
   
 

 

ANO LXVII FLORIANÓPOLIS, 17 DE OUTUBRO DE 2018 NÚMERO 7.344   
 

  

 

 

 

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA 
Jean Kuhlmann - Presidente 
Valdir Cobalchini – Vice-Presidente 
Mauro de Nadal 
Ricardo Guidi 
Darci de Matos 
Dirceu Dresch 
João Amin 
Marcos Vieira 
Rodrigo Minotto 
 COMISSÃO DE TRANSPORTES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO  
João Amin - Presidente 
Marcos Vieira – Vice-Presidente 
Luiz Fernando Vampiro 
Antônio Aguiar 
Cesar Valduga 
Moacir Sopelsa 
Luciane Carminatti 
 COMISSÃO DE PESCA  
E AQUICULTURA 
Pe. Pedro Baldissera - Presidente 
José Milton Scheffer – Vice-Presidente 
Luiz Fernando Vampiro 
Leonel Pavan 
Carlos Chiodini 
Gabriel Ribeiro 
Rodrigo Minotto 
 
COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO 
Serafim Venzon - Presidente 
Cesar Valduga – Vice-Presidente 
Dirceu Dresch 
Ada Faraco de Luca 
Fernando Coruja 
Jean Kuhlmann 
Valmir Comin 
 COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
Ricardo Guidi - Presidente 
Serafim Venzon – Vice-Presidente 
Luciane Carminatti 
Moacir Sopelsa 
Romildo Titon 
Cleiton Salvaro 
Narcizo Parisotto 
 COMISSÃO DE RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO 
MERCOSUL 
Rodrigo Minotto - Presidente Neodi Saretta – Vice-Presidente Mauro de Nadal Ada Faraco de Luca Gelson Merisio Valmir Comin 
Leonel Pavan 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS  
E TRIBUTAÇÃO 
Marcos Vieira - Presidente 
Milton Hobus – Vice-Presidente 
Luiz Fernando Vampiro 
Luciane Carminatti 
Carlos Chiodini 
Gabriel Ribeiro 
José Milton Scheffer 
Patricio Destro 
Rodrigo Minotto 
 
COMISSÃO DE AGRICULTURA  
E POLÍTICA RURAL 
Natalino Lázare - Presidente 
Moacir Sopelsa – Vice-Presidente 
José Milton Scheffer 
Marcos Vieira 
Valdir Cobalchini 
Pe. Pedro Baldissera 
Cesar Valduga 
 
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA 
Cleiton Salvaro - Presidente 
Dirceu Dresch – Vice-Presidente 
Carlos Chiodini 
Jean Kuhlmann 
Valmir Comin 
Leonel Pavan 
Narcizo Parisotto 
 
COMISSÃO DE TURISMO  
E MEIO AMBIENTE 
Valdir Cobalchini - Presidente 
Ricardo Guidi – Vice-Presidente 
Ada Faraco de Luca 
Neodi Saretta 
João Amin 
Leonel Pavan 
Cesar Valduga 
 
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTAR 
Mauro de Nadal - Presidente 
Narcizo Parisotto – Vice-Presidente 
Luciane Carminatti 
Fernando Coruja 
Gelson Merisio 
Ismael do Santos 
Valmir Comin 
Cleiton Salvaro 
Dr. Vicente Caropreso 
 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
Fernando Coruja - Presidente Dirceu Dresch – Vice-Presidente Cesar Valduga Ada Faraco de Luca Gabriel Ribeiro Natalino Lázare Marcos Vieira 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Romildo Titon - Presidente 
Ricardo Guidi – Vice-Presidente 
Carlos Chiodini  
Dirceu Dresch 
Patricio Destro 
Dr. Vicente Caropreso 
Rodrigo Minotto 
 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E DESPORTO 
Luciane Carminatti - Presidente Valdir Cobalchini – Vice-Presidente Fernando Coruja Serafim Venzon Antônio Aguiar Natalino Lázare Rodrigo Minotto 
 COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA 
Cesar Valduga - Presidente Pe. Pedro Baldissera – Vice-Presidente Darci de Matos Fernando Coruja Luiz Fernando Vampiro Valmir Comin Dr. Vicente Caropreso 
 COMISSÃO DE SAÚDE 
Neodi Saretta - Presidente Fernando Coruja – Vice-Presidente Mauro de Nadal José Milton Scheffer Serafim Venzon Antonio Aguiar Cesar Valduga 
 COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL 
Patricio Destro - Presidente Milton Hobus – Vice-Presidente Moacir Sopelsa Romildo Titon Pe. Pedro Baldissera Dr. Vicente Caropreso Narcizo Parisotto 
 COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Dr. Vicente Caropreso - Presidente 
Fernando Coruja – Vice-Presidente 
Ismael dos Santos 
Ada Faraco de Luca 
Neodi Saretta 
José Milton Scheffer 
Narcizo Parisotto 
 COMISSÃO DE PREVENÇÃO  
E COMBATE ÀS DROGAS 
Ismael dos Santos - Presidente 
Luciane Carminatti – Vice-Presidente Narcizo Parisotto  Serafim Venzon 
Romildo Titon 
Darci de Matos 
Natalino Lázare 
 

