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P L E N Á R I O

ATA DA 021ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA, EM 06 DE AGOSTO DE 2018,
EM HOMENAGEM AOS 35 ANOS DO CONSELHO REGIONAL

DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA - CRA-SC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Natalino
Lázare) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão especial.

aprovada, por unanimidade, pelos demais parla-
mentares em homenagem aos 35 anos do
Conselho Regional de Administração CRA/SC.

Cumprimento novamente o presidente
do Conselho Regional de Administração de
Santa Catarina, o senhor Evandro Fortunato
Linhares; o vice-presidente administrativo-
financeiro do Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina, o prof.
Antônio Carlos de Souza; igualmente o
presidente do Conselho Regional de
Administração, no período de 26/10/2009 a
31/12/20l0, o senhor Jaime José Mora; o
excelentíssimo vereador da Câmara Municipal
de Florianópolis, senhor Miltinho Barcelos e o
diretor-geral do Centro de Ciências da
Administração e Socioeconômico da Udesc,
prof. Everton de Lorenzi Cancellier.

Cumprimento todos que se fazem
presentes, os telespectadores pela TVAL e os
ouvintes pelas rádios ligadas à Alesc.

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

(Procede-se à execução do hino.)
Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Registramos ainda a presença das
seguintes autoridades:

Senhor presidente da diretoria executiva
da Corte Catarinense de Mediação e
Arbitragem, Rubens Martins de Abreu Filho;

Senhor presidente do Conselho Regional
de Administração CRA/SC, Evandro Fortunato
Linhares; Senhor conselheiro, Sergio da Silva,

neste ato representando o presidente do Conselho
Regional de Contabilidade, Marcelo Semann;

Senhor vice-presidente administrativo-
financeiro do Conselho Regional de
Administração CRA/SC, Antonio Carlos de Souza; Senhora conselheira do Conselho

Regional de Psicologia - SC, Giuliana Remor;
[Degravação: Tayliny da Silva]

Senhor presidente do Conselho Regional
de Administração CRA/SC, no período de
26.10.2009 à 31.12.2010, Jaime José Mora;

Senhoras, senhores, homenageados,
saúdo esta instituição tão importante o
Conselho Regional de Administração.Senhor presidente do Conselho Regional

de Medicina Veterinária, Marcos Vinicius de
Oliveira Neves.

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Florianópolis, Miltinho Barcelos;

Gostaria de manifestar minha honra,
minha alegria de ter a oportunidade ímpar,
através da minha indicação, em homenagear o
Conselho Regional de Administração do Estado
de Santa Catarina. Fiz isso por dois motivos
que considero essenciais, pontuais.

Senhor diretor-geral do Centro de
Ciências da Administração e Socioeconômico
da Udesc, Everton de Lorenzi Cancellier;

A seguir, teremos a apresentação de
dois vídeos institucionais.

(Procede-se à exibição dos vídeos.)
Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores, a presente sessão especial foi
convocada por solicitação deste deputado e

(Palmas)
Neste momento, faço uso da palavra

para relatar a importância do evento.
Primeiramente a importância que vocês

têm no contexto do desenvolvimento do nosso
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estado. Eu ouvi atentamente a mensagem dos
dois vídeos que os citou como profissionais da
administração. Eu não sei se vocês se dão
conta, no dia a dia, que são profissionais da
administração, isso é um conceito diferente.
Por esta razão, esta homenagem que está
ocorrendo não é somente deste deputado, é
uma homenagem da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, portanto dos 40
colegas deputados que aprovaram por
unanimidade, é uma solenidade do Poder
Legislativo do Estado de Santa Catarina.

profissionais. Sou otimista por natureza,
quando vejo todos aqui, nesta noite de
segunda-feira, para receberem homenagens, é
porque acreditam e quem acredita faz. Nosso
estado é diferenciado, está entre os melhores
da nossa federação, e parte disso porque o
trabalho de vocês é eficiente.

Relacionamento com os Registrados,
administradora Letícia Carminatti de Souza.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor conselheiro, Arcênio Patrício, neste
ato representado pelo coordenador de
Fiscalização do Exercício Profissional,
administrador Alexandre Ivan Farias.

Acredito piamente no Brasil! Com minha
idade ainda quero ver um país diferente deste
em que estamos vivendo, com todos os
problemas conjunturais aos quais não preciso
me referir, quero ver um Brasil livre! Que
tenhamos uma federação forte para construirmos a
pátria que queremos. E afirmo com tranquilidade
que os administradores são importantes para esse
processo. Repito: vocês são as pessoas que
orientam, dão sugestões, evitam erros.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a senhora conselheira, Isabela Regina Fornari
Müller, neste ato representada pela senhora
coordenadora de Capacitação da Câmara de
Formação Profissional, administradora Mileide
Marlete Ferreira Leal Sabino.

Outro motivo óbvio, se me permitem
citar, é porque o prof. Antônio Carlos de Souza
é da minha cidade Videira, e há muito tempo
faz parte do Conselho Regional de
Administração. Foi pró-reitor da Unoesc de
Videira, administrador, e tive o privilégio e a
honra de tê-lo em meu gabinete trabalhando
comigo. Infelizmente o perdi, o passe dele foi
muito caro, pois têm atividades profissionais
importantes. Eu queria muito que ficasse me
dando consultoria, mas está trilhando outro
caminho, o empresarial, o que realmente ele
sabe fazer, pois era o que fazia no meu
gabinete. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria]

(Procede-se à entrega da homenagem.)Parabéns a todos por esta justa
homenagem! (Palmas)

Convidamos para receber a homenagem
a senhora conselheira, Úrsula Maria Ludwig
Moraes, neste ato representada pelo senhor
coordenador Administrativo-financeiro,
administrador John Pierri de Almeida.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Quero registrar a presença do

excelentíssimo prefeito do município de
Biguaçu, senhor Ramon Wollinger, convidando-o
para fazer parte da mesa.

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

Neste momento convido o senhor
mestre de cerimônias para proceder a nominata
dos homenageados desta noite.

A seguir, o Parlamento catarinense fará
entrega de certificados às personalidades que
muito contribuíram na construção destes 35
anos de história.

Gostaria de destacar que o professor
Antônio Carlos foi importante na construção de um
projeto que penso ser fundamental para o estado
de Santa Catarina. A minha região de Videira,
presidente, tem uma produção agrícola muito
diversificada. Temos a criação de suínos, aves,
bovinocultura de corte de leite, e uma fruticultura
muito desenvolvida e forte porque temos clima e
terra apropriados e, sobretudo, o mais importante
que é a vocação de produzir frutas.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Hudson Mendes Cardoso) - Autoridades
presentes, senhoras e senhores, boa noite!

Convidamos para receber o certificado a
senhora Ivanir Dario, primeira-presidente do
Conselho Regional de Administração, CRA-SC.Neste momento, o Poder Legislativo

Catarinense, em sessão especial, presta
homenagem ao Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina - CRA/SC,
pela passagem dos seus 35 anos de fundação.

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

certificado o senhor Adilson Digiácomo.
O professor Antônio Carlos liderou um

projeto para Santa Catarina que quero ver
implantado sobre a revitalização da fruticultura,
porque é uma excelente alternativa de renda
que o estado precisa. Com toda a certeza,
quero fazer com que esse projeto, que está
pronto, a partir do próximo ano, seja encampado
pelo novo governador, pois é importante para o
desenvolvimento da nossa economia.

Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Natalino Lázare para fazer a entrega
das homenagens. [Degravação: Taquígrafa Eliana]

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

senhor Miguel Rivero Neto, neste ato repre-
sentado pela controller, administradora
Fernanda Fernandes Cachapuz.

Convidamos para receber a
homenagem, em nome do Conselho Regional
de Administração de Santa Catarina - CRA-SC, o
senhor presidente Evandro Fortunato Linhares. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

senhora Mileide Marlete Ferreira Leal Sabino.
(Palmas)

Gostaria de dizer a vocês, em rápidas
palavras, como são importantes na organização
administrativa, nos serviços públicos e nas
empresas. Tenho a consciência de que todos
têm conceito, ninguém faz aquilo que vocês
fazem se não houver preparo, ideias claras, e
se não houver liderança, porque líder tem grife
e tem diferencial. Por isso, presidente, o
administrador é um líder por excelência, talvez
poucas sejam as profissões que tenham essa
característica tão forte.

