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P L E N Á R I O

ATA DA 102ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 14h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Ada Faraco De
Luca - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dr.
Vicente Caropreso - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael
dos Santos - Jean Kuhlmann - João Amin -
José Milton Scheffer - Kennedy Nunes -
Leonel Pavan - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Manoel Mota - Marcos
Vieira - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa -
Narcizo Parisotto - Neodi Saretta - Padre
Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Romildo
Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

Breves Comunicações Finda seu discurso com a leitura de
uma poesia de Carlos Drumond de Andrade
sobre O Tempo.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Ressalta que a presente data é
especial no calendário, pois é o Dia da Reforma
e o Dia da Poesia. O Dia da Reforma porque há
exatos 501 anos, Martinho Lutero afixou as
famosas 95 teses que historicamente tiveram um
papel decisivo na redefinição do homem moderno.

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado por ser também ele um
escritor e aborda os 501 anos da Reforma
Protestante. [Taquígrafa: Eliana]

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -
Discorre sobre reivindicação da Vigilância
Sanitária do estado catarinense para que se
apreciem as reformas internas necessárias.
Salienta que o referido órgão realiza um
trabalho relevante para a sociedade,
exemplificando a descoberta do foco da doença
de Chagas no passado e, atualmente, o
combate à Dengue para evitar as doenças
infectocontagiosas.

Salienta que o Protestantismo trouxe,
para o palco da história, rupturas marcantes no
campo teológico, econômico e social. Dizia
Martinho Lutero que “nem todo o homem de
bem pratica boas obras, mas aquele que pratica
boas obras certamente será um homem de bem.”
Desafiou ele a monarquia, quando colocou a
proposta, na área educativa, de meninos e
meninas estudarem numa mesma classe de aula.

Enfatiza ser também o Dia da
Poesia, dia de um grande poeta: Carlos
Drumond de Andrade, artista do verso livre,
da poesia subjetiva e concreta. Aquele que
seria o poeta do eu maior que o mundo,
quando fazia sua poesia irônica; do eu
menor que o mundo, quando fazia sua
poesia social e o poeta do eu igual ao
mundo, quando fazia uma poesia metafísica.

Comenta a reunião da comissão de
Saúde, na presente data, na Casa Legislativa,
quando se deu o encaminhamento do pedido
de instalação de uma agência transfunsional do
Hemosc, em Canoinhas, bem como a
solicitação ao secretário de estado da Saúde,
no sentido de colocar em funcionamento no
presente ano, pois o município possui a
Adosarec - Associação dos Doadores de

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

*********
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Sangue da Região de Canoinhas, como
referência na questão da doação de sangue em
Santa Catarina, além de possuir o maior doador
de sangue, o sr. Orestes Golanovski - in

memoriam, do mundo até junho de 2006, o
qual realizou relevantes serviços à associação
e à comunidade de modo geral.

Alerta sobre a gravidade do que está
acontecendo no Brasil, pois contribuiu muito,
inclusive, com o processo de reação de
antipolítica neste último período. Repete o que
falou no dia anterior, que isto não colabora com
o processo de democratização, ao contrário,
ameaça a democracia.

óbito e/ou necessidade de tratamento.
Acrescenta que infelizmente, no primeiro
semestre, fez parte da referida estatística por
ter sofrido um AVC. Na oportunidade, agradece
o atendimento recebido dos médicos,
enfermeiros, auxiliares e apoio de amigos, além
da força maior do Grande Arquiteto do Universo.

Parabeniza o presidente da República
eleito, sr. Jair Bolsonaro, desejando sucesso,
pois os ventos da mudança voltam-se para o
lado do bem, mesmo diante dos ataques da
esquerda e deseja um país sem corrupção,
bem como almeja uma boa gestão ao novo
governador do estado. [Taquígrafa: Sílvia]

Refere-se à fala do deputado Antônio
Aguiar, e manifesta preocupação quando se
usa a tribuna acusando, reforçando denúncias
sem provas. Enfatiza que o juiz Sérgio Moro
acusou Lula sem nenhuma prova, entendendo
que ele está preso como uma estratégia para
tirá-lo do processo eleitoral.

Ressalta que o objetivo maior de seu
pronunciamento é pleitear a ampliação da
campanha transformando-a em Semana de
Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC,
para que os governos estaduais e municipais
possam esclarecer as pessoas de menor poder
aquisitivo da gravidade de tal doença, por meio
de campanhas nas escolas, nos postos de
saúde e na imprensa.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Reivindica novamente às comissões da Casa,
para que os projetos que estão parados,
esperando parecer ou decisão, sejam
encaminhados para votação em Plenário. Cita
inclusive a matéria de sua autoria e de grande
importância, como a que trata de se tirar ICMs
das contas de luz das Apaes, que estão
sempre em busca de ajuda e apoio para se
manter. Refere-se também a proposta da lista
tríplice com o nome de delegados, que deverão
ser escolhidos pelos colegas de profissão, e
após a indicação para o cargo de Delegado-
Geral pelo governador.

Declara que Bolsonaro foi eleito com
todos esses problemas que ocorreram neste
período, inclusive com a retirada de Lula da
disputa eleitoral, estratégia articulada pelos
grandes capitalistas nacionais e internacionais,
especialmente os Estados Unidos. Assegura
que um dia o povo brasileiro terá a informação
de tudo que está atrás deste movimento, que
começou especialmente a partir de 2014,
passando pela derrubada da presidente Dilma,
pela prisão do ex-presidente Lula, e a tomada,
o sequestro dos bens do povo brasileiro, das
riquezas do país, especialmente falando do
petróleo. Reitera que o presidente eleito, assim
como Temer, é um fantoche do grande
capitalismo, dos neoliberais, que dominam o
mundo, sangram o povo do Brasil, tirando as
suas riquezas e deixando-os cada vez mais pobres.