18ª  
Legislatura ESTADO DE SANTA CATARINA 4ª Sessão 

Legislativa 



2 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.344 17/10/2018

DIRETORIA LEGISLATIVA

Coordenadoria de Publicação:
Responsável pela revisão dos
documentos, bem como editoração,
diagramação e distribuição.

Coordenadoria de Taquigrafia
do Plenário:

Responsável pela composição e
revisão das atas das sessões
ordinárias, especiais, solenes e
extraordinárias.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA
E INFORMAÇÕES

Coordenadoria de Divulgação
e Serviços Gráficos:

Responsável pela impressão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EXPEDIENTE

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC

CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500
Internet: www.alesc.sc.gov.br

IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXVII
NESTA EDIÇÃO: 8 PÁGINAS

ÍNDICE

Plenário
Ata da 024ª Sessão Especial
realizada em 09/10/2018........ 2
Atos da Mesa
Atos da Presidência DL.......... 6
Ato da Mesa DL ..................... 6
Publicações Diversas
Extratos.................................. 7
Ofícios.................................... 7
Portarias................................. 8
Projeto de Lei ......................... 8

P L E N Á R I O

ATA DA 024ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018,
EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA FEDERAÇÃO DAS

ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DE SANTA CATARINA - FEAPESC

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício

Eskudlark) - Invocando a proteção de Deus,

declaro aberta a presente sessão especial em

homenagem aos 30 anos da Federação das

Associações de Aposentados e Pensionistas de

Santa Catarina - Feapesc.

Senhor vice-presidente da Federação

das Associações de Aposentados e Pensionistas

de Santa Catarina - Feapesc, Antônio Novelli;

(Procede-se à interpretação do hino.)

[Degravação: Tayliny da Silva]

Registramos ainda a presença do

deputado Neodi Saretta que abriu mão em não

fazer parte da mesa, pois terá que representar

a Assembleia Legislativa, em outro evento, não

participando de toda a sessão.

Senhor José Nestor Klein, neste ato

representando as Associações de Aposentados;

Senhor Gilberto dos Santos, neste ato

representando as Associações de Aposentados.
Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão

nominadas a seguir:
Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores presentes, esta sessão especial foi

convocada por solicitação da mesa e aprovada,

por unanimidade, pelos demais parlamentares

em homenagem aos 30 anos da Federação das

Associações de Aposentados e Pensionistas de

Santa Catarina - Feapesc.

A seguir, teremos apresentação de

vídeo institucional referente aos 30 anos da

Associação.
Senhor presidente da Federação das

Associações de Aposentados e Pensionistas de

Santa Catarina - Feapesc, Iburici Fernandes; (Procede-se à apresentação do vídeo.)

(Palmas)[Degravação: Taquígrafa: Ana

Maria]

Senhora Marli Rita Roveda, neste ato

representando as Associações de Aposentados;

Gostaria de saudar o senhor presidente,

as autoridades que compõem a mesa, bem

como as duas cidades especiais, na minha

vida, São Miguel do Oeste, em nome do senhor

Senhora primeira-dama da Federação

das Associações de Aposentados e

Pensionistas de Santa Catarina - Feapesc,

Marisa Catarina Fernandes;

Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional pelo Coral Encantos, sob a

regência do maestro Robson Medeiros Vicente.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Jaime José Pretto, presidente, amigo, pessoa

que eu conheço há mais de 40 anos, parabe-

nizar pelo seu trabalho, e saudar o Galeno de

Castro, presidente de BaIneário Camboriú. Elas

foram muito importantes na minha trajetória

profissional como delegado de polícia e hoje

como deputado estadual.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Camboriú e adjacentes, o senhor presidente

Galeno de Castro.(Palmas)

A seguir, o Parlamento Catarinense fará

entrega de certificados às Associações pelos

relevantes e notórios serviços prestados em

busca da defesa dos direitos dos aposentados

e pensionistas catarinenses.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas do Extremo Oeste e São Miguel do

Oeste, o senhor presidente Jaime José Pretto.Gostaria de dizer que a proposição foi

da Mesa Diretora da Casa devido à importância

de registrar o que é feito pelos catarinenses.

Parabenizar a Feapesc pelo trabalho que faz em

defesa dos nossos aposentados, e o sonho de

todo catarinense é poder ser um dia associado

dessa instituição, e é o que mais nós

desejamos por muitos anos.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação de Aposentados e

Pensionistas de Canoinhas, o senhor

presidente Nivaldo Burgardt.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Xanxerê, o senhor presidente

Valdemar Garghetti.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Indaial, Timbó, Pomerode e

região, a senhora presidente Sonia Teresinha Elias.

(Procede-se à entrega do certificado.)

Nós sabemos que os poderes

constituídos deveriam dar a devida atenção e

proteção aos direitos dos aposentados, mas

infelizmente nem sempre isso ocorre. Então por

essa razão é muito importante a atuação da

Feapesc nestes 30 anos.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social e Idosos de

São José, o senhor presidente João Osmar

Quadros Pacheco.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Fraiburgo, o senhor presidente

Ivo Andrade de Oliveira.

Reconhecer a pessoa do presidente,

dos ex-presidentes, da diretoria quanto ao

trabalho importante que desenvolvem. E como

esta é uma Casa do Povo não poderia deixar

passar este momento sem fazer o registro

oficial. [Degravação: Taquígrafa Sílvia]

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

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

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social de

Araranguá, o senhor assessor-jurídico Jorge

Alexandre Rodrigues.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação de Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social da Grande

Florianópolis, a senhora presidente Marli

Rita Roveda.

Neste momento convido o mestre de

cerimônias para proceder a nominata dos

homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e

senhores, boa noite!

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

em nome da Associação de Aposentados e

Pensionistas de Morro da Fumaça, o senhor

presidente Victor Santos Zaccaron.

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação dos

Pensionistas, Aposentados e Idosos de

Tubarão, o senhor secretário-geral Francisco

Nazário da Silva.

Neste momento, o Poder Legislativo

Catarinense, em sessão especial, presta

homenagem à Federação das Associações de

Aposentados e Pensionistas de Santa

Catarina - Feapesc, pela passagem dos seus

30 anos de fundação.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação de Aposentados e

Pensionistas de Cocal do Sul, a senhora

presidente Maria Salete Teixeira Burigo.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]

Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado Maurício Eskudlark para fazer a

entrega das homenagens.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Blumenau, o senhor

presidente Hildo Mário de Novaes.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Federação das

Associações de Aposentados e Pensionistas de

Santa Catarina - Feapesc, o senhor presidente

Iburici Fernandes.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Videira, o senhor presidente

Vitorio Cavilha.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas do Município de Braço do Norte, o

senhor presidente Valberto Wiggers Michels.

(Procede-se à entrega do certificado.)

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

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Rio Negrinho, o senhor

presidente José Nestor Klein.

Solicito que o senhor Iburici

Fernandes permaneça à frente.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Recebe a homenagem pelos relevantes

trabalhos desenvolvidos diante da Feapesc, o

senhor Iburici Fernandes.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social de BaIneário

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)
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Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Joinville, o senhor presidente

Sérgio Sant’Anna.

(Palmas) Cumprimento as autoridades presentes, os

meus caros colegas presidentes de

Associações do estado, e as senhoras e

senhores presentes neste evento.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Trabalhadores

Aposentados, Pensionistas e Idosos de Criciúma,

o senhor presidente Manoel Antônio Vieira.(Procede-se à entrega do certificado.) Sinto-me prestigiada com o convite para

me pronunciar a respeito desta homenagem,

pelos 30 anos da Fapesc, pois de fato é uma

entidade merecedora de aplausos e apoio

desta Casa Legislativa e de toda a sociedade.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sara] (Procede-se à entrega do certificado.)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos do município de Orleans,

o senhor presidente Luiz Legnani.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Garopaba, o senhor

presidente Balbino Furtado.