Solicito ao senhor Evandro Fortunato
Linhares que permaneça à frente. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)Recebe a homenagem pelos relevantes
trabalhos desenvolvidos diante do CRA-SC, o
senhor Evandro Fortunato Linhares.

[Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos para receber o

certificado o senhor Thiago Barbosa Fernandes.(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Procede-se à entrega do certificado.)(Palmas)
(Palmas)Convidamos para receber a homenagem

o senhor conselheiro, Antonio Carlos de Souza. Convidamos para receber o
certificado o senhor Fabiano Goldacker.(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Procede-se à entrega do certificado.)(Palmas)
(Palmas)Dizem os especialistas da área

empresarial que hoje a marca é mais
importante do que os ativos de uma empresa,
ou de uma atividade pública. E isso é fácil de
perceber, se for perguntado agora aqui qual
marca de preferência, quando se fala em
termos mundiais, estaduais ou em nosso
Brasil, logo vem em nossa mente, porque cada
um já pensou na sua, já mentalizou alguma
coisa nessa direção. Os administradores
também são marcas porque têm esse conceito.

Convidamos para receber a homenagem
o senhor conselheiro, Everaldo José Tiscoski. Convidamos para receber o

certificado o senhor Diego da Silva.
(Procede-se à entrega da homenagem.)

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

o senhor conselheiro, Djalma Henrique Hack,
neste ato representado pela senhora
coordenadora de Desenvolvimento Institucional,
administradora Valquíria Silvestre Vieira.

Convidamos para receber o
certificado a senhora Crislaine Kalkmann.

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

certificado o senhor Antônio Niccolo Grillo.(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)

Parabéns pelo trabalho que fazem!
Imagino aqui, presidente, quantas e quantas
vezes os administradores corrigem rumos, não
é verdade! Com a liderança vocês sugerem,
evitam que sejam colocadas em prática
situações que não seriam boas para a sociedade.
O desenvolvimento social, como foi colocado no
vídeo, é imprescindível com esse trabalho.

Convidamos para receber a homenagem
o senhor conselheiro, Marco Antônio Harms
Dias, neste ato representado pelo senhor
coordenador de Formação Profissional,
administrador Cleber Crippa.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado a senhora Adriana Gonçalves.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o certificado o
senhor sócio-administrador, Ricardo Kuerten
Dutra, neste ato representando a empresa
Orcali Serviços de Limpeza Ltda.

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor conselheiro, Paulo Sérgio Jordani,
neste ato representado pela coordenadora de

Presto assim minha homenagem, minha
gratidão e minha admiração a estes
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(Procede-se à entrega do certificado.) Ainda há um caminho muito grande a
se trilhar, muitos passos a se dar, no sentido
de que a real profissionalização das empresas
públicas, do poder público, se dê pelo
reconhecimento do trabalho desta profissão,
sendo de alguma forma, nos concursos
públicos e nas opções que se façam para o
comando dessas empresas.

gestão que se encerra, agora final deste ano, e
hoje nós estamos comemorando, ao final da
gestão, os 35 anos do CRA de Santa Catarina.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor diretor da Escola de Negócios, professor
Sidnei Vieira Marinho, neste ato representando
a Universidade do Vale do Itajaí - Univali.

Por que emoção? Porque quando nós
entramos no CRA ele iria completar 27 anos, e
ao longo destes oito anos, a transformação foi
visível. Nós efetivamente, em conjunto com
esse time, e quando falo time, é um conjunto
de personagens que são conselheiros,
delegados, representantes municipais, os
nossos colaboradores, as empresas
registradas, estudantes, professores que estão
aqui também presentes, nosso muito obrigado.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos ao senhor presidente e ao

senhor deputado pela entrega das homenagens.
Cito o deputado Natalino, porque

quando prefeito, e ele o foi não somente uma
vez, optou pelas melhores pessoas que, na
época da sua atuação no executivo, no
município de Arroio Trinta, pudessem contribuir
para o crescimento da cidade.

Esta sessão está sendo transmitida ao
vivo pela TVAL para todo o estado de Santa
Catarina.

Boa noite! Esse time que forma o CRA de Santa
Catarina, que forma a administração no nosso
estado, que por muitos anos vem sendo
referência no sistema, através do Conselho
Federal e os 27 estados, cada um com o seu
regional. Nós hoje estamos na quinta posição, é o
quinto maior conselho do país no nosso sistema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Natalino
Lázare) - Neste momento, temos a honra de
convidar para fazer uso da palavra, em nome
dos homenageados, o senhor conselheiro,
professor Antônio Carlos de Souza.

Assim como ele optou, na sua formação
de equipe, pelas melhores pessoas e
profissionais, e seguindo esse exemplo, entendo
também que o poder executivo, que as empresas,
todas as organizações devem buscar ter nos seus
quadros o melhor profissional possível.O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA -

Boa noite a todos e a todas! Quando se fala de gestão, seja na
empresa pública ou privada, esse melhor
profissional possível, melhor preparado, é o
profissional formado, bacharel ou tecnólogo na
área da administração.

Sempre falamos que o CRA é um
case a ser estudado porque, em pouco tempo,
ele mudou uma história de 27 anos, e por que
mudamos tanto? As pessoas perguntam por
que o CRA está tão visível, tão presente nas
entidades, nos parceiros, nos demais
conselhos de classe. Nós temos aqui repre-
sentantes do Conselho Regional de Contabi-
lidade, nós fizemos parte da Ascop, que
congrega todos os conselhos profissionais, temos
uma relação magnífica. [Degravação: Iago Zilli]

Agradeço a presença de todos que
prestigiam esta homenagem dos 35 anos do
Conselho Regional de Administração. Neste
sentido, gostaria de saudar o presidente desta
solenidade, amigo, administrador público
exemplar que tive o prazer de conhecer, há muito
tempo, e nosso deputado hoje, Natalino Lázare.

Para não me alongar, era o pedido
que gostaria de deixar como registro, acredito
que seja o pensamento de todos os
homenageados aqui, de marcar esta data tão
importante na história do Conselho Regional de
Administração. E que venham outros 35 anos,
com as empresas, no exemplo a Orcali,
acreditando no conselho; com o seu Antônio,
como registro mais antigo, acreditando no
conselho e como a administradora Evanir, a
primeira presidente, acreditando no conselho.

Peço vênia a todos os homenageados,
ex-presidentes, para representá-los nesta fala
e, como primeiro ato, devo agradecer ao deputado
Natalino por esta distinção, que humildemente diz
que é concedida por esta Casa, mas com a sua
indicação e, claro, aprovada por todos os depu-
tados que fazem parte deste Plenário.

Há cinco anos, esse processo começou
na gestão do administrador Antônio Carlos, que
é meu antecessor. Nós começamos uma
relação com os demais conselhos profissionais,
com a psicologia, a própria contabilidade e a
economia, para discutir a profissão. Porque todas
as profissões têm problemas seríssimos e a
administração não foge disso.

Muito obrigado, deputado, tenho a
certeza de que este momento é histórico, até
porque muitas entidades que aqui foram
reconhecidas e homenageadas, tiveram
critérios bem fortes e firmes com relação a
receber do estado de Santa Catarina, porque a
Alesc assim representa o estado, este agracia-
mento, esta homenagem, este reconhecimento
pelo trabalho prestado.

Deixaremos simplesmente o legado aos
novos administradores que tomarão conta
dessa profissão. E principalmente que não se
esqueçam dos nossos colaboradores, como é o
exemplo da homenageada de hoje, agraciada
de hoje, nossa funcionária Adriana, são eles
que sustentam esses 35 anos de história, e
sem dúvida, sustentarão toda uma eternidade
que espero para nosso conselho.

O administrador Antônio Carlos colocou
muito bem, nós estamos desenvolvendo as
câmaras setoriais com trabalhos magníficos.
Elas que representam efetivamente a
administração, e nós chamamos o tripé da
representação, que na sua base é a formação
profissional com as instituições de ensino,
administração pública e privada.

Em ato contínuo, saúdo o nosso prefeito
Ramon, que também é administrador; o
excelentíssimo senhor vereador de
Florianópolis; os demais colegas
administradores; ex-presidentes; ao presidente
Evandro a nossa saudação, o nosso carinho e a
nossa amizade. Também ao professor aqui
presente, muito obrigado pelo prestígio, e a
todos os demais convidados, senhoras, senhores,
meus ex-colegas da Alesc, fico feliz em vê-los
todos aqui. Ficamos um ano juntos, mas parece
que foi uma vida, pela amizade, pelo carinho, por
aquilo que eu pude aprender com todos vocês.