Finaliza solicitando aos deputados apoio
para aprovação da simples lei que obriga os entes
públicos dar orientação de vida ao povo catari-
nense na prevenção do AVC. [Taquígrafa: Elzamar]

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Tece comentários a respeito do conjunto de
avaliações e encaminhamentos que o Partido
dos Trabalhadores tomou, após reunião da
executiva nacional em relação às eleições do
segundo turno. Considera o presidente eleito
como aventureiro e fascista, e o partido formará
uma grande frente de partidos, movimentos
sociais e populares em defesa da democracia e
pelos direitos do povo, os quais foram conquis-
tados a duras penas.

Demonstra alegria ao comunicar que
Santa Catarina conquistou novamente o título
de Melhor Estado Para Viajar no Brasil, já foram
11 vitórias, e sete consecutivas, e sente-se
muito orgulhoso pelo fato. Espera que um dia se faça justiça e

democraticamente se abra a caixa preta da
chamada Lava Jato, que até hoje só conseguiu
mostrar o seu lado fascista, deixando de
prender figuras como Aécio Neves, contra quem
existiam provas robustas, aspecto que se
confirma no convite do presidente eleito ao juiz
Sérgio Moro para ser ministro da Justiça ou
membro do Supremo Tribunal Federal, havendo
interesse por parte do mesmo.

Destaca a proposta da reforma da
Previdência citada pelo futuro presidente do
Brasil, bem como à entrega do Pré-sal e
demonstra a contrariedade do PT frente tais
pareceres, afirmando que o povo brasileiro tem
um aliado em defesa de seus direitos.
[Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Coloca-se à disposição em apoiar a proposta
que dá a possibilidade da Polícia Civil escolher
a lista tríplice dos delegados, que serão
nomeados pelo futuro governo do estado.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Parabeniza o deputado Leonel Pavan, pelo
esforço realizado na área do turismo estadual.

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Comenta que a eleição já terminou, e
a oposição continua a julgar como será o
governo do candidato à presidência para 2019.
Destaca que o presidente eleito renasceu no
povo o amor à pátria, à bandeira, ao
patriotismo, e isto é cidadania. Demonstra
expectativa e está muito positivo, com relação
ao futuro do Brasil.

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado Leonel
Pavan, pela conquista do título a Santa
Catarina, reconhecendo o colega parlamentar
como símbolo da luta pelo turismo no estado.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Argumenta que isso só corrobora o que
sempre falou na tribuna e tem debatido com a
sociedade, sobre o jogo sujo de setores do
judiciário brasileiro, que estão transformando
os políticos em criminosos. Lamenta esta
situação, afirmando a necessidade de um
debate das lideranças sobre este movimento, e
demonstra seu desejo de ir a fundo nestas
questões, especialmente a partir do
impeachment da ex-presidente Dilma,
reafirmando que não tem dúvida de que isso
aconteceu porque ela não concordou em
entregar as riquezas do país, fato que
futuramente será devidamente esclarecido.
[Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Comenta que, durante o processo eleitoral,
houve um circo, trazendo mais uma vez
problemas com as delações premiadas, que
atingiram novamente uma liderança catari-
nense, Ideli Salvatti, que depois foi inocentada
por falta de provas. Considera um absurdo isso
que vem acontecendo, quando setores do
Judiciário, articulados com a grande mídia,
publicam o que lhes interessa das delações,
destruindo biografias injustamente.

Elogia Jair Bolsonaro, quando o mesmo
diz ser necessário fazer contato com países que
respeitam a democracia, e não com ditaduras.

Critica os presos votarem no presídio
em ano eleitoral, acha um absurdo, mostrando
o mapa da urna do Presídio de Santa Augusta,
em Criciúma, o comandante Moisés e o
Bolsonaro não receberam nenhum voto, apenas
o Lula. Considera o fato lamentável, o preso não
pode ter regalia, não pode votar, ter visita íntima.
Justifica que se foi praticado um crime, a pessoa
tem que pagar encarcerado sem privilégios.

**********
Destaca que empresários corruptos que

são presos, para diminuir as suas penas e, às
vezes, escapar da prisão fazem delações
mentirosas, destruindo a reputação de
pessoas, que nunca mais serão restabelecidas.
Explica que um dos grandes movimentos de
reação da sociedade brasileira e de aumento
do ódio se deve a este processo vivido nos
últimos anos, acreditando que isto precisa ser
corrigido com urgência.

Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Reporta-se à celebração do Dia Mundial de
Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC,
celebrado em 29 de outubro, com o objetivo de
alertar a população sobre os tratamentos e
ações para prevenir a doença que, segundo o
ministério da Saúde, no Brasil, aproximada-
mente 10% da população é atingida, ocorrendo

Encerra sugerindo à Justiça Eleitoral
rever a questão do benefício de voto aos
detentos. Entende que cidadania é respeito, é
direito para quem se faz merecer, e não para
quem mata e estupra, o meliante não pode ter
os mesmos direitos que o trabalhador, o
empresário, o cidadão e o agricultor.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.353 09/11/2018

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado Maurício Eskudlark, e
defende as críticas econômicas do presidente
eleito sobre o Mercosul. [Taquígrafa: Ana Maria]

Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0139/2018, de
autoria do deputado Valmir Comin, que
dispõe sobre o processo de doação de
animais pertencentes aos órgãos vinculados
à Secretaria de Estado da Segurança
Pública, e adota outras providências.

policiais que se encontram a disposição da PM
para atender a parte continental do município
de Florianópolis.

Em discussão.
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - A Presidência suspende a sessão, por
até 10 minutos, para que possam usar a
tribuna as acadêmicas do curso de Medicina:
Gabriela Leão Pereira e Sijian Nunes, e
manifestar-se acerca da trajetória da
Maternidade Estadual Darci Vargas, de Joinville.
[Taquígrafa: Ana Maria]

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Ao presente projeto foram apresen-
tadas emendas modificativas. Aprovado.