É desnecessário discorrer sobre todas

as dificuldades que encontramos para manter

em atividade as nossas entidades. Num país

que, mesmo incluindo algumas ações

favoráveis, o idoso e o aposentado são

marginalizados e desprestigiados. Talvez em uma

autocrítica, mea culpa, por que nos acomodamos,

nos conformamos e não nos manifestamos contra

o descaso, inclusive na hora de votar.

(Procede à entrega do certificado.)

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

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social de

Siderópolis, o senhor segundo-secretário Líbero

Léo Feltrin.

(Palmas)[Degravação: Taquígrafa

Elzamar]

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social de Joaçaba,

Herval d’Oeste e Luzerna, o senhor presidente

Luiz Neri Karloh.

(Procede à entrega do certificado.)

(Palmas) Esta festa é um sinal de que

podemos estar entrando numa fase de

conscientização social e de que, mesmo em

frente ao desprestígio, estamos aqui resistindo

ao nosso tempo e celebrando a vida, os sonhos

e os que nos auxiliam pelo caminho.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Forquilhinha, o senhor

presidente Dino Eyng.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Chapecó, o senhor secretário-

geral Gilberto dos Santos.

(Procede à entrega do certificado.)

(Palmas) Eu destaco o trabalho corajoso e

determinado do presidente da Fapesc, senhor

Iburici Fernandes, com sua bandeira de

esperança e de boa vontade, irredutível na

busca de seus sonhos, visando o bem de

todos. Preciso mencionar também a Asaprev

Florianópolis, que tenho a honra de presidir.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Concórdia, o senhor presidente

Agostinho Schiochetti.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Agradecemos ao excelentíssimo senhor

deputado Maurício Eskudlark pela entrega das

homenagens.(Procede à entrega do certificado.)

(Palmas) (Palmas)

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos do Distrito de Rio Maina,

o senhor vice- presidente Valdecir Rosa.

Dando continuidade a esta magnífica

solenidade, teremos a interpretação da música

Canção da América, de autoria de Milton

Nascimento, pelo coral Encantos sob a

regência do maestro Robson Medeiros.

Agradeço especialmente a seu

fundador, senhor Vitor Freysleben Moritz, in

memoriam, e ao presidente que me antecedeu,

senhor João Alfredo Campos, in memoriam, aos

nossos diretores, aos ex-presidentes e

colaboradores pelo muito que fizeram para

que estivéssemos aqui prestando e rece-

bendo homenagens.

(Procede à entrega do certificado.)

(Palmas) Esta sessão está sendo gravada e será

reprisada durante a semana. Acompanhe a

programação!

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Içara, o senhor

presidente Antônio Novelli.

Muito obrigado! A Asaprev Florianópolis, como a Fapesc,

apresentou um grande crescimento, nesses

três últimos anos, oportunizando aos

associados a integração, lazer, cultura, apoio

jurídico, inclusão e reconhecimento na sociedade.

(Procede-se à interpretação da música.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)[Degravação: Taquígrafa Eliana]

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício

Eskudlark) - Convido para fazer uso da palavra,

em nome dos homenageados, a senhora

presidente da Associação de Aposentados e

Pensionistas da Previdência Social da grande

Florianópolis, Marli Rita Roveda.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de São Francisco do Sul, o senhor

presidente José Wilson Della Giustina.

O avanço cobra o preço de mais

responsabilidades, atitudes e respostas. Nossa

força conjunta e determinação farão acontecer

as mudanças necessárias e esperadas por

todos. [Degravação: Nicole Loraine Engel]

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) A SRA. MARLI RITA ROVEDA -

Cumprimento o exmo. sr. deputado Maurício

Eskudlark, representando aqui o presidente da

Assembleia Legislativa de Santa Catarina,

deputado Silvio Dreveck, e estendo a saudação

aos demais componentes da mesa.

Convidamos para receber o certificado,

em nome da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Imbituba, o senhor

primeiro-secretário Orlando Cesar da Rosa.

Gostaria de citar uma passagem bíblica

que serve muito relativamente às associações.