Muito obrigado pela atenção, a todos
uma boa noite!

(Palmas) Hoje como estamos numa casa
legislativa, eu quero destacar o trabalho da Câmara
de Administração Pública do CRA que foi consi-
derada a referência no nosso sistema CFA/CRA.
Recentemente recebeu o premio nacional, através
da administradora Carla Giannini, que vem fazendo
um trabalho magnífico, assim como a Câmara de
Formação que tem a Mileide como representante.
Nós temos o CRA jovem, a câmara privada, que
começou a ter uma relação forte com as empresas
registradas no CRA.

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

Lázare) - Convido agora para fazer uso da
palavra, em nome da instituição homenageada,
o senhor presidente do Conselho Regional de
Administração do Estado de Santa Catarina,
Evandro Fortunato Linhares.

O SR. EVANDRO FORTUNATO LINHARES
- Saudação inicial ao deputado Natalino Lázare,
pela propositura da homenagem desta sessão
especial, que foi intermediada pelo
administrador Antonio Carlos; ao prefeito de
Biguaçu, também administrador, fomos colegas
de turma da Univali, muita honra ver o seu
trabalho no município; ao vereador também
administrador Miltinho; ao presidente e ex-
presidente do CRA, administrador Jaime Mora e
ao professor Everton, da Udesc/Esag.

Também gostaria de saudar toda a
equipe do Conselho Regional de Administração,
os seus conselheiros, os seus delegados, os
representantes, membros das Câmaras. As
Câmaras destacam-se aqui foi uma
democratização do Conselho Regional, um ato
de coragem em criá-las, em que pudéssemos
assim ter a participação de vários segmentos, e
claro a profissão é o nosso alicerce, como
também a nossa fé. Também saudar a presença
da minha esposa aqui, porque a família também
representa o nosso alicerce na sequência desta
vida. [Degravação: Taquígrafa Sara]

Porém digo que vou destacar a Câmara
de Administração Pública, deputado, porque
vem mostrando o case de sucesso na área
pública. Esses cases são apresentados de uma
forma tão singela e tão importante para a
sociedade que irei reforçar o que o
administrador Antônio Carlos falou.

A situação que nós passamos hoje em
nosso país tem dois pilares para os quais não
se pode deixar de dar atenção. Vamos
aproveitar que é o momento, é um ano
eleitoral, prefeito Ramon, vereador Miltinho e
senhor deputado, para pensar. Nós não vimos
o discurso de nenhum candidato falando da
área da educação, um projeto para a educação,
que é a base e o pilar. Fala-se em segurança,
em saúde, mas não se fala em educação. Nos
países desenvolvidos, a atenção principal, o
ponto da pirâmide é a educação. Outra questão

Senhoras, senhores,
administradores, administradoras, tecnólogos,
estudantes, homenageados, é uma noite muito
especial aos nossos colaboradores.

Em breves palavras, os
agradecimentos mais profundos, registrei
aqui, e volto a reafirmar ao deputado
Natalino, no qual gostaria também de
utilizar, se o deputado permitisse, como um
exemplo do que a administração pública
deve fazer com relação a nossa profissão.

É um momento ímpar, e por quê?
Confesso a vocês que hoje a emoção tomou
conta, e irei explicar. Em 2015, quando nós
assumimos com esse time que está hoje no
CRA-SC, fomos homenageados nesta casa
pelos 50 anos da profissão. Estávamos
iniciando o mandato de presidente desta
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é a inserção de profissionais habilitados, capaci-
tados, colocar o administrador no seu devido lugar.

nós conseguimos ressaltar o que é um
conselho e a importância do administrador.

cadeira junto com nossos pares e que,
realmente, fizemos pela profissão. E o senti-
mento maior é aquele de querer fazer mais e
melhor, isso todos nós podemos!

O Brasil que queremos é aquele que
seja bem administrado, nosso país têm
recursos imensuráveis, de todas as ordens. Já
não viramos uma Venezuela ou outro país mais,
e os senhores estão acompanhando,
justamente por esses recursos que o país
possui. O que falta é a administração e o CRA
de Santa Catarina não medirá esforços para
formar líderes. Nós temos aqui vários repre-
sentantes, nossos delegados, as câmaras
setoriais, para formar efetivamente
administradores comprometidos, líderes que
possam realmente fazer a diferença.

Hoje deputado, o volume gerado pela
má administração pública é maior do que o valor
gerado pela corrupção. São obras inacabadas, a
falta de um planejamento efetivo que dê
continuidade, independente de quem vá assumir, e
essas questões passam pela mão do
administrador. É isso que o CRA de Santa Catarina
tem feito, apresentado cases de sucesso.

Muito obrigado a todos e boa noite!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Natalino

Lázare) - Agradecemos o pronunciamento do
presidente do Conselho Regional de
Administração, o Evandro, e gostaria, nesta
oportunidade, de demonstrar a minha alegria de
poder recebê-los aqui, em nome dos 40 depu-
tados da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina.

Nós temos na legislação a Lei n.
4.769 que é bem ampla, mas nós estamos
trabalhando, desde 2013, efetivamente, com o
CFA para que o Projeto n. 439, que está no
Senado, seja aprovado o mais rápido possível,
ele traz o ato do administrador mais claramente. Não sou candidato a nada, mas nós

precisamos ocupar espaço na política, sim.
Administradores, pessoas de bem, pessoas
que querem realmente fazer a diferença,
prefeito Ramon. Então para encerrar, eu queria
dizer que tudo na vida passa, mas não pode
passar em vão. Por onde nós passarmos
vamos deixar uma marca, vamos deixar um
legado, para que outros continuem, para que
outros façam melhor, se tenha inovação e
responsabilidade. [Degravação: Nicole Engel]

Quero registrar a presença da Neliege
de Souza, esposa do professor Antônio Carlos
e administradora da Rádio Videira; também da
minha equipe, e profundamente quero dizer
obrigado a todos e a todas que vieram
prestigiar esta solenidade.

Mas para exercer a profissão a nossa
lei é muito clara. Têm as atribuições e quem
exerce-as, que é bacharel, e não tem o registro
no CRA, está exercendo ilegal. Então, quem não
é bacharel, nem se fala. E é esse trabalho de
conscientização que o CRA vem fazendo. Com toda a certeza a marca, Evandro,

a qual você se refere de que cada pessoa deve
deixar neste mundo, eu imagino que são as
impressões digitais, as quais ficarão indeléveis
na mente de todos, de uma forma ou de outra,
e oxalá nós consigamos deixá-las cada vez
mais fortemente positivas. É isso que imagino
que todos vocês deixarão na sua vida e estão
deixando, nesta noite, como registro aqui no
Poder Legislativo.

Vocês viram os dois vídeos
institucionais muito curtos, mas com uma
mensagem muito direta. O primeiro mostrou o
que é um conselho profissional? Muitos de
nossos colegas administradores desconhecem.
Agora vamos levar para a sociedade e esse
número aumenta mais ainda.

Nós encerramos a nossa gestão final
deste ano, e não vou conseguir definir com uma
palavra agora, de como me sinto, mas orgulho
realmente de ser administrador, sem dúvida
alguma, e dizer que a casa do administrador
está aberta, recebe sugestões, participa,
enfim é a nossa casa.

Qual o papel de um conselho
profissional? Não é uma associação, não é um
sindicato, ele é uma autarquia federal
responsável pela concessão do registro
profissional que o habilita a exercer, o
administrador tecnólogo, e são responsáveis
pela fiscalização do exercício profissional e a
bandeira da representatividade. Esse é papel
do conselho profissional.

Senhoras e senhores, a Presidência
agradece a presença das autoridades e a todos
que nos honraram com o seu comparecimento
nesta noite.

Portanto, agradecer profundamente a
todos vocês que estiveram presentes e aos
homenageados. Queria também agradecer a
minha filha e ao namorado dela, a minha
namorada, Andreia, pela paciência e partici-
pação, porque nós conselheiros fazemos um
trabalho voluntário, mas quanto mais se faz,
mais vontade se tem de fazê-lo ao vermos o
resultado e o comprometimento das pessoas.

Neste momento, teremos a execução
do hino de Santa Catarina.