Moção n. 0285/2018, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina, pelo trabalho realizado nas
eleições de 2018 bem como pelo recebimento
da Comitiva de Observadores Internacionais
formados por membros da UPM.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de
Turismo e Meio Ambiente.**********

Ordem do Dia Em discussão.
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Fernando Coruja, Mauro de Nadal e
Valmir Comin. Em discussão.

(Pausa)Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário à Proposta de Emenda à
Constituição n. 0004/2015.

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

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

Aprovada.Igualmente, comunica que a comissão
de Constituição e Justiça apresentou parecer
contrário aos Projetos de Lei n.s: 0383/2017 e
0502./2015.

Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0153/2018, de
autoria do deputado Patrício Destro, que
institui no âmbito do Estado a Semana de
Conscientização do Teste do Pezinho e
adota outras providências.

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0833/2018,
de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro;
0834/2018, de autoria do deputado Pe. Pedro
Baldissera; e 0835/2018, de autoria do
deputado Leonel Pavan.

Discussão e votação em turno único da
admissibilidade da Medida Provisória n.
00223/2018, de autoria do governo do estado,
que autoriza a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) nas operações internas e
interestaduais com medicamento destinado ao
tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME).

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global. A Presidência comunica ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0457/2018, de autoria do
deputado Cleiton Salvaro; 0458/2018 e
0459/2018, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; e 0460/2018, de autoria do
deputado Antônio Aguiar.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e da
Comissão de Saúde.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Fernando Coruja.
Conta com parecer da Comissão de

Constituição e Justiça pela admissibilidade.
Em votação.

Finda a pauta da Ordem do Dia.Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. [Coordenadora Carla]Em discussão.

A Presidência passa à Explicação
Pessoal e, não havendo oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental.

(Pausa) Aprovado.
Em votação. Pedido de Informação n. 0159/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Segurança Pública
informações acerca da quantidade de viaturas

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

Aprovada.

ATA DA 103ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula
Lima - Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Dr. Vicente Caropreso - Gabriel Ribeiro
- Gelson Merisio - João Amin - José Milton
Scheffer - Marcos Vieira - Mauro de Nadal -
Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon -
Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0461/2018 e 0462/2018, de
autoria do deputado Neodi Saretta; e
0463/2018, de autoria do deputado Dr.
Vicente Caropreso.

A Presidência, não havendo
oradores inscritos em Breves Comunicações
e horário dos Partidos Políticos, passa à
Ordem do Dia.

**********
Ordem do Dia Finda a pauta da Ordem do Dia.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

[Coordenadora Carla]
A Presidência, passa à Explicação

Pessoal e, não havendo oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, solene, para o dia 05 de novembro, às
19h, no município de Jaraguá do Sul, em
Comemoração ao 30ª Edição da Schützenfest.

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0836/2018,
de autoria do deputado Patrício Destro;
0837/2018 e 0838/2018, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa.

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÃO PERMANENTE ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, DA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.

Aos dezessete dias do mês de outubro de 2018, às nove horas, na

sala de reunião das comissões da Assembleia Legislativa do

Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Deputado Neodi

Saretta, com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,

foram abertos os trabalhos da 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde, referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.

Foram registradas as presenças dos senhores Deputados: Neodi

Saretta, Fernando Coruja, Antonio Aguiar, José Milton Scheffer e

Mauro de Nadal.Os Deputados Cesar Valduga, e Serafim Venzon

apresentaram justificativas. Havendo quórum regimental, o

Presidente Deputado Neodi Saretta abriu a reunião submetendo à

apreciação a Ata da 8ª “Reunião Ordinária de 2018”, que foi apro-

vada por unanimidade. PL./0153.6/2018, de autoria do Deputado

Patrício Destro, que institui no âmbito do Estado a Semana de

Conscientização do Teste do Pezinho e adota outras providências.