Mateus relata no capitulo nove,

versículo 37, que disse Jesus: “A messe é

grande, mas os trabalhadores são poucos”.(Procede-se à entrega do certificado.)
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Acredito que todos os presidentes aqui

presentes concordam.

nem mesmo uma sede; sem vocês os

associados não teriam o atendimento com

médico, psicólogo e assistente social, que

deveria ser função, logicamente, do governo.

Mas nós estamos fazendo, e vamos fazer muito

mais. Temos que crescer, acordar, e os

aposentados, pela primeira vez na sua história,

acordaram, senhor presidente!

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício

Eskudlark) - Gostaria de parabenizar o senhor

presidente pelo brilhante pronunciamento.

Eu lhes digo com muito respeito meus

amigos: somos agentes de uma mudança

cultural que está em curso e que podemos

ajudar a acontecer com a força de nossas

mãos unidas, numa corrente poderosa, para

recebermos o devido reconhecimento da

sociedade, da família e da justiça.

Especialmente em relação aos nossos

benefícios da Previdência, desvirtuados e

desidratados, em gabinetes de técnicos, e na

caneta de governantes insensíveis a nossa

história de trabalho e dedicação ao país.

É um dever do governo, um dever do

estado fazer este reconhecimento e esta

proteção aos aposentados. Gostaria de dizer

que esta Casa tem o dever de fazer esta

homenagem reconhecendo o trabalho que é

feito e quem tem gratidão.

Nós tivemos neste ano um candidato a

deputado federal, não o elegemos, mas

plantamos uma semente para o futuro. E logica-

mente, somos um 1,360 milhão que coloca,

nos cofres públicos, nos bancos, mais de 21

bilhões de reais por ano, dos quais 78,6% dos

municípios catarinenses vivem da previdência

social, vivem dos aposentados. Temos que

valorizar isso que nós conseguimos.

[Degravação: Roberto Machado]

Quem sabe reconhecer o trabalho

alheio, realmente são pessoas especiais,

pessoas diferentes, e os senhores fazem um

grande trabalho de reconhecer, defender e

proteger todos os aposentados.Vamos à luta, a esperança não se

aposenta! Agradecemos ao Coral Encantos pela

brilhante apresentação, parabenizando-os, bem

como à regência do maestro Robson Medeiros

Vicente. É isso que o Brasil precisa, de

pessoas com potencial, competentes, e um

bom maestro, que serve de exemplo.

Obrigada!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DA ORADORA) Nós temos que valorizar muito mais.

Nós temos que fazer as autoridades políticas

saberem que este país, daqui há dez, vinte,

trinta anos, será todo ele de cabeça branca,

todos nós. E todos nós temos que construir

algo para que alguém nos ampare futuramente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício

Eskudlark) - Convido para fazer uso da palavra,

em nome da instituição homenageada, o senhor

presidente da Feapesc, Iburici Fernandes.

(Palmas)

Não é tão difícil quando temos as

pessoas certas, no lugar certo.O SR. IBURICI FERNANDES -

Cumprimentar o presidente da mesa, deputado

Maurício Eskudlark, cumprimentar todos os

homenageados e os participantes e, em

particular, cumprimentar o coral Encantos que

já faz parte da família Feapesc.

Hoje somos eu e a Marisa, daqui um

tempo seremos só um, e quem vai cuidar

desse um? Hoje um cuida do outro e,

futuramente, quem vai cuidar? Então está

aberto o caminho.

Parabéns a todas, a todos, e ao

maestro!

Também gostaria de agradecer à equipe

da Assembleia Legislativa que organizou e fez

todo o trabalho para que esta sessão

transcorresse da melhor maneira, bem como à

equipe da TVAL que faz a transmissão e a

gravação deste programa.

Dizer que hoje, presidente, é um dia

emocionante para todos nós por que a Casa

reconhece um trabalho de trinta anos. Muitos

presidentes já estão nessa luta há muito

tempo, e nós temos a certeza de que abrimos

um caminho para algo extremamente importante.

Quero agradecer novamente. Eu tinha

tanta coisa para falar, mas hoje é dia de

comemoração. Agradecemos mais uma vez a

Alesc pela homenagem, e esperamos que o

senhor deputado um dia vá visitar as nossas

associações, também visitar a nossa federação

para ver o trabalho tão bonito que é feito em

prol da sociedade.

