o Governo Estadual, tanto que foi instituído, pela Lei
estadual nº 16.950/2016, o Dia Estadual da Prevenção, Orientação e
Combate ao AVC, acompanhando a recomendação da Organização

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Destarte, aponta-se que fator preponderante para a intenção
da manutenção dos equilíbrios reportados, não só em Santa Catarina,
bem como em todo país, depende fundamentalmente do cuidado e
amparo ao jovem em condição especial.

destinação de aportes em fundos específicos vinculados a criança e ao
adolescente, em face de desconto proporcional do Imposto de Renda,
ou seja, o Estado Brasileiro criou ferramenta de incentivo para que
empresas e cidadãos possam, voluntariamente, destinar parte de seu
tributo federal devido a programas de amparo de crianças e
adolescentes, conforme insculpido no artigo 260 da Lei Federal nº
8.069 de 13/07/1990.

O presente projeto faz parte de um conjunto legislativo recém
criado, incluindo-se lei reformulando arrecadação FIA, com intuito de
auxiliar a criança e o jovem na busca pela estabilidade social.

Assim, nesse seguimento, a presente lei visa assegurar ao
jovem egresso de Casas Lares que não lograram a adoção antes da
maior idade o acesso ao primeiro emprego, ou seja, ao sair do abrigo o
jovem irá encontrar alguma espécie de segurança social através da
estabilidade profissional. Além disso, o projeto contempla, também,
crianças/jovens formados no ensino médio em unidades públicas de
ensino, que encontram dificuldades para aquisição do primeiro
emprego, e, refugiados em busca de apoio para reconstrução de suas
vidas.

Assim, nesse seguimento, salientando-se que a doação ao
Fundo de Infância e da Adolescência (FIA) poderá ser, integralmente,
descontado do valor originalmente devido de Imposto de Renda (IR), ou
seja, que estamos tratando de uma operação meramente permutativa
no viés financeiro, empresas ou cidadãos destinarão recursos que
comprometeriam com pagamento do tributo para o desenvolvimento
regional de ações para os jovens.

No presente projeto, propõe-se a transmutação da faculdade
de destinação para uma obrigação de doação ao FIA para as empresas
estatais catarinenses, na destinação do valor correspondente a 1% (um
por cento) do total do Imposto sobre a Renda.

A presente proposição, se aprovada, garantirá a inclusão
necessária ao desenvolvimento da criança e do adolescente e, por
conseguinte, o desenvolvimento do próprio Estado catarinense para as
gerações vindouras.

Sendo assim, proponho, ainda, a concessão de outras duas
modalidades de incentivo:

Sendo assim, conto com a aprovação dos nobres Pares ao
Projeto de Lei que ora apresento.

(1) a primeira, na forma de crédito tributário às entidades
empresariais, na proporção de 10% (dez por cento) do total doado ao
FIA, para a liquidação parcial de débitos tributários estaduais inscritos
em dívida ativa; e

Deputado Dr. Vicente Caropreso
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº PL./0208.4/2018 (2) a segunda, por meio da possibilidade de ausência
justificada do posto de trabalho às pessoas investidas em cargo
público da Administração Estadual que comprovarem a doação anual ao
FIA.

Determina a obrigatoriedade das doações,
por empresas estatais, doações
incentivadas por entidades empresariais
não controladas pelo Poder Público e por
pessoas investidas em cargo público da
Administração Estadual, ao Fundo para a
Infância e Adolescência (FIA).

A presente proposição, se aprovada, garantirá os recursos
necessários aos projetos voltados ao desenvolvimento da criança e do
adolescente e, por conseguinte, o desenvolvimento do próprio Estado
catarinense para as gerações vindouras.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o dever de doação, por
empresas estatais, ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA),
instituído pela Lei nº 12.536, de 19 de dezembro de 2002, bem como
sobre incentivos concedidos às entidades empresariais não controladas
pelo Poder Público e às pessoas investidas em cargo público da
Administração Estadual, no Estado de Santa Catarina.

Sendo assim, conto com a aprovação dos nobres Pares ao
Projeto de Lei que ora apresento.