Relatoria do Deputado Fernando Coruja, aprovado por unanimidade

com Emenda Substitutiva Global, fl 11. PL.0191.1/2018, de

autoria do Deputado José Milton Scheffer, que dispõe sobre o

dever de registro, por parte dos hospitais públicos e privados do

Estado de Santa Catarina, dos recém-nascidos com Síndrome de

“Down”, e da imediata comunicação ás instituições, entidades,

federações e associações especializadas que desenvolvem

atividades voltadas ás pessoas com deficiência. Relatoria do

Deputado Mauro de Nadal, com voto favorável, aprovado por

unanimidade. Ofício 029/CES/2018, o Conselho Estadual de

Saúde/SC-CES, encaminha a Resolução 005/CES/2018, com a

aprovação de Proposta Orçamentária da Secretaria de Estado da

Saúde de SC, 2019 com ressalva. “Que as Emendas

Parlamentares não sejam acatadas sem as devidas justificativas

técnicas e que o Conselho Estadual de Saúde e Equipe Técnica da

Secretaria de Estado da Saúde sejam chamados para as

Audiências Públicas que discutem a destinação das referidas

Emendas”. Ofício 009/2018 ASCOP, Deputado Neodi Saretta

registra a presença de Karen Berenice Denez- presidente da

ASCOP- Associação dos Conselhos dos Profissionais de Santa

Catarina, para discussão acerca da oferta de cursos da área da

saúde na modalidade de ensino a distância no Estado de Santa

Catarina, solicita que seja noticiado e foi deliberado pelo

encaminhamento de agendamento de debate com Fórum

Parlamentar Catarinense e solicitação à Comissão de Educação da

Alesc para discussão sobre EAD. Deputado Antônio Aguiar relatou

do fechamento da Agência Transfusional do Hemosc e foi

deliberado pelo envio de ofício solicitação de reabertura ao senhor

governador Eduardo Pinho Moreira, ao secretário de Saúde Acélio

Casagrande e Diretoria Geral do Hemosc, senhora Denise Linhares

Gerent Nada mais havendo a tratar, o Deputado Neodi Saretta

agradeceu a presença de todos, eu, Assessora da Comissão,

Genair Lourdes Bogoni, lavrei a presente ata, que após lida e apro-

vada, será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente será

publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos oito dias do mês de agosto de 2018, às nove horas, no Plenarinho
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a
Presidência do Deputado Neodi Saretta, com amparo nos artigos 131 e
134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 8ª Reunião
Ordinária da Comissão de Saúde, referente à 4ª Sessão Legislativa da
18ª Legislatura. Foram registradas as presenças dos senhores
Deputados: Neodi Saretta, Fernando Coruja, Antonio Aguiar e José
Milton Scheffer. Os Deputados Cesar Valduga, Mauro de Nadal e
Serafim Venzon apresentaram justificativas e o Deputados Cesar
Valduga solicitou nomear outro Deputado para apresentar sua relatoria.
Havendo quórum regimental, o Presidente Deputado Neodi Saretta abriu
a reunião submetendo à apreciação a Ata da 8ª “Reunião Ordinária de
2018”, que foi aprovada por unanimidade. PL./0040.9/2017, de
autoria do Deputado João Amin, que Dispõe sobre a Obrigatoriedade,
no Estado, de emissão de atestados médicos digitais em toda a rede
hospitalar pública e privada bem como pelos médicos em geral e adota
outras providências. Relatoria do Deputado Antonio Aguiar, que propôs
diligência ao Conselho Regional de Medicina e foi aprovado por
unanimidade. PL.0324.7/2017, de autoria do Deputado Mario
Marcondes, que Institui o Dia Estadual dos Hospitais Filantrópicos, no
Estado de Santa Catarina. Relatoria do Deputado Antonio Aguiar, com
voto favorável, aprovado Relatório por unanimidade. PL./0099.6/2017,
de autoria do Deputado Neodi Saretta, que Institui o Programa de
Conscientização e Esclarecimento sobre a Importância da Vacinação
Conta Papiloma Vírus Humano- HPV, nas escolas da rede pública e
privada no âmbito do Estado de Santa Catarina. Relatoria do Deputado
Cesar Valduga, que foi apresentada pelo presidente Deputado Neodi
Saretta, aprovado por unanimidade com Emenda Substitutiva Global.
PL./0025.0/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe
sobre a Obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de
informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro
privado de assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e
adota outras providências. Relatoria do Deputado Mauro de Nadal, que
foi apresentada pelo presidente Deputado Neodi Saretta. Deputado
Fernando Coruja solicitou pedido de vistas, que foi aprovado por
unanimidade. PL./0009.0/2018, de autoria do Deputado Jean
Kuhlmann, que Estabelece normas para o atendimento Emergencial
pelas Equipes de Socorro e de Remoção do Corpo de Bombeiros de
Estado de Santa Catarina (CBMSC) e do Serviço de Atendimento Médico
de urgência (SAMU) quanto à remoção dos Pacientes para os Hospitais
Privados. Relatoria do Deputado José Milton Scheffer, que foi
apresentada pelo presidente Deputado Neodi Saretta.Após manifes-
tações, Deputado Fernando Coruja solicitou pedido de vistas, que foi
aprovado por unanimidade. Ofício 238/2018 da AHESC- FEHOESC-
FEHOSC, convida para participar do encontro, que será realizada no dia
13 de agosto de 2018, as 13h30min, com a finalidade de discutir as
principais demandas da média e alta complexidade da rede Hospitalar
Filantrópicas de Santa Catarina. Deputado José Milton Scheffer,
confirmou presença e representará a Comissão de Saúde. Nada mais
havendo a tratar, o Deputado Neodi Saretta agradeceu a presença de
todos, eu, Assessora da Comissão, Genair Lourdes Bogoni, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da Assembleia
Legislativa. Deputado Neodi Saretta

PresidenteDeputado Neodi Saretta
-- * * * --Presidente

-- * * * --
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AVISO DE LICITAÇÃO
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 8º andar, Edifício Executivo Everest, Avenida Mauro
Ramos, 300 - Centro - Florianópolis/SC.

AVISO DE LICITAÇÃO Florianópolis/SC, 08 de novembro de 2018.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

-- * * * --

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

REPUBLICAÇÃO
AVISO DE RESULTADOOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA

COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DA ALESC. O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pelo(a) Portaria nº 1160, comunica que atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 000027/2018, obteve o seguinte resultado:

DATA: 22/11/2018 - HORA: 09:00 h
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 22 de novembro de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico

OBJETO: Aquisição, via Sistema de registro de Preços, de câmeras e
equipamentos de monitoramento e segurança diversos. Conforme
solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC.

RESULTADO:

LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)

Lote 01 Câmeras IP digital 2 MP Extreme Security Comércio de
Eletroeletrônicos Eireli - EPP

R$ 469.780,00

Lote 02 Câmeras IP digital externa 360º combinado panorâmica e
PTZ

Coringa Comércio de Representações de
Equipamentos Eletrônicos de Segurança

Ltda.

R$ 116.000,00

Lote 03 Monitores LCD Teltex Tecnologia S.A. R$ 57.075,57

Florianópolis, 03 de outubro de 2018. 24/09/2019. REFERENTE Á Contratação de empresa especializada na

coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares,

compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes provenientes .

VICTOR INACIO KIST

PREGOEIRO(A)
VIGÊNCIA: 25/09/2018 à 24/09/2019-- * * * --

EXTRATOS VALOR MENSAL: R$ 1.453,11

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Cláusula Sexta,

item 6.1 do Contrato original e item 13.5 do Edital de Pregão

020/2015; Art. 40, inc. XI e art. 55, inc. III, c/c § 8º, art. 65, da lei

8.666/93; Item 3.2.6 do contrato original; Item 15.2.1 do Edital de

Pregão 020/2015; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017

e; Autorização Administrativa através da Declaração CEO-DF 057/2018.