É uma sessão singela, mas que

representa muito para nós deputados. Em

nome dos 40 parlamentares, deixamos o

registro do nosso reconhecimento pelo trabalho

e pela importância da Associação e das

pessoas que os senhores defendem e

protegem, acima de tudo.

Temos que, de agora em diante,

transformar nosso país com educação e

cultura. Eu sempre falo: um país só vai se

desenvolver quando todas as crianças e idosos

souberem ler e escrever. Esse é o passo inicial

para que se construa, realmente, um país onde

todos os brasileiros sejam iguais.

É isso que nós queremos. Muitos

acham que nós viemos aqui única e

exclusivamente pedir dinheiro. Não é isso, nós

queremos ser reconhecidos, queremos dizer que

estamos vivos, queremos dizer que não somos

invisíveis, queremos dizer que nos alimentamos,

que tomamos remédios, que queremos lazer.

A Presidência agradece a presença das

autoridades e a todos que nos honraram com o

seu comparecimento nesta noite.

Nós, tempos atrás, fizemos uma

camiseta, presidente, com o dizer: “Brasil de

quase todos” e chegamos ao fundo do poço

realmente com um Brasil de quase todos. Mas

hoje é dia de nós agradecermos. Queremos

agradecer a Alesc e a todos os funcionários que se

empenharam para que este evento acontecesse.

Neste momento, teremos a interpre-

tação do hino de Santa Catarina pelo Coral

Encantos, sob a regência do maestro Robson

Medeiros Vicente.

Queremos que as autoridades também

olhem para este coral a fim de conhecer a sua

atividade. As associações passam por muitas

dificuldades e não recebem apoio. Estamos

abrindo este caminho para os aposentados e

para a cultura brasileira.

(Procede-se à interpretação do hino)

Antes de encerrar a presente sessão, a

Presidência convoca outra, ordinária, para o dia

subsequente, à hora regimental. [Degravação:

Taquígrafa Sara e Revisão Final: Taquígrafa Eliana].

Esta luta da Feapesc é de todos

vocês presidentes! Sem vocês isso não

aconteceria, não teríamos 40 mil associados,

Muito obrigado!

(Palmas)
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 046-DL, de 2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no

uso de suas atribuições
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 044-DL, de 2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Narcizo Parisotto, no dia 16 de

outubro do corrente ano, sem remuneração, para tratar de

interesse particular.CONCEDE licença ao Senhor Deputado João Amin, no período
compreendido entre os dias 9 a 15 de outubro do corrente ano, sem
remuneração, para tratar de interesse particular.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 16 de outubro de 2018.

Deputado SILVIO DREVECK
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de outubro de 2018. Presidente

Deputado SILVIO DREVECK
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Presidente
GABINETE DO DEPUTADO NARCIZO PARISOTTOASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Exmo.Sr.GABINETE DO DEPUTADO JOÃO AMIN
Deputado Silvio DreveckExcelentíssimo Senhor
Presidente da ALESCSilvio Dreveck

NestaPresidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
OF/GJA/444/2018 Florianópolis, 9 de outubro de 2018 Of.n.049/2018 Florianópolis, 15 de outubro de 2018.

Senhor Presidente, Senhor Presidente
Manifestando meus cordiais cumprimentos, solicito licença sem

remuneração para o Deputado Estadual João Amin no período entre os dias
9 a 15 de outubro do corrente ano.

Com cordiais cumprimentos venho solicitar a concessão licença

de 01 (um) dia, sem remuneração, na forma do art. 52, inc. III, do Regimento

Interno desta casa, para tratar de interesse particular, no dia 16.10.2018.Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e
consideração, colocando-nos à disposição nesta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovamos os votos de

estima e apreço.Atenciosamente,

Atenciosamente,Edson Caporal
Chefe de Gabinete Narcizo Parisotto

Deputado Estadual João Amin Deputado Estadual
Lido no Expediente

Lido no Expediente
Sessão de 16/10/18

Sessão de 16/10/18–––– * * * ––––
–––– * * * ––––

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 045-DL, de 2018
ATO DA MESA DLO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições ATO DA MESA Nº 022-DL, de 2018
CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, no período de
10 a 29 de outubro do corrente ano, sem remuneração, para tratar de
interesse particular.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 10 de outubro de 2018. CONCEDE autorização ao Senhor Deputado João Amin para ausentar-se
do País, no período compreendido entre os dias 9 a 15 de outubro do
corrente ano, a fim de viajar aos Estados Unidos da América.