Deputado Dr. Vicente Caropreso
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº PL./0209.5/2018
Institui o Comitê Estadual para a Prevenção
e Combate à Tortura no Estado de Santa
Catarina - CEPCT/SC, e dá outras
providências

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
I - empresa estatal: as empresas públicas, as sociedades de

economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas
controladas por entidades da administração pública catarinense; Art. 1º Fica instituído no Estado de Santa Catarina o Comitê

Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Santa
Catarina - CEPCT/SC, vinculado à Comissão de Direitos Humanos, da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com a finalidade
de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas
ou degradantes.

II - entidade empresarial não controlada pelo Poder Público:
as entidades empresariais sujeitas ao pagamento do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), não controladas pelo Poder
Público; e

III - pessoa investida em cargo público da Administração
Estadual: as pessoas físicas investidas em cargos públicos da
Administração Estadual de provimento efetivo e em comissão.

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, considera-se tortura,
além dos tipos penais previstos na Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril
de 1997, que “define os crimes de tortura e dá outras providências”; a
definição constante no art.1º da Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, aprovada
por meio do Decreto Legislativo nº 4, de 23 de maio de 1989, que
“aprova o texto da Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, apro-
vada por consenso na XXXIX Sessão (1984) da Assembleia Geral das
Nações Unidas e assinada em 23 de setembro de 1985, na sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque”; e promulgada pelo Decreto
Presidencial nº 40, de 15 de fevereiro de 1991, que “Promulga a
Convenção Contra a Tortura e outros tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes.”

Art. 3º As empresas estatais catarinenses destinarão ao FIA,
anualmente, o valor equivalente a 1% (um por cento) do Imposto sobre
a Renda devido, apurado com base no lucro real.

Parágrafo único. A empresa estatal que descumprir o
disposto no caput estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do
valor devido e, em caso de reincidência, de 50% (cinquenta por cento).

Art. 4º As entidades empresariais catarinenses não
controladas pelo Poder Público poderão utilizar até 10% (dez por cento)
do valor destinado anualmente ao FIA para liquidação parcial de débitos
tributários estaduais inscritos em dívida ativa.

Parágrafo único. A liquidação de que trata o caput deverá
totalizar, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total do débito
tributário objeto da liquidação. Art. 2º O Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à

Tortura no Estado de Santa Catarina - CEPCT/SC, deverá observar as
seguintes diretrizes:

Art. 5º As pessoas investidas em cargo público da
Administração Estadual que comprovarem a doação anual ao FIA
poderão requerer ausência justificada na data de seu aniversário ou,
caso a data recaia em dia não útil, no dia imediatamente posterior.

I - respeito integral aos direitos humanos, em especial das
pessoas privadas de liberdade, mediante qualquer forma de detenção,
aprisionamento ou colocação em estabelecimento público de vigilância
de onde, por força de ordem judicial ou administrativa, não tenham
permissão de se ausentarem por vontade própria;

Parágrafo único. A ausência justificada de que trata o caput
dependerá da anuência do gestor da unidade administrativa.

Art. 6º O Governador regulamentará esta Lei, nos termos do
art. 71, III, da Constituição do Estado de Santa Catarina. II - articulação, em regime de colaboração, inclusive crítica,

orientadora e propositiva entre as esferas de governo e de poder,
principalmente, entre os órgãos responsáveis pela segurança pública,
pela custódia de pessoas privadas de liberdade, por locais de longa
permanência e pela proteção de direitos humanos;

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Dr. Vicente Caropreso
Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18 III - adoção das medidas necessárias, no âmbito de suas

competências, para a prevenção e o combate à tortura e a outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes;

JUSTIFICATIVA
O Estado de Santa Catarina é reconhecido nacionalmente

pelos elevados índices de qualidade de vida, equilibrada distribuição de
renda e índices de violência urbana que ainda encontra-se em
patamares melhores quando comparados com outras regiões do país.

IV - respeito integral e articulação com a execução da política
nacional e do sistema nacional de prevenção e combate a tortura.