EXTRATO Nº 158/2018

REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 22/10/2018, referente ao

Contrato CL nº 062/2016-00, celebrado em.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina (ALESC). Florianópolis/SC, 8 de Novembro de 2018
CONTRATADA: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato entre 01/11/2018 a

31/10/2019, bem como reduzir o quantitativo do Item 2, que passa de

8000 USTs para 4000 USTs (Sustentação do SIGHR- ALESC), a pedido

da Diretoria de Tecnologia e Informações. REFERENTE Á Implantação,

sustentação e manutenção do sistema integrado de gestão de recursos

humanos e folha de pagamento-SIGRH

Carlos Antônio Blosfeld - Diretor de Recursos Humanos

Renata Oliveira Stoeterau - Procuradora

Marcos João Rovaris - Procurador
-- * * * --

PORTARIAS

VIGÊNCIA: 01/11/2018 à 31/10/2019
PORTARIA Nº 1753, de 08 de novembro de 2018VALOR ANUAL: Passa de R$ 2.899.980,00 para R$ 2.479,980,00,

perfazendo uma redução anual de R$ 420.000,00
Constitui Grupo de Trabalho para revisão e
atualização do Guia de Apoio Parlamentar
da Assembleia Legislativa - 4ª edição.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93; Item 4.1.1 do

contrato original e item 9.1.1 do Edital de Pregão 029/2016; Atos da

Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização administrativa

através da Declaração CEO-DF/2018.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Florianópolis/SC, 7 de Novembro de 2018 RESOLVE:
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor - Geral Art. 1º Fica constituído Grupo de Trabalho, sob a

coordenação do Assessor de Planejamento Institucional da Diretoria-
Geral/DG, com o objetivo de promover, até 26 de novembro de 2018, a
revisão e atualização do Guia de Apoio Parlamentar - 4ª edição, formado
por servidores do quadro de pessoal dos seguintes setores:

Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e Informações

Luiz Silva de Souza - Diretor

Fabio Dias Folchetti - Diretor
-- * * * -- I - Márcio Welter - Assessoria de Planejamento

Institucional/DGEXTRATO Nº 159/2018

REFERENTE: 3º Termo Aditivo celebrado em 24/09/2018, referente ao

Contrato CL nº 054/2015-00, celebrado em 24/09/2015.

II - Maria Natel Scheffer Lorenz - Diretoria Legislativa;
III - Victor Inácio Kist - Consultoria Legislativa;
IV - Cleo Fátima Manfrin - Coordenadoria de Apoio

ao Plenário;CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina (ALESC). V - Ilka Maria Fretta - Coordenadoria de Eventos;
CONTRATADA: Proactiva Meio Ambiente Brasil VI - Rosana Bunn - Coordenadoria de Informações; e

Art. 2º O titular de cada setor deve disponibilizar
informações quanto às rotinas de trabalho sob sua responsabilidade,
quando requisitadas pela coordenação do Grupo de Trabalho.

OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato para um prazo de 12 meses,

mais precisamente para o período compreendido entre 25/09/2018 a
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Art. 3º A execução das tarefas inerentes ao Grupo de
Trabalho, pelos servidores que o compõem, não será remunerada.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
DIEGO ROSA CORREIA, matrícula nº 6779, de PL/GAB-88 para o
PL/GAB-99, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Alberto de Lima Souza
Carlos Antonio BlosfeldDiretor-Geral
Diretor de Recursos Humanos-- * * * --

-- * * * --PORTARIA Nº 1754, de 08 de novembro de 2018
PORTARIA Nº 1758, de 08 de novembro de 2018O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002, 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.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 035/2018.

Matr Nome do Servidor Função

1039 VICTOR INÁCIO KIST Pregoeiro
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR, matrícula nº 8686, de
PL/GAB-60 para o PL/GAB-15, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce
Aparecida Heiderscheidt)

1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA Pregoeiro substituto

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA

1015 SERGIO MACHADO FAUST Equipe de apoio

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosCarlos Alberto de Lima Souza

-- * * * --Diretor-Geral
PORTARIA Nº 1759, de 08 de novembro 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,

PORTARIA Nº 1755, de 08 de novembro de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
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.

RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome da
servidora aposentada ELIZABETH SARMENTO, matrícula nº 2197, para
ELISABETH SARMENTO.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

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

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ALMECI LAURINDO DE JESUS FILHO, matrícula nº 4158, de PL/GAB-60 para
o PL/GAB-15, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de
07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

PORTARIA Nº 1756, de 08 de novembro 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * --RESOLVE: 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 1760, de 08 de novembro 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 os servidores abaixo relacionados exercem
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 12 de novembro de 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.

Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt

Matrícula Nome do Servidor Cidade

4158 ALMECI LAURINDO DE JESUS FILHO SÃO JOSÉ
8394 VANESSA DE MESQUITA DA SILVA FLORIANÓPOLIS

Carlos Antonio Blosfeld
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
GERMANO GRISS NETO, matrícula nº 5024, de PL/GAB-94 para o
PL/GAB-93, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Gabriel Ribeiro)

Diretor de Recursos Humanos
-- * * * --

PORTARIA Nº 1757, de 08 de novembro 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 1761, de 08 de novembro 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.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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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.

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.NOMEAR LUCAS CARDOZO DALLO para exercer o cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-01,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Gabriel Ribeiro).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
DECIO KRELLING, matrícula nº 6576, de PL/GAB-89 para o PL/GAB-88,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 08 de
Novembro de 2018 (Gab Dep Carlos Chiodini)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * -- Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 1762, de 08 de novembro de 2018 Diretor de Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 1766, de 09 de novembro 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 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE: 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.