(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, às 10h, conforme calendário
especial. [Degravação: Taquígrafa Sílvia e
Revisão Final: Taquígrafa Eliana].

Nós custamos a mostrar isso para a
sociedade, até para nossos colegas
administradores. Esses dois vídeos mostram
claramente a importância do papel do
administrador e o segundo fala da ética na
gestão. Com essa apresentação, com certeza,

Quando nós sairmos, olharmos para
trás, pensaremos que estivemos naquela

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 039-DL, de 2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em exercício, com amparo no art. 65, inciso VI, alínea “l” do
Regimento Interno e na Resolução nº 005/2005, no uso de suas atribuições

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 038-DL, de 2018
O 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso II, do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições CONSTITUI a Frente Parlamentar do Material de Construção, integrada

pelos Senhores Deputados Patrício Destro, Romildo Titon, Rodrigo
Minotto e Neodi Saretta, a fim de apoiar e estimular o desenvolvimento
do comércio de material de construção no Estado de Santa Catarina.

CONCEDE licença ao Senhor Presidente Deputado Aldo Schneider, pelo
prazo de 59 (cinquenta e nove) dias, a contar de 6 de agosto do
corrente ano, para tratamento de saúde.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 6 de agosto de 2018.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 14 de agosto de 2018.Deputado SILVIO DREVECK
1º Vice-Presidente Deputado SILVIO DREVECK

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Presidente, e.e.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA –––– * * * ––––MEMO Nº 0212/18/CGP Florianópolis, 6/8/18.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 040-DL, de 2018Do: Chefe de Gabinete da Presidência
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em exercício, com amparo no art. 65, inciso VI, alínea “l” do
Regimento Interno e na Resolução nº 005/2005, no uso de suas atribuições

Para: 1º Vice-Presidente
Assunto: Encaminha atestado médico do Senhor Presidente
Senhor 1º Vice-Presidente,
De ordem do Senhor Presidente, Deputado Aldo Schneider, encaminho,
para conhecimento e providências na forma regimental, atestado
médico informando a necessidade de afastamento de Sua Excelência
de suas atividades laborais, pelo período de cinqüenta e nove dias,
para tratamento de saúde, a partir desta data.

CONSTITUI a Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação
em Santa Catarina, integrada pelos Senhores Deputados Dirceu
Dresch, Valmir Comin, Antonio Aguiar, Neodi Saretta, Luciane Carminatti
e Rodrigo Minotto, a fim de promover estudos, debater e acompanhar
as discussões referentes ao tema.Atenciosamente,
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 14 de agosto de 2018.Almir Cirico

Lido no Expediente Deputado SILVIO DREVECK
Sessão de 14/08/18 Presidente, e.e.

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

EXTRATOS
EXTRATO Nº 127/2018

REFERENTE: Distrato celebrado em 06/07/2018, referente ao Contrato
CL nº 095/2017-00, celebrado em 29/09/2017.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.EXTRATO Nº 125/2018
CONTRATADA: A4 Digital Print EPP.REFERENTE: Cessão de Uso CL nº 001/2018-00, celebrado em

01/07/2018. OBJETO: O presente termo tem por finalidade dissolver o contrato
095/2017-00 que tinha como objeto a prestação de serviços de
reprodução de cópias e de manutenção preventiva e corretiva de três
equipamentos de impressão da marca RICOH, incluindo o fornecimento
de consumíveis (toner e cilindro e de peças de
desgaste).JUSTIFICATIVA: O distrato tem como motivação o
desinteresse da Contratada na continuação da prestação de serviços
sob a alegação de dificuldades para obter junto ao mercado peças e
materiais de reposição.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.
CONTRATADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
OBJETO: cessão de uso gratuito dos equipamentos abaixo enumerados, os
quais serão utilizados por novos servidores à disposição do IPREV que estão
sendo recebidos para implantação do projeto da Força-tarefa COMPREV.
VIGÊNCIA: 01/07/2018 à 28/06/2023
VALOR GLOBAL: R$ 0,00

VIGÊNCIA: Ficam extintas a partir de 01/07/2018.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666 e alterações
posteriores; Autorização Administrativa através do despacho exarado
pelo Diretor-Geral no Ofício 264/2018 de autoria do IPREV.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93;
Item 4.2 do Contrato Original; Atos da Mesa nº 101 de 14/02/2017;
nº 128 de 27/02/2015 e nº 131 de 09/03/2016 e; Autorização
Administrativa através do Despacho do Diretor-Geral no Ofício
039/2018 de autoria da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos.

Florianópolis/SC, 13 de Agosto de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
Roberto Teixeira Faustino da Silva - Presidente

Florianópolis/SC, 14 de Agosto de 2018–––– * * * ––––
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- GeralEXTRATO Nº 126/2018
Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e InformaçõesREFERENTE: Contrato CL nº 026/2018-00, celebrado em 19/07/2018.
José Carlos Furtado Carrelas - Sócio- DiretorCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC. –––– * * * ––––

CONTRATADA: HIAGO ROGERIO DA ROCHA ME.
EXTRATO 128/2018OBJETO: Prestação de serviços para confecção e fornecimento de

banners, faixas, adesivos e impressão digital em lona tensiona em metalon. REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 015/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 029/2018.VIGÊNCIA: 01/08/2018 à 31/07/2019
OBJETO:VALOR GLOBAL: R$ 48.125,00
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (10 de
agosto de 2018).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988; Lei nº 10.520 de
17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Atos da
Mesa nº 101 de 14/02/2017; nº 128 de 27/02/2015 e nº 131 de
09/03/2016; Autorização Administrativa através do Processo Licitatório
nº 32 de 08/05/2018 e; Edital de Pregão Presencial nº 020 de
19/06/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
demais normas contidas na referida Lei com suas alterações
posteriores, na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, na Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, nos Decretos Federais nº 7.892 de
23/01/2013 e nº 8.250 de 23/05/2014, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007 (art. 8º), nº 101 de 14/02/2017; nº 128 de
27/02/2015 e nº 131 de 09/03/2016, na Autorização Administrativa
para Processo Licitatório nº 009/2018 e demais disposições legais
aplicáveis, todas dispostas no Edital de Pregão Presencial nº 029 de
09/08/2018.

Florianópolis/SC, 14 de Agosto de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
Rafael Schmitz - Diretor Administrativo
Hiago Rogério da Rocha - Sócio

–––– * * * ––––
LOTE 1 MARCA/

MODELO

VALOR (R$)

ITEM QTDE

.
UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

1 250 Caix
a

CAIXAS DE CABO DE REDE GIGALAN CAT.6 U/UTP
- Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro
nominal de 23AWG

Furukawa
23400178

950,20 237.550,00

- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm.
- Resistência de Isolamento: 10000 MO.km
- O cabo deve ser composto por condutores de cobre sólido 23 AWG
- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
 Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco
 Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco
Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco
 Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco
- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)
- Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de
emissão de fumaça e livre de halogênios (LSZH) de acordo com a IEC
60332-3
- Diâmetro externo: menor que 6.0mm
- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%
- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC: 93,8 O/km
 -Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m
- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo:3,3 pF/m
- Impedância Característica: 100±15% O
- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz
- Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo:45ns/100m
- Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s
- Velocidade de Propagação Nominal: 68%
- Apresentar através de catálogos ou proposta técnica de produto do
fabricante, testes das principais características elétricas em transmissões
de altas velocidades (valores típicos) de Insertion Loss (dB/100m), NEXT
(dB), PSNEXT (dB), ACRF (dB), PSACRF (dB) e RL (dB) para frequências de
100, 200, 300 e 500 MHz
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- O cabo será fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in a box)
- O cabo não pode possuir elementos de separação entre os pares
blinados (crossfiller, crossweb, cruzeta)
- Quantidade por Bobina: 305 metros em caixa
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto,
e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação
dos cabos
- Gravação sequencial métrica (metros), decrescente, no revestimento
externo, para permitir o reconhecimento imediato do comprimento restante
do cabo na bobina
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto ao percentual máximo
de elementos na composição do produto, que não agridam ao meio
ambiente conforme a diretiva RoHS
- Normas: TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801, UL 444,
ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705
- Certificações: UL Listed - E160837
- ETL Listed - 3050027
- ETL Verified - J20021181
- ETL 4 conexões - 3073041
- Rótulo ecológico ABNT 199.004. O fabricante do cabo a ser fornecido
deverá ter implementado um programa de aproveitamento de resíduos
provenientes do descarte dos cabos de cobre. Deverá ser comprovado
através de documento devidamente registrado ou site que este programa
está ativo no ato do processo licitatório. Esta unidade de descarte deverá
possuir ISO 14001 e seus devidos certificados ambientais em vigor.
- Anatel - 0498-13-0256

