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P L E N Á R I O

ATA DA 028ª SESSÃO ESPECIAL
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018, EM COMEMORAÇÃO
AO ANIVERSÁRIO DE 67 ANOS DE FUNDAÇÃO DA IGREJA

DO EVANGELHO QUADRANGULAR NO BRASIL
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

deputado e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares em Comemoração ao
Aniversário de 67 anos de Fundação da
Igreja do Evangelho Quadrangular.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular do
município de Caçador, pastor Ivanor Henrique;

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular do
município de Joaçaba, pastor Luiz Odenir Hubert;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Darci de Matos;

(Procede-se à execução do hino.) Reverendíssimo senhor
superintendente regional da Igreja do
Evangelho Quadrangular do município de
Xanxerê, pastor Olci Antônio Leonardo;

Registramos, ainda, a presença das
seguintes autoridades:Excelentíssimo senhor desembargador

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva;

Senhor gerente de Desenvolvimento
Municipal, Antônio Rubens do Nascimento
Almeida, neste ato representando o excelentíssimo
senhor secretário de Estado do Planejamento,
Francisco Cardoso de Camargo Filho;

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular do
município de Canoinhas, pastor Leoreni Rezende;

Reverendíssimo senhor membro do
Conselho Nacional da Igreja do Evangelho
Quadrangular, pastor Cecílio Mota, neste ato
representando o presidente nacional da Igreja
do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastor
Mário de Oliveira;

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Joinville, pastor Leodoro
Fernandes da Silva; [Degravação: Tayliny da Silva]

Excelentíssimo senhor secretário
municipal de desenvolvimento social, Oscar
Casico Grotmann, neste ato representando o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Blumenau, Mário Hildebrandt;

Reverendíssimo senhor primeiro vice-
presidente do Conselho Estadual da Igreja do
Evangelho Quadrangular, pastor Balduino
Rodrigues Ferreira;

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Rio Negrinho, pastor Julien
Roberto Teles;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Concórdia, Anderson Guzzatto;

Reverendíssimo senhor membro do
Conselho Estadual da Igreja do Evangelho
Quadrangular, pastor Jair Miotto;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Papanduvas, James Michel Cerniak;

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Águas de Chapecó, pastor
Ademir Ribeiro;

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Criciúma, pastor Jair
Augusto Alexandre;

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
especial foi convocada por solicitação deste

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
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do município de Seara, pastor Nelson Carpe
da Silveira;

No congresso em Itajaí o pastor
Parisotto me mostrou com grande alegria o
quanto esta Igreja é organizada e forte em
nosso estado. Cumpre a principal missão
espiritual que é a de salvar vidas, a mais
importante para todos nós. Outro viés que a
Igreja cumpre é o social, pastor Deodoro,
através do Vale da Luz, por exemplo. Minha
esposa quando trabalhava no porto seguro com
moradores de rua tantas vezes ligou para o
senhor, que sempre abriu as portas
generosamente, salvando muitas vidas.

em nossa vida, para o evangelismo, e vamos
lá, na raspa do tacho.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Águas de Criciúma, pastor
Laércio Pereira;

E da raspa do tacho que costumamos
trazer virtudes, são pessoas excluídas,
esquecidas, marginalizadas, e a Igreja do
Evangelho Quadrangular faz e a prova está nos
cantos e recantos de nosso estado.Reverendíssima senhora

superintendente regional da Igreja do Evangelho
Quadrangular do município de Águas de
Criciúma, pastora Edna Rosa Figueiredo Pereira;

São pessoas escolhidas e nomeadas,
não somente por um conselho nacional de
diretores, e não somente por um Instituto
Teológico Quadrangular, para ser missionário.
Mas principalmente por uma vocação recebida,
por um chamado divino, que não se explica
fácil, somente sabe aquele que o possui, quem
sentiu esse chamado.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Águas de Criciúma, pastor Luiz
Carlos da Silva;

A Igreja é de fundamental importância
para Santa Catarina e para o Brasil. Nós
precisamos reconhecer isso. Esta homenagem
proposta pelo senhor, deputado Parisotto, é
singela, sincera e tem muita importância para
todos nós.