NOMEAR VINICIUS OURIQUES RIBEIRO DA SILVA,
matrícula nº 7062, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-01, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Cleiton Salvaro - Florianópolis). ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
GILSON DE ARAÚJO ALVES, matrícula nº 7782, de PL/GAB-71 para o
PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 08 de Novembro de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * --
PORTARIA Nº 1763, de 09 de novembro de 2018

Carlos Antonio BlosfeldO 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,

Diretor de Recursos Humanos
-- * * * --

PORTARIA Nº 1767, de 09 de novembro 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:
LOTAR na DA - Coordenadoria de Transportes -

JULIANO TARGINO RACHADEL, ocupante do cargo de motorista,
matrícula nº 951.109-1-01, servidor da Secretaria de Estado da Casa
Civil, colocado à disposição na Assembleia Legislativa pelo Ato nº 2375
de 31 de outubro de 2018, sob a égide do Termo de Convênio nº
1546/2015, a contar de 08 de novembro de 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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * --
PORTARIA Nº 1764, de 09 de novembro de 2018

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LAUDEMIR FAVARIM, matrícula nº 7819, de PL/GAB-74 para o
PL/GAB-80, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 08 de Novembro de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)

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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * --RESOLVE: 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 1768, de 09 de novembro 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 9 de novembro de 2018:
Gab Dep Natalino Lazare

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.

Matrícula Nome do Servidor Cidade

7958 ROVANO PASQUAL PETRY VIDEIRA
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LEANDRO CASSIANO DE MORAIS, matrícula nº 8832, de PL/GAB-65
para o PL/GAB-38, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 08 de Novembro de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)

PORTARIA Nº 1765, de 09 de novembro 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

-- * * * --
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PORTARIA Nº 1769, de 09 de novembro de 2018 PORTARIA Nº 1773, de 09 de novembro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 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
EVERALDO DOS SANTOS, matrícula nº 3734, de PL/GAB-72 para o
PL/GAB-10, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
NARCISIO KUMM, matrícula nº 8658, de PL/GAB-73 para o PL/GAB-44,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 08 de
Novembro de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)

Carlos Antonio BlosfeldCarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosDiretor de Recursos Humanos

-- * * * ---- * * * --
PORTARIA Nº 1774, de 09 de novembro de 2018PORTARIA Nº 1770, de 09 de novembro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 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
JOAO BATISTA SOARES, matrícula nº 7401, de PL/GAB-74 para o
PL/GAB-84, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
OSVALDO CERON, matrícula nº 7817, de PL/GAB-71 para o PL/GAB-79,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 08 de
Novembro de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

-- * * * -- -- * * * --
PORTARIA Nº 1771, de 09 de novembro de 2018 PORTARIA Nº 1775, de 09 de novembro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 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
WLADECIR MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 7820, de PL/GAB-75
para o PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 08 de Novembro de 2018 (Gab Dep Natalino Lazare)

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-79 para o
PL/GAB-95, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio BlosfeldDiretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos-- * * * --

-- * * * --PORTARIA Nº 1772, de 09 de novembro de 2018
PORTARIA Nº 1776, de 09 de novembro de 2018O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 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 da
servidora MARIANA MARTINS RESENDE DA SILVA, matrícula nº 8854,
de PL/GAB-62 para o PL/GAB-15, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce
Aparecida Heiderscheidt)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora DANIELLA KARINA KOERICH SCHLEMPER, matrícula nº 7583,
de PL/GAB-66 para o PL/GAB-15, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce
Aparecida Heiderscheidt)

Carlos Antonio BlosfeldCarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosDiretor de Recursos Humanos

-- * * * ---- * * * --
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PORTARIA Nº 1777, de 09 de novembro de 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.

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

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
VANIO FORSTER, matrícula nº 8455, de PL/GAB-66 para o PL/GAB-10,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 07 de
Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

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
MAURI JOAO DE QUADROS, matrícula nº 7607, de PL/GAB-78 para o
PL/GAB-95, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt)

-- * * * --
PORTARIA Nº 1781, de 09 de novembro 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * --
PORTARIA Nº 1778, de 09 de novembro de 2018 RESOLVE: 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.

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, CONSIDERAR PUBLICADO que o servidor abaixo

relacionado exerce Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de
setembro de 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.

Gab Dep Silvio Dreveck

Matrícula Nome do Servidor Cidade

8637 CIRLEI BASILIO CORREA IBIRAMA
Carlos Antonio BlosfeldALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ORLANDA DA SILVA CASTRO, matrícula nº 8763, de
PL/GAB-59 para o PL/GAB-15, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce
Aparecida Heiderscheidt)

Diretor de Recursos Humanos
-- * * * --

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº PL./0268.5/2018Carlos Antonio Blosfeld
Inclui no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina a Festa da
Tainha do Município de BaIneário Rincão.

Diretor de Recursos Humanos
-- * * * --

PORTARIA Nº 1779, de 09 de novembro 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,

Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina a Festa da Tainha, realizada, anualmente, no
mês de junho, no Município de BaIneário Rincão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Luiz Fernando Vampiro
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.

Lido no Expediente

Sessão de 07/11/18

JUSTIFICATIVA
Submeto à consideração desta Casa o Projeto de Lei que

inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a
Festa da Tainha realizada no Município de BaIneário Rincão.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora VANESSA DE MESQUITA DA SILVA, matrícula nº 8394, de
PL/GAB-62 para o PL/GAB-15, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 07 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirce
Aparecida Heiderscheidt)

O Município de BaIneário Rincão, localizado na Região Sul do
Estado de Santa Catarina, possui 13 quilômetros de orla marítima, com
duas plataformas de pesca e seis lagoas de água doce.

Sua população estimada é de 12.212 habitantes, número
que, na alta temporada, atinge 150 mil pessoas.