2 500 Uni KAYSTONE RJ45 FÊMEA CAT6
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a
proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a
26 AWG com acessorio de proteção no IDC

Furukawa
35030621

28,50 14.250,00

- O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao
mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização
homogênea
- Deve permitir a conectorização do cabo em um ângulo de 90º ou 180º no
mesmo conector
- Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª. Parte
ETL
- Tipo de cabo: U/UTP
- Material de contato elétrico: Bronze fosforoso com mínimo de 50µin
(1,27ìm) de ouro e 100ìin (2,54ìm) de niquel
- Deve permitir a conectorização do cabo em um ângulo de 90º ou 180º
com o mesmo part. number
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à
chama que atenda a classificação UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege,
vermelha, azul e preta) podendo ser pedido em qualquer cor
- Possibilidade de fixação de ícones de identificação
- Possuir logotipo ou nome do fabricante impresso no corpo do acessório
- Identificação da Categoria gravado na parte frontal do conector
- Compatível com RJ-11
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões
- Deve possuir tampa frontal do conector
-Deve possuir tampa frontal anti poeira
- O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B,
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- Temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC
- Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 133N
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750
vezes com conectores RJ-45, 200 inserções com RJ11 e 200 no bloco IDC
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6
- Resistência de Isolamento: 500 MO
- Resistência de Contato: 20mO
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de
compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS
- Possuir Certificação UL e ETL LISTED
- Possuir Certificação ETL VERIFIED
- ISO/IEC 11801
- NBR 14565
- FCC parte 68

4 50 Uni ORGANIZADOR DE CABO DUPLA FACE
- Tipo velcro
- Largura: 2 cm
- Comprimento mínimo: 220 cm

Velcro
151717

16,45 822,50

Total do Lote 1 252.622,50
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LOTE 2 MARCA/
MODELO

VALOR (R$)

ITEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

5 50 Uni Etiqueta BRADY M21
- Black on White Self Lam Vinyl 1.50'', 38,1mm.
- Part. number: M21-1500-427

Brady
M21-150
0-427

289,80 14.490,00

LOTE 3 MARCA/
MODELO

VALOR (R$)

ITEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

6 3 Uni Rack Totalmente Desmontável
- Possuir Capacidade para 44U, 19”
- Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, D/N41494

IP Metal
2004480
800

4.496,60 13.489,80

- Grau de proteção IP20
- A estrutura deve ser em aço 1,5 de espessura
- O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a
montagem e o transporte
- Porta frontal com moldura em aço 1,2 mm, visor em vidro temperado 4,0
mm, com - opção de reversão do sentido de abertura da porta, com
fechadura tipo cilindro, com ângulo de abertura da porta de 180º
- Porta traseira em aço 1,2 mm, com fechadura tipo cilindro, com ângulo
de abertura da porta de 180º
- As tampas laterais devem ser lisas, removíveis, e fabricadas em aço 1,2
mm Fechamento através de fechos rápidos tipo gaveta, com opção de
adicionar fechaduras tipo cilindro
- As fechaduras serão do tipo cilindro e possuir duas chaves para cada
porta
- Teto em aço 1,2 mm com perfuração tipo colmeia, preparado para
instalação de kits de ventilação forçada tipo bandeja com 2 ventiladores;
- Deve ter uma passagem de cabos com tampa modular fechada com
parafusos, para que quando não utilizada, não haja ingresso de objetos
indesejados no interior do rack
- Planos (frontal e traseiro) com numeração de Us
- Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base
- Teto com preparação para instalação de ventiladores
- Base em aço 1,2 mm, preparada para a instalação de rodas e pés
niveladores simultâneos que devem ser fornecidos no conjunto do rack
- Deve conter indicações de 1 a 44 U, serigrafadas nos planos de
montagem frontal e traseiro
- Planos de montagem 19”:
- Planos em aço 2 mm, galvanizados e anti-estáticos.
- Deve possuir 1 par de planos frontais e 1 par de planos traseiros,
reguláveis em profundidade
- O Rack deve possuir terminais de aterramento
- Deve suportar uma carga estática de até 800 kg
- 2 (duas) guias verticais com tampa dispostas uma de cada lado para
acomodação de cabos.
- Dimensões externas 800x800mm (LxP)

Total do Lote 3                                                                                                                               R$ 13.489,80
1ª REGISTRADA: D & B Informática Comércio de Eletrônicos Ltda.

Matrícula Nome do Servidor CidadeEndereço: Rua Estoril, sn, Q 44, L 8, Sala 1, Forquilinhas, São José,
SC, CEP 88107-413.  8876 LUCIANO ROBERTO VIEIRA SÃO JOSÉ
e-mail: mwv2008@hotmail.com Carlos Antonio Blosfeld
CNPJ/MF nº 29.767.790/0001-17 Diretor de Recursos Humanos
Florianópolis, 14 de agosto de 2018 –––– * * * ––––
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral PORTARIA Nº 1257, de 14 de agosto de 2018
Felipe César Martins- Diretor de Tecnologia e Informações 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,

Adriana Ferreira Melo- Representante
–––– * * * ––––

PORTARIAS

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

PORTARIA Nº 1256, de 14 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,

EXONERAR a servidora GIOVANA SABRINA CORREA
FALCAO, matrícula nº 8051, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Agosto de 2018 (Gab Dep Luiz Fernando Vampiro).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosRESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1258, de 14 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,

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 13 de agosto de 2018.
Gabinete do Deputado Mario Marcondes

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

PORTARIA Nº 1263, de 14 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,NOMEAR CARLA GABRIEL para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-49,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Luiz Fernando
Vampiro - Criciúma).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
EDGAIR ANTONIO SCHEFFER, matrícula nº 8025, de PL/GAB-93 para o
PL/GAB-97, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Agosto de 2018 (Gab Dep Valdir Cobalchini)

PORTARIA Nº 1259, de 14 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, PORTARIA Nº 1264, de 14 de agosto de 2018

EXONERAR o servidor EDUARDO JOSE COSTA,
matrícula nº 8582, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Agosto de 2018 (Gab Dep João Amin).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 1260, de 14 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, NOMEAR ROMEU JOSÉ VIEIRA NETO para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-73, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Romildo Titon).

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

EXONERAR o servidor MARCEL LODETTI FABRIS,
matrícula nº 6755, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Agosto de 2018 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

PROJETOS DE LEI
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1261, de 14 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,

PROJETO DE LEI Nº PL./0213.1/2018
Dispõe sobre a estadualização da rodovia
municipal PGR-443, no Município de Pedras
Grandes, e dá outras providências

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a estadualizar a
rodovia municipal PGR-443, no Município de Pedras Grandes, com uma
extensão aproximada de 19 (dezenove) quilômetros.

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

Parágrafo único. A Rodovia de que trata o caput será
incorporada à malha rodoviária estadual do Programa Rodoviário
Estadual (PRE) após a respectiva publicação do decreto de
estadualização.

EXONERAR a servidora LUCIANE DA SILVA D`AVILA,
matrícula nº 8114, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-62, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de Agosto de 2018 (Gab Dep Ana Paula Lima).
Carlos Antonio Blosfeld Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Diretor de Recursos Humanos Sala das Sessões,

–––– * * * –––– Deputado Valmir Comin
PORTARIA Nº 1262, de 14 de agosto de 2018 Lido no Expediente
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,

Sessão de 14/08/18
JUSTIFICATIVA

O presente Projeto tem o objetivo de estadualizar a rodovia
municipal PGR-443, que liga os Municípios de Pedras Grandes e
Urussanga, via Distrito de Azambuja, no trecho pertencente ao
Município de Pedras Grandes, com uma extensão aproximada de 19
quilômetros. Tal medida faz-se necessária em face das dificuldades da
municipalidade em operar sua manutenção e melhorias para o atendi-
mento da demanda potencial de tráfego, e, principalmente, para
viabilizar sua pavimentação asfáltica.