Art. 3º O Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à
Tortura no Estado de Santa Catarina - CEPCT/SC, será composto por
22 (vinte e dois) membros, sendo 10 (dez) representantes de órgãos do
Poder Executivo Estadual e 12 (doze) representantes de entidades não
governamentais, tais como conselhos de classes profissionais e de

Destarte, aponta-se que fator preponderante para a
manutenção dos equilíbrios reportados, não só em Santa Catarina, bem
como em todo país, seria a aplicação de recursos em apoio, educação
e preparação de crianças e jovens. Atualmente, há possibilidade de
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organizações da sociedade civil, tais como entidades representativas
de trabalhadores, estudantes, empresários, instituições de ensino e
pesquisa, movimentos de direitos humanos e outras cuja atuação
esteja relacionada com a temática de que trata esta Lei.

Art. 9º Compete ao Comitê Estadual para a Prevenção e
Combate à Tortura no Estado de Santa Catarina - CEPCT/SC:

I - coordenar o sistema estadual de prevenção e combate à
tortura, avaliar e acompanhar as ações, os programas, os projetos e os
planos relacionados ao enfrentamento à tortura no Estado, propondo as
adaptações que se fizerem necessárias;

§ 1º Os 12 (doze) representantes de entidades não
governamentais, dentre aquelas legalmente constituídas e em regular
funcionamento, sem fins lucrativos e com atuação estadual no campo
da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos.

II - articular-se com o Comitê Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura, avaliar, acompanhar e subsidiar a execução do
Plano Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Santa
Catarina;

§ 2º Os representantes de órgãos e entidades
governamentais são de livre escolha e designação do Chefe do Poder
Executivo, podendo ser substituídos a qualquer tempo, ad nutum,
mediante nova designação.

III - acompanhar a atuação dos mecanismos preventivos da
tortura no Estado, avaliar seu desempenho e colaborar para o
aprimoramento de suas funções, zelando pelo cumprimento e
celeridade dos procedimentos de apuração e sanção administrativa e
judicial de agentes envolvidos na prática de tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes;

§ 3º Os representantes de entidades não governamentais
serão eleitos em fórum próprio, cuja convocação será realizada por ato
do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e pelo Chefe do Poder
Legislativo, publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina. IV - avaliar e acompanhar os projetos de cooperação técnica

firmados entre o Estado de Santa Catarina e os organismos nacionais e
internacionais que tratem do enfrentamento à tortura, propondo as
adaptações que se fizerem necessárias;

§ 4º O edital de convocação de que trata o § 3º deste artigo
deverá ser publicado com o prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da
data prevista para a realização do fórum e a sessão deverá ser aberta a
todos os interessados. V - recomendar a elaboração de estudos e pesquisas,

incentivar a realização de campanhas e o desenvolvimento de políticas
e programas relacionados ao enfrentamento à tortura;

§ 5º Haverá um suplente para cada membro do Comitê
Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Santa
Catarina - CEPCT/SC. VI - apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhadas

na esfera municipal para o monitoramento e a avaliação das ações
locais;

§ 6º As instituições de ensino, as entidades da sociedade
civil e dos movimentos sociais indicarão nos termos previstos nos seus
estatutos, seus representantes, para integrar o Comitê Estadual para a
Prevenção e Combate à Tortura - CEPCT/SC.

VII - articular com organizações e organismos nacionais e
internacionais que atuem no combate à tortura e a outros tratamentos
e práticas cruéis, desumanas ou degradantes e, em especial, com
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República
ou que lhe substitua;

§ 7º As indicações de que tratam o parágrafo anterior, serão
realizadas em reunião coletiva de cada entidade, especialmente
convocada para tal fim.

§ 8º As entidades eleitas cumprirão mandato de dois anos,
permitida uma recondução.

VIII - cobrar dos órgãos do Poder Público as recomendações
do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT e,
com ele, empenhar-se em diálogos sobre possíveis medidas de
implementação;

§ 7º Poderão participar das reuniões do CEPCT/SC, a convite
de seu Presidente, e na qualidade de observadores, especialistas e
representantes de instituições públicas ou privadas que exerçam
relevantes atividades no enfrentamento à tortura.