Reverendíssima senhora
superintendente regional da Igreja do Evangelho
Quadrangular do município de Joinville, pastora
Beatriz do Nascimento Torquato;

Nesta noite, a Igreja representa o
estado de Santa Catarina, desde Dionísio
Cerqueira, na divisa com a Argentina, até o
extremo sul do estado, estremo norte, litoral,
planalto serrano e Alto Vale do Itajaí.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Joinville, pastor Amós Brandel;

Para concluir, a homenagem é muito
importante, pois vivemos num momento em
que os valores estão relativizados, tudo pode,
tudo é possível. Vivemos momentos de grande
turbulência, dúvidas, faltando às vezes
esperança e fé. Essa situação faz com que a
Igreja do Evangelho Quadrangular se agigante,
pois ela cumpre o papel fundamental de
auxiliar, ajudar, mostrar caminhos, recuperar
pessoas e fazer o bem.

Recebemos pessoas que são
esquecidas até pela própria família, e não
existe uma religião que se digne a buscar tais
pessoas, e de fato ela não salva ninguém.
Existem muitos religiosos que não têm
salvação, e se acreditarmos em nossa religião
como salvadora, não seremos salvos. Mas
acreditamos no sangue de Cristo, no Evangelho
Quadrangular pregado com ousadia, sem
mácula, sem grandes invenções.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Araranguá, pastor Ivo
Crescêncio Borba;

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Maravilha, pastor Paulo
Sérgio Tortato; Estou feliz em estar, neste momento,

com o senhor, deputado Parisotto, para dizer
que tenho ido à Igreja do Evangelho
Quadrangular e constato essa realidade, essa
força e esse trabalho realizado na nossa cidade
Joinville, em nosso estado e em nosso país.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Florianópolis, pastor Paulo
Ricardo da Rosa;

É o evangelho que Nosso Senhor Jesus
Cristo pregou e falou para anunciá-lo: “Ide por
todo o mundo, pregai o Evangelho a toda
criatura”. Assim a criatura se transforma em
filho, porque o evangelho de São João diz: “Que
a todos quantos o receberam, deu-lhes o
Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus,
mas antes, porém, é necessário receber, como
seu único e suficiente salvador Jesus Cristo.”

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Governador Celso Ramos,
pastor Adolfo dos Santos Pires;

Deputado Parisotto, o senhor se
despede em fevereiro desta casa e deixará
muita saudade. O Jair Miotto com certeza vai
preencher essa lacuna no parlamento catarinense.Reverendíssima senhora

superintendente regional da Igreja do Evangelho
Quadrangular do município de Palhoça, pastora
Maria Silvana da Cruz Lima;

É de fundamental importância a
presença da bancada evangélica nesta Casa.
Muitos temas, como as absurdas teses de
aborto e ideologia de gênero que têm sido
discutidas aqui. Como a questão do
fortalecimento da família, sempre defendidas
fortemente pelo deputado Parisotto.

A Igreja do Evangelho Quadrangular
anuncia com toda coragem o poder da cura
divina, o DNA da igreja é a crença no poder
sobrenatural da cura da pessoa pela fé.

Reverendíssimo senhor superintendente
regional da Igreja do Evangelho Quadrangular
do município de Navegantes, pastor Batista
José da Silva;

Honramos, glorificamos e aplaudimos a
medicina, oramos pelos médicos e
enfermeiras, mas também sabemos que muitos
deles cumprindo o seu dever e revelando seu
amor por seu paciente, muitas vezes resta dizer
que não sabe o que mais fazer. Quando chega
o fim da esperança do homem começa o agir
de Deus e nós acreditamos nisso.

A seguir, teremos a exibição de um
vídeo institucional.