Criado inicialmente como distrito de Içara, em 15 de julho de
1999, elevando-se à categoria de município pela Lei nº 12.668, de 3
de outubro de 2003, mediante plebiscito e oficialmente instalado em 1º
de janeiro de 2013.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

-- * * * --
PORTARIA Nº 1780, de 09 de novembro de 2018

Além do mar, das plataformas e das lagoas, o Município tem
como atrações o Mirante da Caixa D'água e o Museu Nossa Senhora
dos Navegantes, composto por acervo recuperado nos sítios
arqueológicos com idade entre 400 e 3 mil anos.

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,

Outro fator de destaque é sua programação de verão, que
conta com eventos como o cinquentenário campeonato de futebol de
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areia - o Praião, o Enduro da Luz Cheia, o Carna Rincão, o Passeio
Ciclístico da Integração, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, o
Rincão Gospel e atividades físicas e desportivas. Na intertemporada, a
ênfase é para a tradicional Festa da Tainha e a Julifest.

PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI

PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº

00223/2018O Governo Municipal promove a Agenda para o Desenvol-
vimento - uma iniciativa que visa garantir maior capacidade de
investimento nos setores essenciais para consolidar o perfil
turístico do Município, por meio da realização de eventos, obras de
infraestrutura e projetos que assegurem qualidade de vida aos
seus moradores.

Autoriza a isenção do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de

Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

nas operações internas e interestaduais

com medicamento destinado ao

tratamento da Atrofia Muscular Espinal

(AME).

A Festa da Tainha de BaIneário Rincão é um evento
gastronômico que tem a culinária pesqueira como cardápio principal. O
evento, que acontece em junho ou julho, dependendo do início da
temporada de pesca, tem como carro-chefe e grande atração a tainha
frita, na taquara, na brasa ou ensopada.

Além da valorização dos pratos típicos, o evento ainda

proporciona o aumento do número de turistas, incremento na renda do

comércio local, valorização do artesanato, promove apresentações

culturais, e é também um espaço de socialização, encontro e

confraternização.

Art. 1º Por autorização do Convênio ICMS 84, de 21 de

agosto de 2018, do Conselho Nacional de Política Fazendária

(CONFAZ), ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),

enquanto vigorar o referido Convênio, as operações internas e

interestaduais com o medicamento Spinraza (Nusinersena) Injection

12mg/5ml, destinado ao tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME),

classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul sob código

3004.90.79.

Em julho de 1989, um grupo de pessoas reuniu-se com o

intuito de fundar um centro comunitário. Durante a reunião, algumas

decisões foram tomadas, entre elas a organização de um evento

intitulado “Festa da Tainha que teria seus lucros revertidos para a

construção da sede do centro comunitário.

A 1ª Festa da Tainha foi realizada nesse mesmo ano de 1989

e continuou sendo organizada pelos membros da diretoria do Centro

Comunitário da Praia do Rincão, por mais nove edições.

§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica

condicionada à autorização concedida pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) para a importação do medicamento.
Concluída a construção do centro comunitário, o Lions Clube

BaIneário Rincão tomou para si a responsabilidade pelas nove edições

seguintes da festa, que passou a ser realizada no centro comunitário,

complementada com tendas, chegando a atrair cerca de cinco mil

pessoas da região.

§ 2º Não será exigido o estorno de crédito de que trata o art.

30 da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de 1996.

§ 3º O valor correspondente à isenção de que trata o caput

deste artigo deverá ser deduzido do preço do respectivo produto,

devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no

documento fiscal.Durante aquele período, a Festa ainda não tinha frequência

anual, por isso, nos 24 anos em que esteve sob a responsabilidade da

Diretoria do Centro Comunitário e do Lions foram realizadas 18

edições.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 07/11/18

Deputado Marcos Vieira
Com a emancipação e instalação do novo Município, a partir

de 2013, o Poder Público Municipal tornou-se responsável pela Festa,

agregando apresentações culturais e artísticas que valorizassem a

cultura açoriana.

Relator
-- * * * --

REDAÇÕES FINAIS

No passado, principalmente em suas primeiras edições, a

organização da Festa da Tainha esteve associada à arrecadação de

recursos para a construção de um centro comunitário. Com o passar do

tempo, o evento foi ganhando relevância, e, atualmente, a festa é

referência na culinária pesqueira do estado.

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0139.8/2018
O art. 1º do Projeto de Lei nº 0139.8/2018 passa a ter a

seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído o processo de doação de animais

inaptos à atividade-fim, no âmbito dos órgãos vinculados à Secretaria
de Estado da Segurança Pública, nos termos desta Lei.

Assim, no curso da história, a Festa da Tainha adquiriu

diferentes significados, mas, sem dúvida, transformou-se no maior

evento oficial do Município, cartão de visita para que conheçam o

potencial de uma cidade a qual todos se dirigem, durante boa parte do

ano, para passar bons momentos de convívio com a família e amigos.

§ 1º Consideram-se inaptos para emprego em ações de
segurança pública os animais que, a qualquer tempo, apresentem:

I - incompatibilidade comportamental;
II - enfermidade irreversível; e

Com o passar do tempo a Festa tornou-se referência regional.

Na edição de 2013 somou 20 mil pessoas, chegando a cerca de 30

mil, em 2015, na sua 21ª edição. Em 2016 o evento foi cancelado. No

ano seguinte, a Festa foi resgatada e realizada pelo Governo Municipal

com a inclusão de shows nacionais gratuitos. Na edição de 2018, foi

mantida a mesma estrutura e modelo do ano anterior e mais uma vez a

Festa foi um sucesso de público, quando cerca de 60 mil pessoas

passaram pelos pavilhões de gastronomia e espetáculos.

III - senilidade.
§ 2º O processo de doação dos animais inaptos ficará

subordinado à existência de interesse social devidamente justificado,
nos termos do art. 17, inciso II, alínea “a”, da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993.

§ 3º Considera-se de interesse social a simples desoneração
do Estado relativa à manutenção de um animal inapto para a atividade-
fim.”