Deputado SILVIO DREVECK
Presidente

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de outubro de 2018.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Deputado SILVIO DREVECK - PresidenteGABINETE DO DEPUTADO GELSON MERISIO
Deputada Dirce Heiderscheidt - 2ª SecretáriaAo Excelentíssimo
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

SILVIO DREVECK
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
GABINETE DO DEPUTADO JOÃO AMIN

Nesta Excelentíssimo Senhor
OFGABGM/324/2018 Florianópolis, 10 de outubro de 2018. Silvio Dreveck

Excelentissimo Senhor Presidente, Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
Cumprimentando cordialmente, solicito a Vossa Excelência,

em estrita observância às determinações contidas no art. 52 do Regi-
mento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a
concessão de licença para interromper o exercício das funções de
Deputado Estadual, durante o período de 10 de outubro a 29 de outubro
do corrente ano, sem ônus para o Erário, em razão das eleições em curso.

OF/GJA/445/2018 Florianópolis, 9 de outubro de 2018
Senhor Presidente,
Manifestando meus cordiais cumprimentos, comunico que o

Deputado Estadual João Amin estará ausente do país no período entre os
dias 9 a 15 do corrente ano, período em que estará nos Estados Unidos.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e
consideração, colocando-nos à disposição nesta Casa Legislativa.Respeitosamente,

Atenciosamente,Gelson Merisio
Edson CaporalDeputado Estadual

Chefe de Gabinete
Lido no Expediente

Deputado Estadual João Amin
Sessão de 16/10/18

Lido no Expediente
–––– * * * –––– Sessão de 16/10/18

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

EXTRATOS OFÍCIOS

EXTRATO Nº 152/2018 OFÍCIO Nº 684.2/2018
ESTADO DE SANTA CATARINAREFERENTE: 3º Termo Aditivo celebrado em 02/10/2018, referente ao

Contrato CL nº 097/2017-00, celebrado em 04/10/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA-GERAL JUDICIÁRIA

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.
Secretaria do Conselho da Magistratura

CONTRATADA: ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA Ofício n. 67/2018-CM Florianópolis, 09 de outubro de 2018.
OBJETO: Prorrogar vigência do contrato entre 05/10/2018 a

04/04/2019. REFERENTE Á serviços continuados com regime de

dedicação exclusiva de mão de obra na área de apoio administrativo e

atividades auxiliares, composto pelos postos de Pessoal Administrativo

(1); Pessoal Administrativo (2); Pessoal Administrativo (3);

Recepcionista Executiva (1); Recepcionista Executiva (2); Mestre de

Cerimônias; Assistente de Saúde (1); Assistente de Saúde (2 - Técnico

de enfermagem), Assistente de Saúde (3 - fisioterapeuta); Auxiliar de

Apoio Pedagógico; Operador de Equipamento Gráfico, Técnicos em Arte

de Criação Gráfica; Ascensorista e Intérprete de libras, de acordo com

os quantitativos e descrições das atividades constantes do Anexo I do

Edital de Concorrência 002/17.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado SILVIO DREVECK
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta
Assunto: Remessa do Demonstrativo Financeiro do Selo de
Fiscalização dos Atos Notariais e Registrais referentes ao 1º e 2º
semestre do ano de 2017.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Demonstrativo Financeiro do

Selo de Fiscalização dos Atos Notariais e Registrais, relativos ao
primeiro e segundo semestre de 2017 (quatro volumes), bem como,
comunico que não há necessidade de elevar ou reduzir o valor deste
para o exercício financeiro do ano de 2019, conforme manifestação
exarada pelo colendo Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal
de Justiça, em sessão realizada no dia 8 de outubro do corrente ano,
materializada na certidão de julgamento que segue anexa.

VIGÊNCIA: 05/10/2018 à 04/10/2019

VALOR MENSAL: R$ 2.426.799,22

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 do

contrato original e item 12.5 do Edital de Concorrência 002/2017; Atos

da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização

Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 064/2018.

A providência decorre do disposto nos arts. 10 e 11 da Lei
Complementar n. 175/1998.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de
consideraçãoe apreço.