Portanto, fico feliz vendo esta
homenagem, o rosto e o semblante de
centenas de pastores e pastoras. Podemos
dizer que saímos daqui com mais esperança em
Santa Catarina e na construção de um país melhor.

(Procede-se à apresentação do
vídeo.) [Degravação: Taquígrafa Elzamar]

Convido para fazer uso da palavra o
deputado estadual Darci de Matos. Parabéns, e muito obrigado!

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Desejo com muita alegria e respeito saudar o
deputado Narcizo Parisotto, que preside esta
sessão especial em homenagem a Igreja do
Evangelho Quadrangular pelos seus 67 anos
de trabalhos, de serviços prestados e
sucesso no nosso país.

(Palmas) Por isso glorifico a Deus e peço ao
pastor Cecílio que, neste momento, representa
o nosso presidente, pastor Mário de Oliveira,
leve o nosso abraço, dizendo que Santa
Catarina continua unida, coesa sabendo o que
está fazendo e sabendo o rumo em que deve
levar o povo com segurança e firmeza.

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

Parisotto) - Neste momento faço uso da palavra
na qualidade de autor do requerimento que
ensejou a presente sessão.

Primeiramente, gostaria de saudar a
mesa, já nominada pelo protocolo; saudar os
senhores pastores, pastoras, convidados,
homenageados.

Ao mesmo tempo, saúdo o deputado
Narcizo Parisotto que é o presidente da Igreja
Quadrangular de Santa Catarina, e em seu
nome, estendo a saudação aos demais
componentes da mesa, aos pastores e pastoras.

Meus caros amigos! Saúdo com carinho
a minha esposa, minha filha Débora e meus
familiares. Que Deus abençoe nossa família!
Que sejamos todos unidos! A igreja do
Evangelho Quadrangular é uma família, onde é
um por todos e todos por um ao mesmo tempo.
Quando um chora lá, nós choramos aqui, ou se
alegra, e nós nos alegramos aqui.

É uma festa que traz ao nosso
coração a gratidão a Deus. Por aquilo que
podemos fazer até aqui, com seus 67 anos de
uma história linda em nosso país. O trabalho
específico, especial e mais forte da Igreja no
país e também no nosso estado, nesse caso
na condição de presidente estadual, este corpo
de pastores e pastoras, este ministério aqui
presente, faz um trabalho mais forte, assíduo e
corajoso aqui no estado de Santa Catarina.

Gostaria de saudar o Jair Miotto que
também é pastor e terá a difícil missão de
substituir o deputado Parisotto no parlamento
catarinense. Percebo em sua expressão
corporal muita energia, vontade, sabedoria e
experiência de vida. E com certeza, deputado
Parisotto, a Igreja do Evangelho Quadrangular
continuará tendo um acento nesta casa para
que possam ser tratadas com carinho e
distinção as questões referentes ao
fortalecimento da família catarinense e brasileira.

A Igreja que oportuniza ao nosso
estado e ao país a encontrar um rumo
melhor para que todos sejam felizes como
merecem. Nossas orações são destinadas
às autoridades civis, militares e
eclesiásticas do estado e do país, pedindo
por Santa Catarina, um estado conhecido,
no Brasil inteiro, por suas belas praias.

Bem disse meu colega, agradecendo
por sua presença e por prestigiar este ato,
Darci de Matos, não se faz um trabalho isolado.
[Degravação: Roberto Machado]Saúdo o pastor Balduino, meu amigo,

ontem estive no culto em Boa Vista;
cumprimento, também, meu pastor preferido,
Deodoro, obrigado pelo convite!

Um grande abraço! Toda honra, glória,
louvor e adoração, neste momento, prestamos
exclusivamente ao Senhor, nosso Deus!