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. O referido trecho é conhecido como Rota dos Imigrantes

devido ao fato de o Distrito de Azambuja ser considerado o berço da
colonização italiana no sul catarinense. Fundado em 28 de abril de
1877, a partir da Lei Imperial Brasileira de Fomento à Imigração
nº 3784/1867, sancionada pelo Imperador D. Pedro II, o Distrito
completou, em 2018, 141 anos de colonização. A partir de sua
fundação, surgiram outras colônias, como Nova Veneza e o núcleo de
Urussanga.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JAQUELINE RUFINO DE ANDRADE ALVES, matrícula nº 7571,
de PL/GAB-35 para o PL/GAB-47, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 14 de Agosto de 2018 (Gab Dep Jose Milton
Scheffer)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos O Município de Pedras Grandes não dispõe de recursos

próprios para a pavimentação asfáltica da Rodovia PGR-443, nem–––– * * * ––––

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



10 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.322 14/08/201 8

mesmo para sua manutenção e conservação, o que ressalta a
reivindicação da população para a sua estadualização, visto que a
região é carente de infraestrutura e possui um forte potencial turístico e
cultural a ser explorado. Além disso, a pavimentação vai auxiliar os
pequenos, médios e grandes produtores a escoarem suas produções,
bem como trazer desenvolvimento econômico para a região.

cumprimento da Lei nº 17.076/2017, garantindo as mesmas o direito
ao uso do selo.

Os consumidores de nosso Estado também serão
beneficiados com a garantia de aquisição de produtos, materiais ou
artefatos livres de quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros
minerais que tenham fibras de amianto na sua composição.

Salienta-se que, em audiência pública da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina para debater o assunto da pavimentação da
rodovia municipal que liga os Municípios de Pedras Grandes e
Urussanga, via Azambuja, realizada no dia 18 de maio de 2018, no
salão paroquial da Capela Azambuja, no Município de Pedras Grandes,
foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a estadualização do
trecho de Pedras Grandes da rodovia municipal PGR-443.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental
importância a matéria objeto deste projeto de lei, garantindo o
cumprimento da Lei nº 17.026/2017 por parte da empresas que
utilizarem o selo “Empresa Livre de Amianto”.

Portanto, submetemos aos Senhores Deputados e as
Senhoras Deputadas a presente proposta, solicitando o devido apoio
para sua aprovação.

Sala das sessões,
Importante ressaltar também que a Rodovia em comento faz

a interligação da Rodovia SC-390 (que liga o litoral sul com a serra)
com a SC-108 (que liga Urussanga a Orleans).

Deputada Ana Paula Lima
Deputado Neodi Saretta
–––– * * * ––––

Em face do exposto e visando à estadualização da Rodovia
mencionada, apresento este Projeto de Lei, contando, desde já, com o
apoio dos ilustres Pares desta Casa Legislativa para a sua aprovação.

PROJETO DE LEI Nº PL./0215.3/2018
Institui o Dia Estadual do Optometrista, na
data que especifica

Deputado Valmir Comin Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Optometrista, na data
que especifica, a ser comemorado, anualmente no dia 06 de março.–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº PL./0214.2/2018 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Institui o selo “Empresa Livre de
Amianto”.

Sala das sessões, em
Deputado Dirceu Dresch

Art. 1º Fica instituído, no Estado de Santa Catarina, o selo
“Empresa Livre de Amianto”.

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
Lido no Expediente

Parágrafo único: O selo de que trata o “caput” será conferido as
empresas de comércio de materiais de construção e as construturas que,
comprovadamente cumpram com as exigências da Lei nº 17.076, de 12
de janeiro de 2017, que dispõe sobre a proibição do uso de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que tenham fibras de amianto na sua
composição.

Sessão de 14/08/18
JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o
projeto de lei que institui o Dia Estadual do Optometrista, a ser
comemorado, anualmente no dia 06 de março.

Art. 2º As empresas que desejarem utilizar o selo “Empresa Livre
de Amianto” devem procurar a Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria
de Estado da Saúde e solicitar uma vistoria para comprovar cumprimento da
Lei nº 17.076/2017, através de certidão emitidada por este órgão.

Essa data é comemorada mundialmente e em vários estados
da Federação, pretendemos aqui, a pedido de vários profissionais,
homenagear àqueles que há anos exercem importante papel função na
sociedade e ao mesmo tempo encontram dificuldades para dar
seguimento a tão importante ofício.Art. 3º O selo tem validade de 02 (dois) anos, podendo ser

renovado mediante a solicitação de uma nova vistoria a ser realizada pela
Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde.

Os Optometristas são profissionais da área da saúde,
formados em Optometria, responsáveis pelo atendimento primário da
função visual. São, desta forma, de forma inter e multidisciplinar, com
médicos e outros profissionais da saúde, a linha de frente, avaliando
as disfunções que acometem a visão, atuando diretamente na
prevenção de problemas oculares, encaminhando à especialistas
médicos as suspeitas de doenças oculares e/ou sistêmicas.

Art. 4º São objetivos desta Lei:
I - incentivar e assegurar o cumprimento da Lei nº 17.076, de 12

de janeiro de 2017;
II - reconhecer as empresas que cumprem com a Lei nº 17.076,

de 12 de janeiro de 2017;
III - estimular que as empresas de comércio de materiais de

construção e as construtoras, localizadas em Santa Catarina, realizem o
banimento dos produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que tenham
fibras de amianto na sua composição;

Os Optometristas são de fato especialistas em identificar e
compensar alterações visuais como miopia, hipermetropia,
astigmatismo e presbiopia, além de alterações acomodativas e
vergenciais, melhorando o desempenho do sentido visão.

A Optometria é uma profissão antiga - surgiu como atividade
pela primeira vez nos Estados Unidos por volta dos anos 1860-1870.IV - incentivar e garantir aos consumidores a aquisição de

produtos materiais ou artefatos livres de quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que tenham fibras de amianto na sua
composição;

No Brasil ela surgiu com a chegada dos imigrantes europeus,
na época meros práticos que na década de 30 tiveram suas atividades
proibidas pelo fato de não deterem conhecimento acadêmico.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Com o desenvolvimento científico e a globalização do
conhecimento, há cerca de vinte anos chegaram ao nosso país os
primeiros cursos superiores de Optometria, sendo nosso estado o
pioneiro na oferta do Curso de Bacharel em Optometria, isto pela
Universidade do Contestado - UnC, no seu campus de Canoinhas, que
não só formou centenas de Optometristas, como através de sua Clínica
de Estágio possibilitou o acesso de atendimento primário em saúde
visual à milhares de cidadãos da região, impactando significativamente
na qualidade de vida dessas pessoas, seja dando condições de
usufruir do ideal potencial de sua visão, seja reconhecendo sinais e
sintomas de patologias oculares (catarata, glaucoma, tracoma, etc) ou
sistêmicas (diabetes, pressão alta, etc), para então proceder o
imediato encaminhamento com urgência ou emergência para os
cuidados secundários e ou terciários, estes privativos dos profissionais
médicos, que estão habilitados à prescrição de fármacos ou para a
realização de intervenções cirúrgicas ou outros tratamentos invasivos.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, nos termos do
Inciso III do Art. 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das sessões,

Deputada Ana Paula Lima
Deputado Neodi Saretta

Lido no Expediente
Sessão de 14/08/18

JUSTIFICATIVA
Após a aprovação da Lei nº 17.076, de 12 de janeiro de 2017,

que dispõe sobre a proibição do uso de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou
outros minerais que tenham fibras de amianto na sua composição em
todo o Estado de Santa Catarina, precisamos incentivar o não uso
destes produtos nocivos a saúde da população em geral, quando
expostas a substância, comprovadamente cancerígena, amianto.

Hoje a Optometria é uma profissão consolidada em mais de
130 países do mundo, entre os quais Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá, Alemanha, Itália, Espanha Portugal, Japão, Rússia, China,
Índia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, México, Colômbia, Uruguai,
Cuba, Costa Rica e Líbano, entre outros.

Como reconhecimento e incentivo para estas empresas,
apresentamos este Projeto de Lei onde propomos a criação de um selo
denominado “Empresa Livre de Amianto”, que será concedido às
empresas de comércio de materiais de construção e as construturas que,
comprovadamente cumprem com as exigências da Lei nº 17.076/2017.