Cordialmente,Florianópolis/SC, 17 de Outubro de 2018
Des. Rodrigo Collaço

Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
PRESIDENTE

Rafael Schmitz - Diretor Administrativo Lido no Expediente
Luiz Ermes Bordin - Sócio Administrador Sessão de 16/10/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––

EXTRATO Nº 153/2018 OFÍCIO Nº 0685.3/2018
Ofício 74/2018 Camboriú, 04 de outubro de 2018.REFERENTE: 7º Termo Aditivo celebrado em 31/08/2018, referente ao

Contrato CL nº 060/2013-00, celebrado em 02/09/2013. Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Redenção, de
Camboriú, referente ao exercício de 2017.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.

CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - SC - CIEE-SC Alceu Daud De Mello
OBJETO: Prorrogar em caráter de excepcionalidade por mais 60 dias

entre 01/09/18 a 01/11/2018. REFERENTE Á objetivo principal

formalizar as condições básicas para a contratação de estudantes com

deficiência (na condição de estagiários), que estejam frequentando o

ensino regular em instituições de educação superior, educação

profissional, ensino médio, educação especial ou que estejam

frequentando os anos finais do ensino fundamental (jovens e adultos),

tendo o CIEE/SC com o Agente de Integração. A contratação referida no

item 2.1 será feita de forma paulatina e de acordo com as neces-

sidades da ALESC, sendo que inicialmente será formalizada a

contratação de apenas 10 (dez) estudantes com deficiência.

Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 16/10/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0686.4/2018

Lages, 09 de outubro de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Lageana Assistencial
Aristeu Rodolfo (Solar Espírita), de Lages, referente ao exercício de 2017.

Rafael Maines
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 16/10/18VIGÊNCIA: 01/09/2018 à 01/11/2018
–––– * * * ––––

VALOR MENSAL: R$ 11.000,00
OFÍCIO Nº 0687.5/2018

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93; Ato da

Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017; Cláusula Oitava, item 8.1

do contrato original e; Autorização Administrativa através da Declaração

CEO-DF nº 066/2018.

CA-044/2018 Criciúma, 08 de outubo de 2018.
Encaminha documentação do Observatório Social de Criciúma (OS
CRICIÚMA), solicitando a elaboração de Projeto de Lei de declara de
utilidade pública.

Sinesio VolpatoFlorianópolis/SC, 17 de Outubro de 2018
PresidenteCarlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral

Lido no Expediente
Rafael Schmitz - Diretor Administrativo

Sessão de 16/10/18
Sr. Marcelo Firmino Vaz - Superintendente –––– * * * ––––

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

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor

MARIO CARLOS GOULART, matrícula nº 2776, de PL/GAM-81 para o

PL/GAM-88, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 15 de Outubro de 2018 (MD - 2ª Secretaria)

PORTARIA Nº 1611, de 17 de outubro de 2018

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo

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

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

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

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

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1614, de 17 de outubro de 2018

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo

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

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

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

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015. RESOLVE: 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.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor

LUIS CARLOS DUNCKE, matrícula nº 7334, de PL/GAB-66 para o

PL/GAB-79, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 15 de Outubro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da

servidora TANIA HERONDINA DE ANDRADE, matrícula nº 7904, de

PL/GAM-65 para o PL/GAM-75, do Quadro de Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 15 de Outubro de 2018 (MD - 2ª Secretaria)

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1612, de 17 de outubro 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
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº PL./0249.2/2018
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.

Declara de utilidade pública a Associação
Arte Mais Suave, de Brusque.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Arte
Mais Suave, com sede no Município de Brusque.

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:ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor

MAURI JOAO DE QUADROS, matrícula nº 7607, de PL/GAB-75 para o

PL/GAB-78, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 15 de Outubro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

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

Carlos Antonio Blosfeld 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.

Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1613, de 17 de outubro de 2018 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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,

Sala das Sessões,
Deputado Ismael dos Santos

JUSTIFICATIVA
A Associação Arte Mais Suave é uma organização nacional de

interesse público, possuindo caráter comunitário, filantrópico,
beneficente, assistencial, educacional, científico, conservacionista, de
fomento sócio-ambiental voltada para a defesa e garantia dos
interesses e direitos de todo ser humano, sem qualquer tipo de
discriminação de nacionalidade, credo, raça ou social.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.

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
Lido no Expediente
Sessão de 16/10/18

–––– * * * ––––
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