Por isso, a Igreja do Evangelho
Quadrangular cresce de uma maneira admirada
por todos, pela unidade, pelo amor, com foco
na reconstrução das famílias e buscando os
excluídos. Vamos às vezes, com o dom que
temos, com a graça de Deus, com a sabedoria
que ele nos dá, na revelação do Espírito Santo

Agradeço à Casa e aos que nos
assessoram com tanto carinho. Muito obrigado
a todos! Reafirmo que acima de todos e de
tudo, a honra para o Pai, para o Filho e Espírito
Santo. Que Deus leve cada um para sua casa

Deputado Parisotto, é um prazer estar
aqui! Assistindo ao vídeo institucional podemos
constatar de fato a grandeza do trabalho da Igreja
do Evangelho Quadrangular em Santa Catarina.
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com muita paz e alegria. Enquanto você está
aqui sua família está sendo cuidada por Deus!

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

juntamente com quem o indicou, o senhor Altair
Luiz de Borba.

Muito obrigado! Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, senhor
Amarildo Júnior Rufato.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Procede-se à entrega do certificado.)
A seguir convido o mestre de cerimônias

para proceder a nominata dos homenageados
desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca] Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem a indicou, a diaconisa
Maria Nilma Souza.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o pastor Osni
Antônio Narcizo.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite!

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

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta
homenagem à Igreja do Evangelho
Quadrangular pela passagem dos seus 67 anos
de Fundação no Brasil.

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem a indicou, a pastora
Roseli dos Santos Alexandre.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o senhor Ildo
Antônio Simon. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado Narcizo Parisotto para fazer a entrega
das homenagens. Convidamos também o
excelentíssimo senhor deputado Darci de Matos
para fazer parte deste momento muito especial.

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem a indicou, a pastora
Sandra Mara Barazzetti Henrique.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem a indicou, a pastora
Dejanira Rossi Rossetto. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

homenagem, em nome da Igreja do Evangelho
Quadrangular, o senhor membro do Conselho
Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho
Quadrangular, Cecílio Motta de Faria Neto.

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o pastor Jair
Antônio Miotto.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o pastor
Valmor Machado. (Procede-se à entrega do certificado.)

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

juntamente com quem a indicou, a senhora
Claudete Lazzaris.

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o pastor
Natércio Tomaz de Souza.

[Degravação: Taquígrafa Elzamar]
A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados a personalidades por
seu importante trabalho assistencial,
contribuindo para uma sociedade mais justa e
igualitária.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sílvia]
(Palmas) Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem o indicou, o pastor
Rodnei Firmino.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o pastor
Enedir Moraes.Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem a indicou, a senhora
pastora Noely Ruas Parisotto.

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

juntamente com quem a indicou, a diaconisa
Lídia Colle.

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o diácono
José Antônio Alexandre da Silva.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem o indicou, o
excelentíssimo senhor desembargador
Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva.

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

juntamente com quem a indicou, a pastora Ana
dos Santos.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem a indicou, a pastora
Graça Regina Silveira.

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

juntamente com quem o indicou, o
excelentíssimo senhor prefeito do município de
Blumenau, Mário Hildebrandt, neste ato repre-
sentado pelo senhor secretário de Desenvolvi-
mento Social, Casico Grotmann.

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

certificado, em nome do pastor João Maria
Motta, in memoriam, sua esposa, pastora
Mari Neuza Damasceno Motta, juntamente
com quem o indicou.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o pastor Amós
Brandel.

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

juntamente com quem o indicou, o senhor
Nacet Tomaz de Souza.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem o indicou, o senhor vereador
do município de Concórdia, Anderson Guzzatto.

Agradecemos aos senhores depu-
tados pela entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.) Esta sessão está sendo gravada e
será reprisada durante a semana.(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)

(Palmas) Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o senhor
Flávio Zolet.

Acompanhe a programação!
Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem o indicou, o senhor
vereador do município de Papanduva, James
Michel Cerniak.