IX - subsidiar o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura - MNPCT, com relatórios, dados e informações que
recomendem sua atuação;Art. 4º Nas ausências e nos impedimentos justificados dos

representantes governamentais assumirão os seus suplentes e,
quando se tratar de representantes de entidades não governamentais,
a substituição será feita pela ordem numérica de suplência, em
sistema de rodízio.

X - construir e manter banco de dados, com informações
sobre as atuações dos órgãos governamentais e não governamentais
na prevenção e atuação contra a tortura, os tratamentos desumanos,
degradantes ou cruéis;

Art. 5º Perderá a representação ou o mandato o membro do
CEPCT/SC que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis)
alternadas, salvo mediante justificativa formulada por escrito e apro-
vada pelo Plenário do CEPCT/SC.

XI - construir e manter cadastro de alegações de prática de
tortura e tratamentos desumanos, degradantes ou cruéis;

XII - construir e manter cadastro de boletins de ocorrência,
autos de flagrante, inquéritos policiais, procedimentos investigativos
instaurados pelo Ministério Público, denúncias criminais, sentenças
judiciais e acórdãos condenatórios ou absolutórios relacionados com a
prática de tortura e tratamentos desumanos, degradantes ou cruéis no
Estado de Santa Catarina, respeitado o sigilo decorrente de deliberação
judicial ou recomendado pelas peculiaridades do caso específico, a
bem das investigações ou da segurança de pessoas;

§ 1º Consideram-se justificadas as ausências ao serviço
determinadas pelo comparecimento dos membros a sessões do
CEPCT/SC e pela participação em diligências.

§ 2º Na perda de mandato de membro representante
governamental assumirá o seu suplente ou quem for indicado pelo
órgão ou pela entidade representada.

§ 3º Na perda de mandato de membro representante de
entidades não governamentais, a substituição será feita pela ordem
numérica de suplência, em sistema de rodízio.

XIII - elaborar cadastro de relatórios de visitas de órgãos de
monitoramento do sistema prisional e observar a regularidade e
efetividade da atuação dos demais órgãos e instituições integrantes do
sistema nacional de prevenção à tortura;Art. 6º O CEPCT/SC será presidido por um de seus membros,

por estes eleito por maioria simples de votos, presentes 2/3 (dois
terços) de seus membros, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo
vedada a recondução.

XIV - emitir pareceres e expedir recomendações;
XV - difundir as boas práticas e as experiências exitosas dos

órgãos e entidades integrantes do sistema nacional de prevenção à
tortura;§ 1º Os membros do CEPCT/SC elegerão também, na forma

do caput deste artigo, o Vice-Presidente, que substituirá o Presidente
em suas ausências e seus impedimentos e terá mandato de 2 (dois)
anos, sendo vedada a recondução.

XVI - fortalecer, junto aos atores locais, a atuação dos órgãos
e entidades integrantes do sistema estadual de prevenção à tortura, de
modo a inibir represálias e retaliações contra a sua atuação;

§ 2º O Primeiro Secretário e o Segundo Secretário serão
eleitos pelos membros do CEPCT/SC por maioria simples de votos.

XVII - quando aprovada legislação própria, coordenar o processo
de seleção dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate
à Tortura do Estado de Santa Catarina - MEPCT/SC;§ 3º No primeiro mandato da diretoria, o Presidente será o

representante da Sociedade Civil, a fim de organizar a efetivação do
CEPCT/SC.

XVIII - propor projetos de cooperação técnica a serem
firmados entre o Estado de Santa Catarina e os organismos nacionais e
internacionais que tratam do enfrentamento à tortura;§ 4º A composição das Comissões e Subcomissões será

deliberada em Plenário e terá, no mínimo, 3 (três) membros, cujas
atribuições serão disciplinadas no regimento interno

XIX - observar a regularidade e efetividade da atuação dos
demais órgãos e instituições integrantes do sistema nacional de
prevenção à tortura; eArt. 7º O Plenário realizará mensalmente, na Capital do

Estado, na sede do Poder Legislativo, reuniões ordinárias e reunir-se-á
extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente ou por
solicitação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros efetivos.