Internacionalmente a Optometria é reconhecida e fomentada
por entidades como OMS - Organização Mundial da Saúde, OPAS -
Organização Panamericana de Saúde, ONU - Organização das Nações
Unidas, OIT - Organização Internacional do Trabalho e Conselho
Internacional de Oftalmologia, sendo vista como profissão essencial

Como garantia do selo as empresas que desejarem utilizar-se
do mesmo, devem solicitar uma vistoria pela Diretoria de Vigilância
Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde que deverá certificar o

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



14/08/2018 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.322 1 1

para um sistema de cuidados com a saúde visual que busque
eficiência.

habilitação do profissional como formado em Optometria, torna-se
obrigatória a concessão de todas as licenças/alvarás de localização,
instalação e funcionamento para consultórios de Optometria.A saúde é um direito social e dever do estado (art. 196 da

CRFB/88) e a partir desta clara premissa, devemos estar
comprometidos com a luta pela democratização dos acessos aos
meios de atendimento à saúde em seus mais diversos níveis, em
especial tendo em vista o caótico quadro em que se encontra a saúde
visual brasileira.

Outrossim, sendo que em todo dia 6 de março é
comemorado mundialmente o Dia do Optometrista, para homenagear
esse profissional que em nosso país tem ligação umbilical com nosso
Estado, mais que pertinente, apresenta-se necessário registrar tal data
no calendário oficial de Santa Catarina.

Entendem-se por deficiência visual, as alterações funcionais
que incluem limitações de acuidade visual (a capacidade de ver um
objeto e seus detalhes a determinada distância) e campo visual (a
extensão do espaço em que os objetos são visíveis estando os olhos e
a cabeça imóveis). Tal deficiência compreende uma situação de
diminuição da visão mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e
uso de lentes corretoras.

Por todo o exposto e considerando a relevância da matéria é
que solicito o apoio e submeto à elevada consideração e apreciação de
Vossas Excelências, esperando ao final o acolhimento e a rápida
aprovação da matéria.

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores
Em relação a isso, são alguns rápidos e tristes dados (IBGE -

Censo 2000) que o Brasil possui 159.824 deficientes visuais com
cegueira em pelo menos um dos olhos; temos 1.173.655 crianças com
alguma deficiência visual permanente; 78,4% da população não têm
qualquer assistência à saúde visual.

–––– * * * ––––

RELATÓRIOS DE FRENTES
PARLAMENTARES

A cada ano, 94.700 crianças brasileiras, na faixa etária de 0
aos 14 anos, ficam cegas de um ou ambos os olhos ou adquirem
alguma deficiência permanente de enxergar.

RELATÓRIO 1º SEMESTRE 2018
FRENTE PARLAMENTAR DO AGRONEGÓCIO E TURISMO RURAL DE

SANTA CATARINAOs dados epidemiológicos disponíveis para o Brasil mostram
que 30% das crianças em idade escolar e 100% dos adultos com mais
de 40 anos apresentam problemas de refração que interferem em seu
desempenho diário e, consequentemente na autoestima, na limitação à
inserção social, produtividade e qualidade de vida.

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2018, as
19h30min, foi realizada reunião no município de Lages, na sede social
do MTG/SC juntamente com a Diretoria do MTG/SC, Coordenadores
Regionais, Patrões de CTG’S e Piquetes, Promotores de Eventos Rurais,
veículos de comunicação, o Deputado Patrício Destro e demais
convidados, reuniram-se para buscar problemas e soluções para o setor
do Agronegócio e Turismo Rural. Segue anexo Ata, lista de presença e
registro fotográfico.

Uma situação agravante na questão da saúde visual do país
é o longo tempo para conseguir uma consulta pelo SUS, associado a
uma distribuição desigual de profissionais capacitados, concentrados
nos grandes centros e distante de regiões menos privilegiadas.

Dados do Ministério da Saúde dão conta que mais de
cinquenta milhões de brasileiros jamais tiveram qualquer tipo de
avaliação de sua visão.

A Frente Parlamentar do Agronegócio e Turismo Rural de
Santa Catarina continuará suas reuniões pelas regiões do estado.
Retomando o calendário de reuniões no segundo semestre do corrente
ano (2018), permanecendo com a mesma composição. Já estando
agendada próxima reunião dia 02 de agosto de 2018, com setores
envolvidos para serem tratadas as demandas dessa reunião, com o
tema “Desenvolver um padrão para atender as demandas referentes a
eventos rurais”.

Segundo dados da OMS, 80% das cegueiras são evitáveis e
90% dos casos ocorrem em países em desenvolvimento e
subdesenvolvidos, sendo que o Brasil possui um dos piores índices de
prevenção para acuidades visuais no mundo.

Estudos epidemiológicos apontam que nos próximos 20
anos, duplicará o número de pessoas cegas no mundo.

Os erros refracionais (miopia, astigmatismos, etc)
apresentam-se como causa importante de limitação nas idades pré-
escolar e escolar, tendo em vista o processo ensino-aprendizagem e
sua relação direta com a qualidade da visão.

Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio e Turismo Rural
Deputado Estadual

Patrício Destro
É de reconhecida importância a necessidade de detecção

precoce desses problemas visuais, o que possibilita sua correção ou
minimização visando o melhor rendimento da criança, bem assim dos
adultos.

Lido no Expediente

Sessão de 14/08/18

–––– * * * ––––
RELATÓRIOSegundo dados do Ministério da Educação - MEC, 81% das

crianças repetentes no país não apresentam perfeita acuidade visual. A
quase totalidade das crianças em idade escolar nunca passou por
exame visual. Estima-se que grande parte dessas crianças necessitem
de óculos e as demais apresentem algum outro problema ocular não
detectado, o que pode acarretar reflexos mais sérios. Por isso, é
recomendável ações preventivas para se levantar possíveis problemas
oculares e, desta maneira, reduzir o número de cegueiras evitáveis,
disfunções visuais, repetências e evasão escolar.

Frente Parlamentar Catarinense
das

Ferrovias
DEPUTADO DIRCEU DRESCH

Presidente
Mais de 40 anos depois
Passados mais de quarenta anos, vivemos um grande caos rodoviário e
em alta quantidade de acidentes e mortes nas estradas nos movem
para a construção de alternativas para salvar a população.

Diante deste quadro, a presente proposição visa fomentar a
divulgação e o exercício da Optometria também no setor privado,
findando com eventuais dificuldades que tais profissionais por vezes
encontram para ultrapassar os obstáculos burocráticos de instalação
de seus consultórios por, infelizmente, em alguns departamentos
públicos, terem suas atividades confundidas como ato privativo de
profissionais médicos, situação que foi definitivamente esclarecida com
a vigência da Lei Federal nº 12.842/2013, que ao definir de forma
exaustiva todas as atividades que são exclusivas da medicina, excluiu
desse rol taxativo, via Veto Presidencial mantido pelo Congresso
Nacional, a realização de diagnóstico nosológico e a indicação de
lentes de grau, reconhecendo expressamente que tais atividades são
levadas a efeito por outros profissionais, bem como que determinar tal
privatividade representaria ofensa ao interesse público, por retirar do
cidadão a possibilidade de acesso à saúde mais universalizado,
resolutivo e, portanto, mais eficiente.

Frente Parlamentar Catarinense das Ferrovias
A Frente Parlamentar Catarinense das Ferrovias, desde 2015, vem se
reunindo nas regiões através de uma agenda própria ou muitas vezes
quando é solicitada sua presença.
Em 2017, pontualmente participamos de atividades junto as Câmaras
Municipais e reuniões comunitárias em que fomos chamado para falar
de outros assuntos e também abordamos o tema.
Acompanhamos em 2017 a realização de seminário internacional na
cidade de Joinville sobre esse tema.
Os debates de 2017 continuam, e a informação que ainda permanece é
que o Corredor Ferroviário de Santa Catarina ligará o oeste ao leste do
estado trazendo desenvolvimento econômico e social.
A empresa Valec S.A. ligado ao Governo Federal tem organizado
rodadas de conversas que estão chamando de audiências de partici-
pação organizaram até o momento três reuniões em Santa Catarina e
agora no último dia 01 de agosto de 2018 a Comissão de Transportes
e Serviços Públicos da Alesc, e parceria com esta Frente Parlamentar
organizaram uma audiência pública para debater o tema das ferrovias
em Santa Catarina.