Assim sendo, tendo em vista a relevância da Festa da

Tainha de BaIneário Rincão como legado cultural catarinense,

conto com o apoio dos nobres Parlamentares para a aprovação da

proposta em tela.

Sala das Comissões,
Deputado Fernando Coruja

Relator
APROVADO EM 1º TURNNO
Em Sessão de 31/10/2018Deputado Luiz Fernando Vampiro
APROVADO EM 2º TURNNO-- * * * --

Em Sessão de 06/11/2018
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EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0139.8/2018 § 1º Os animais retomados nos termos do caput deste artigo
serão novamente doados a outros adotantes.O caput do art. 3º do Projeto de Lei nº 0139.8/2018 passa a

ter a seguinte redação: § 2º O Poder Público fica autorizado a firmar convênio ou
instrumento congênere com as entidades de que trata o caput do art.
3º desta Lei.

“Art. 3º A doação dos animais considerados inaptos às
atividades de segurança pública poderá ser feita a pessoas jurídicas de
direito público ou privado, sem fins lucrativos, destinadas à defesa e
proteção dos animais, meio ambiente, educação ou que desenvolvam
atividades terapêuticas compatíveis, assim como a pessoas físicas,
observados o interesse social e outros requisitos determinados pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do art. 71, inciso III, da Constituição do Estado de Santa
Catarina.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de novembro de

2018..........................................................................................”
Sala das Comissões, Deputado JEAN KUHLMANN

Deputado Fernando Coruja Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Relator -- * * * --

APROVADO EM 1º TURNNO EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
0153.6/2018Em Sessão de 31/10/2018

APROVADO EM 2º TURNNO O Projeto de Lei nº 0153.6/2018 passa a
ter a seguinte redação:Em Sessão de 06/11/2018

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 139/2018 “Projeto de lei nº 0153.6/2018
Dispõe sobre o processo de doação de
animais pertencentes aos órgãos vinculados à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, e
adota outras providências.

Institui a Semana de Conscientização sobre
o Teste do Pezinho, no âmbito do Estado
de Santa Catarina.

Art. 1º Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o
Teste do Pezinho, a ser comemorada, anualmente, na primeira semana
do mês de junho, compreendendo o dia 6, no Estado de Santa
Catarina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o processo de doação de animais

inaptos à atividade-fim, no âmbito dos órgãos vinculados à Secretaria
de Estado da Segurança Pública, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. A Semana de que trata esta Lei passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.

§ 1º Consideram-se inaptos para emprego em ações de
segurança pública os animais que, a qualquer tempo, apresentem:

Art. 2º A Semana de Conscientização sobre o Teste do
Pezinho tem como objetivos:

I - incompatibilidade comportamental; I - alertar sobre a importância da realização, nas
maternidades, do teste em recém-nascidos como primeiro exame para
descoberta de disfunções que a criança possa vir a desenvolver; e

II - enfermidade irreversível; e
III - senilidade.
§ 2º O processo de doação dos animais inaptos ficará

subordinado à existência de interesse social devidamente justificado,
nos termos do art. 17, inciso II, alínea “a”, da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993.

II - sensibilizar a sociedade e o Poder Público sobre a garantia
da oferta desse exame em Território catarinense, visando à prevenção
e à qualidade de vida da criança.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
§ 3º Considera-se de interesse social a simples desoneração

do Estado relativa à manutenção de um animal inapto para a atividade-
fim.

Sala das Comissões,
Deputado Dirceu Dresch

Relator
Art. 2º Os animais serão avaliados pela Comissão Interna dos

respectivos órgãos da Secretaria de Estado da Segurança Pública a que
pertencem e serão objeto de doação, mediante prévia autorização do
dirigente máximo do órgão, após proceder à baixa e desincorporação do
animal.

APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 31/10/2018
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 06/11/2018
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 153/2018

Parágrafo único. Será emitido Termo de Doação em favor do
donatário do animal.

Institui a Semana de Conscientização sobre
o Teste do Pezinho, no âmbito do Estado
de Santa Catarina.Art. 3º A doação dos animais considerados inaptos às

atividades de segurança pública poderá ser feita a pessoas jurídicas de
direito público ou privado, sem fins lucrativos, destinadas à defesa e
proteção dos animais, meio ambiente, educação ou que desenvolvam
atividades terapêuticas compatíveis, assim como a pessoas físicas,
observados o interesse social e outros requisitos determinados pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o

Teste do Pezinho, a ser comemorada, anualmente, na primeira semana
de junho, compreendendo o dia 6, no Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. A Semana de que trata esta Lei passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.Parágrafo único. No caso de doação para pessoa física, será

dada preferência ao militar estadual ou servidor público que manteve
suas atividades laborais junto ao animal apto à adoção, que igualmente
se responsabilizará pela preservação do bem-estar do animal e
obedecerá aos requisitos mencionados nesta Lei e em regulamento
próprio.

Art. 2º A Semana de Conscientização sobre o Teste do
Pezinho tem como objetivos:

I - alertar sobre a importância da realização, nas
maternidades, do teste em recém-nascidos como primeiro exame para
descoberta de disfunções que a criança possa vir a desenvolver; e

Art. 4º A pessoa jurídica ou física que receber a doação deve
se comprometer a preservar a integridade física e o bem-estar do
animal, que não poderá participar de qualquer atividade econômica, ser
comercializado ou repassado a terceiros, utilizado para tração ou ser
abatido.

II - sensibilizar a sociedade e o Poder Público sobre a garantia
da oferta desse exame em Território catarinense, visando à prevenção
e garantindo à qualidade de vida da criança.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de novembro de

2018.Art. 5º A Secretaria de Estado da Segurança Pública poderá
anular a doação e retomar o animal em caso de descumprimento do
disposto nesta Lei, ou se constatada a existência de crime relacionado
a maus-tratos de animais.

Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

-- * * * --
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