XX - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.
Art. 10 O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à

Tortura do Estado de Santa Catarina - MEPCT/SC, a ser criado por Lei
própria, adotará a linha de atuação e as recomendações do Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mencionado no artigo 3º
do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou
degradantes, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 483, de 21 de
dezembro de 2006, e promulgado pelo Decreto Presidencial nº 6.085,
de 19 de abril de 2007.

§ 1º O edital de convocação das reuniões extraordinárias
deverá conter indicação da matéria a ser discutida pelos membros do
CEPCT/SC.

§ 2º As decisões serão tomadas pela maioria dos presentes,
desde que atingido o quórum mínimo de 1/3 (um terço) dos membros.

Art. 8º O CEPCT/SC, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de sua instalação, elaborará o seu regimento interno a ser
aprovado por ato do Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa e pelo Chefe do Poder Legislativo.

Parágrafo único - O Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura do Estado de Santa Catarina - MEPCT/SC
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obedecerá, em sua atuação, aos princípios da proteção da dignidade da
pessoa humana, universalidade, objetividade, igualdade,
imparcialidade, não seletividade e não discriminação, bem como os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, dispostos no caput do artigo 37, da Constituição Federal.

maio de 1998, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 40, de 15 de
fevereiro de 1991.

Vale destacar que no ano de 2005, a Secretaria Especial de
Direitos Humanos da Presidência da República, publicou a Portaria nº
102, instituindo a Comissão Permanente de Combate à Tortura e à
Violência Institucional. Visando dotar a referida Comissão dos
elementos necessários ao cumprimento de sua missão institucional,
especialistas elaboraram o “Plano de Ações Integradas para Prevenção
e Controle da Tortura no Brasil”, a fim de promover uma articulação
nacional de ações coordenadas entre órgãos e entidades do Estado e
da sociedade civil. Desde então, são inúmeros os Estados que hoje
aderem ao Plano Federal.

Art. 11 O custeio e a manutenção do Comitê Estadual para a
Prevenção e Combate à Tortura - CEPCT/SC, ficará a cargo da
Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, ao qual está vinculado.

Parágrafo único - Poderão ser cedidos ou designados
servidores, estagiários do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, para auxiliar nas atividades desenvolvidas
pelo Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura no Estado
de Santa Catarina - CEPCT/SC.

Aqui em Santa Catarina tivemos uma pequena experiência
protagonizada por algumas entidades em 2001, mas que não logrou
continuidade, pois não foi legalmente constituída e com o tempo foi
perdendo força de atuação.

Art. 12 O Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à
Tortura - CEPCT/SC, se valerá das dotações orçamentárias da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, consignadas no
orçamento próprio.

É a partir de tudo isso, que esse conjunto de entidades
desde 2015 se reúne, tendo sido inclusive chamado de Pró-Comitê de
Prevenção e Combate à Tortura.Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, Diante desta luta incansável, da dedicação voluntária e com o
intuito de consolidar uma política atualizada de prevenção, enfrentamento e
combate à tortura, em consonância com o Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura, diante da experiência exitosa em vários Estados da
Federação é que construímos o presente projeto de lei.

Deputado Dirceu Dresch
Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos

Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18

JUSTIFICATIVA Nosso Estado Catarinense não pode ficar à margem de uma
política preventiva tão importante, essa triste realidade é aviltante não
só à Ordem Constitucional vigente, que é fundada inequivocamente na
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), como, também, ao
sistema internacional de direitos humanos - cuja viga mestra é a própria
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

O presente projeto de lei visa instituir em nosso Estado o
Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura no Estado de
Santa Catarina - CEPCT/SC.

Para fugir de possíveis vícios de inconstitucionalidade, nele
vinculamos seu funcionamento à Comissão de Direitos Humanos, da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Cite-se ainda a Recomendação n. 49, de 1º de abril de 2014,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual dispõe inequivocamente
sobre a necessidade de observância, pelos magistrados brasileiros,
das normas do Protocolo de Istambul das Nações Unidas - cujo
conteúdo versa sobre a prevenção da tortura em escala global.

Esse é um antigo debate nacional, e não poderia ser
diferente em Santa Catarina, temos como intenção e finalidade prevenir
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou
degradantes.