Assim, em caráter supletivo à mencionada Lei Federal
nº 12.842/2013, destacadamente ao rol de seu art. 4º e o disposto no
inciso IX do § 5º do mesmo dispositivo, em atenção ao disposto no art.
196 da Constituição Federal, bem assim, com base no art. 15 da Lei
Federal nº 8.080/90, o presente projeto também estabelece que,
preenchidos os demais requisitos formais, de salubridade, segurança e
acessibilidade inerentes a consultórios em geral e verificada a
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Em 2017 falaram sobre as conquistas alcançadas pelo setor, o principal foi o
deferimento do ICMS em 2017. Sr. Dieter Presidente do SINDIMADE,
recebeu a Moção de Aplauso do Legislativo do Estado de Santa
Catarina pelos 30 anos do Sindicato. Sr. Ricardo Rossini, vice
presidente do sindicato, expos carta de reivindicação do grupo ao
Deputado Patrício Destro, com relação ao beneficio fiscal Decreto
Nº 1.549, que concede crédito presumido sobre a base de cálculo do
imposto relativo às saídas interestadual de madeira serrada e bruta;
Ampliar a lista de produtos derivados da madeira; Reconhecimento de
crédito de ICMS do óleo diesel no transporte de carga em frota própria;
criação de dispositivo legal para viabilizar investimentos nos parques
fabris através do uso do crédito de ICMS exportação na aquisição de
máquinas e equipamentos.

Será conectado a Ferrovia Norte Sul no município de Chapecó e a futura
Ferrovia Litorânea integrando assim a economia de Santa Catarina às
demais regiões produtoras e consumidoras do país.
O projeto encontra-se atualmente, desde 2017, na fase de desenvol-
vimento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental -
EVTEA, que está analisando diretrizes de traçado para o Corredor
Ferroviário de Santa Catarina, ligando Dionísio Cerqueira, no oeste
catarinense, à região de Itajaí, no litoral. Os próximos passos serão a
realização do levantamento aerofotogramétrico e a elaboração do
projeto básico.
O valor contratado para elaboração do EVTEA, Aerolevantamento
Fotogramétrico e Projeto Básico de Engenharia é de aproximadamente
R$ 48 milhões, dos quais foram dispendidos até o momento, R$ 3,5
milhões.

A Frente Parlamentar de Acompanhamento do Setor Moveleiro
e Madeireiro de Santa Catarina continuará suas reuniões pelas regiões
do estado em parceria com o sindicato do setor (SINDIMADE, SIFC).
Dando continuidade ao calendário de reuniões no segundo semestre do
ano corrente, permanecendo com a mesma composição.

Os municípios que serão atendidos junto ao Corredor Ferroviário de
Santa Catarina ainda não foram definidos pois atualmente na fase do
EVTEA discutimos as diferentes diretrizes de traçado.
Como ainda se discute o projeto básico os técnicos alegam não ser
possível ter uma previsão de custos com a construção dessa
importante ferrovia. Outro fator importante é o tempo estimado de
execução dessa importante obra, que também é alegado não se tem
como ter precisão.

Presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Setor
Moveleiro e Madeireiro

Deputado Estadual
Patrício Destro

Lido no Expediente

A determinação do volume de cargas será determinado após a diretriz
de traçados existentes, onde as cargas captáveis pela ferrovia
provavelmente será: granéis agrícolas, carnes processadas (aves e
suínos) e cargas gerais.

Sessão de 14/08/18

–––– * * * ––––
RELATÓRIO

Frente Parlamentar da Previdência
Em 2018 até o presente Pública e Justa
Os debates sobre as ferrovias catarinenses continuam, e o impacto
socioeconômico esperado com a implantação deste corredor ferroviário,
após a recente greve dos caminhoneiros, espera-se a redução do custo
do transporte, do custo de manutenção de rodovias, de emissões de
gases poluentes dos veículos, de acidentes de transporte, bem como
geração de empregos e outros que venham a ser identificados durante
a execução dos estudos de viabilidade, os quais ainda estão em
andamento. Sem falar da segurança do transporte de cargas que é
muito mais difícil de surgimento de furtos e roubos.

Deputado Dirceu Dresch
Presidente

Deputados Membros:
Deputada Ana Paula Lima, Deputado João Amim, Deputado Darci de
Matos, Deputado Dalmo Claro, Deputado Maurício Eskudlark,
Deputado Mário Marcondes, Deputado Mauro de Nadal, Deputado
Fernando Coruja e Deputado Cleiton Salvaro
Mais de 28 anos
Após 28 anos de promulgação da Constituição Federal, o Governo do
Presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional proposta
PEC 287/2016, de reforma da previdência, alegando déficit no atual
modelo.

O uso atual da linha ferroviária se dá pelo sentido norte-sul ligando os
municípios de Mafra Porto União, Joaçaba até Erechim. Nestes trechos
encontramos taxas diferenciadas de ocupação das ferrovias.
A maioria dos pátios ferroviários iremos encontrar próximo aos portos e
portanto, mais próximos ao litoral.

Frente Parlamentar da Previdência Pública e Justa
A Frente Parlamentar quando da tramitação da mencionada proposta de
reforma tramitava no Congresso Nacional, organizou em 2017, diversas
audiências públicas para debater o tema nas Câmaras Municipais, em
seminários, no Congresso Catarinense da Uvesc e junto a Frente
Parlamentar da Previdência e Trabalhista, organizada no Plenário
Antonieta de Barros, nesta Alesc.

Nossa produção catarinense e sua diversificação encontraremos as
mais diversas, por isso a demanda necessária de construirmos essa
rede ferroviária, hoje toda a produção de frangos soja e suínos vem em
sua maioria da região oeste.
Neste sentido, também anexamos todo o material levantado nas
apresentações que a Frente Parlamentar acompanhou tanto nos
debates das audiências de participação organizadas pela Valec, quanto
na audiência pública realizada na Alesc e apresentada pelo Engenheiro
da Prosul Senhor Robson Sebastiany.

Várias foram as manifestações de apoio a proposta de barrar aquela
tramitação, conforme abaixo assinados acostado ao autos, onde
muitos catarinenses fazem adesão a proposta
Os trabalhos tem acontecido de forma a promover estudos, debater e
acompanhar as discussões, constatação da viabilidade ou não da
reforma e colheita de subsídios para a CPI junto ao Congresso
Nacional.

Sala das Comissões, em 06 de agosto de 2018.
Deputado Dirceu Dresch

Presidente da Frente Parlamentar
Lido no Expediente Nos autos se depreende a confecção de diversos materiais distribuídos

e confeccionados por entidades, categorias e trabalhadores.Sessão de 14/08/18

–––– * * * –––– Temos visto que hoje a previdência pública é o melhor e mais amplo
mecanismo de distribuição de renda e de assistência social do nosso
país. Se essa medida passasse naquele momento no Congresso
Nacional provocará uma corrida aos sistemas privados.

RELATÓRIO 1º SEMESTRE 2018
FRENTE PARLAMENTAR DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR

MOVELEIRO E MADEIREIRO DE SANTA CATARINA
Reunião externa da Frente Parlamentar de Acompanhamento

do Setor Moveleiro e Madeireiro de Santa Catarina aconteceu no
município de Rio do Sul no dia 17 de maio do corrente ano as dezenove
horas, tendo como local, Restaurante da Associação Pamplona, Km150
nº 13891, Rio do Sul - SC juntamente com o SIMADE, buscando
problemas e soluções para o setor, tendo como público alvo
empresários do setor de madeireiro e moveleiro do estado. Reuniram-
se para o 3º Forum das Indústrias de Base Florestal e jantar de
celebração dos 30 Anos de fundação do SINDIMADE, tendo como
convidados: Associados SINDIMADE/FLOEMA, parceiros do grupo,
fornecedores principais, Deputados Estaduais membros da Frente
Parlamentar de Acompanhamento do Setor Moveleiro e Madeireiro de
SC - Deputado Patrício Destro- Presidente e Deputado Milton Hobus,

Encontramos na antirreforma da previdência a idade mínima para
aposentadoria de 65 anos, deixando de existir a aposentadoria por
tempo de contribuição e estabelecendo 49 anos como o período para
se ter o direito de se aposentar com o valor de 100% do benefício.
Não temos dúvida, a reforma da previdência apresentada quem ganha é
o setor financeiro, o governo ataca a previdência do trabalhador, mas
nada faz para cobrar das empresas que devem à previdência social.
Sala das Comissões, em 06 de agosto de 2018.

Deputado Dirceu Dresch
Presidente da Frente Parlamentar

Lido no Expediente

Sessão de 14/08/18
–––– * * * ––––
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