Assim, a constituição do Comitê Estadual para a Prevenção e
Combate à Tortura no Estado de Santa Catarina - CEPCT/SC, largamente
debatido pela sociedade civil, organizações, órgãos públicos e instituições
ligadas aos direitos humanos, é tarefa imperiosa e urgentíssima, condição
sine qua non para a democratização social e política, bem como para
proteção de todos os catarinenses, diante disso, submeto à elevada
consideração e apreciação de Vossas Excelências, esperando ao final o
acolhimento e a aprovação da matéria.

Nosso país, é marcado na história por passagens de
colonização exploratória, escravidão e implacável prática de repressão
social e política, e porque não dizer, acompanhado muitas vezes de um
persistente viés racista, machista, elitista e congêneres.

A tortura, é crime hediondo, condenada em todas as
democracias, ainda é parte do dia a dia brasileiro, praticada - muitas
vezes - pelo e com a conivência do Estado. Para reverter esse cenário,
o controle e prevenção da tortura dependem de compromissos das
autoridades públicas com a adoção de medidas articuladas em parceria
com a sociedade civil.

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
–––– * * * ––––

Desde 2015, um conjunto de entidades, como a Comissão
de Direitos Humanos da ALESC, o Conselho Regional de Psicologia -
CRP12, o Coletivo Catarinense, Memória, Verdade, Justiça, o Projeto
Clínicas do Testemunho Núcleo em Santa Catarina, o Centro de Apoio
Operacional Criminal do Ministério Público Catarinense, o Núcleo V -
dos Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a
Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão do Ministério Público
Federal, a Defensoria Pública de Santa Catarina, a Comissão de
Assuntos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de
Santa Catarina, o Conselho Regional de Enfermagem, a Diretoria de
Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, o Conselho Estadual
do Idoso, o Conselho Estadual da Mulher, o Conselho Estadual dos
Direitos Humanos, a Associação de Prevenção a Tortura - Brasil (APT), o
Conselho da Comunidade de Florianópolis, a Pastoral Carcerária de
Florianópolis, o Instituto Arco-íris, a Associação dos Advogados
Criminalistas do Estado de Santa Catarina, o Movimento Nacional de
Direitos Humanos de Santa Catarina, os Centros de Direitos Humanos
de Joinville e de Jaraguá do Sul, Peritos Profissionais, Psicólogos,
Advogados, Assistentes Sociais, entre outras, se reúnem mensalmente
para debater a construção de uma legislação estadual, as inspeções
nos locais onde há denúncias de violações de direitos e a realização de
diversos seminários que tratam da temática em nosso Estado.

PROJETO DE LEI Nº PL./0210.9/2018
Declara de utilidade pública o Instituto Elo
Vital, de Blumenau.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Instituto Elo Vital,
com sede no Município de Blumenau.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O marco legal da prevenção e do combate à tortura é

bastante amplo. Além do direito internacional consuetudinário já
estabelecer a exigência para todos os Estados-Partes de prevenir a
tortura, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em sua Resolução 39/46, de 10 de dezembro de
1984, em vigor desde 26 de julho de 1987, também inclui
expressamente a obrigação geral para todos os Estados-Partes de
tomar medidas efetivas para prevenir a tortura e outros maus-tratos.

Sala das Sessões,
Deputado Ismael dos Santos

Lido no Expediente
Sessão de 08/08/18

JUSTIFICATIVA
O Instituto Elo Vital é uma entidade sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica própria, de direito privado, que tem por finalidade
promover, organizar, coordenar, cooperar com a saúde, esporte e lazer,
colaborar na realização de eventos recreativos, ambientais, culturais,
sociais e também referentes à assistência social.No Projeto de Lei, hora em tela, longe de ser uma realidade

abstrata e sem significado preciso, definimos que a tortura está
estabelecida pelos tipos penais previstos na Lei Federal nº 9.455 de
07 de abril de 1997, a definição constante no Art. 1º da Convenção
contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 4, de 23 de

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
Colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de
interesse público.

Deputado Ismael dos Santos
–––– * * * ––––
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