Dando continuidade à solenidade,
teremos a execução do Hino Institucional da
Igreja do Evangelho Quadrangular.(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Ana
Maria]

Muito obrigado!
(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se a execução do hino.)
(Palmas) Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem a indicou, a pastora
Terezinha Oliveira de Moura.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

juntamente com quem o indicou, o senhor
Luciano Fernando Soares Borges.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Narcizo
Parisotto) - Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, o segundo vice-
presidente do Conselho Estadual de Diretores
da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor
Jair Antônio Miotto.

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

juntamente com quem a indicou, a pastora Alori
Stadler.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o senhor
pastor José Luzardo de Andrade.

O SR. PASTOR JAIR ANTÔNIO MIOTTO -
Senhor presidente, deputado Narcizo Parisotto,
em seu nome cumprimento a todos da mesa, o
desembargador Ariovaldo, que é pastor
também, Jaime, pastor Cecílio, pastor Balduino,
e a todos aqui presentes.

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

juntamente com quem o indicou, o senhor
Frederico João da Natividade.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem a indicou, a senhora
pastora Neide Lilian Couto Medeiros. (Procede-se à entrega do certificado.) A Igreja do Evangelho Quadrangular

tem se dedicado durante 67 anos, nas palavras
do pastor Parisotto, a fazer o bem sem olhar a
quem. [Degravação: Taquígrafa Sara]

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

juntamente com quem o indicou, o pastor José
Jeves de Souza Paim.

Convidamos para receber o certificado,
juntamente com quem o indicou, o senhor
pastor Guido Caetano.

Esta igreja que se preocupa em valorizar
os princípios básicos do cristianismo, como a(Procede-se à entrega do certificado.)

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



04/12/2018 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.364 5

família tradicional, lutando para afastar e tirar
os jovens das drogas e marginalidade, para
resgatar o ser humano das mazelas da vida,
dos conflitos existenciais, procurando religar o
ser humano a Deus, fortalecendo assim a
coesão social e contribuindo para a
solidariedade humana. Como diz B. Wilson,
“oferecendo ao homem pós-moderno, a
compreensão e a avaliação da sua realidade e
capacitando-o emotivamente a enfrentar e
vencer os desafios e obstáculos da vida numa
relação de transcendência com Deus, de onde
temos visto muitos milagres, maravilhas e
atuações sobrenaturais”.

Agradecemos a iniciativa do proponente,
deputado Parisotto, aprovada por unanimidade
pelos deputados desta Casa, que neste ato
reconhecem a importância da igreja e prestam
esta justa homenagem. Igreja essa, repre-
sentada hoje pelos homenageados, que são
em sua maioria, pessoas que também exercem
um ministério, outros que simpatizam,
valorizam, reconhecem e respeitam o trabalho
da igreja. Reconhecem o trabalho dos pastores
da membresia que fazem o seu melhor, pelas
nossas cidades, pelas pessoas que estão na
linha de frente, que são não apenas sabedores
de uma teologia, mas que são pessoas que
aplicam o que aprendem, condizentes aos
anseios do ser humano.

de Santa Catarina, representados aqui pelos
superintendentes, representados pelos demais
pastores, pelos homenageados, enfim, por todos
os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular
que participam desta sessão especial.

Gostaria de falar um pouco sobre a
Igreja do Evangelho Quadrangular, fui convidado
para fazer um breve resumo da Igreja
Quadrangular como instituição, mas nós já
vimos um vídeo institucional, então, gostaria de
dar o meu testemunho pessoal sobre a Igreja
do Evangelho Quadrangular.

Tive meu primeiro contato, meu primeiro
encontro com Deus através da pregação dos
pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular
no ano de 1970, fui batizado nas águas na
Igreja do Evangelho Quadrangular no dia 25 de
outubro de 1970, portanto, agora no dia 25 de
outubro passado, completei 48 anos de Igreja
do Evangelho Quadrangular.

A igreja é a manifestação do amor de
Deus, local de acolhimento, onde, como diz o
apóstolo Paulo, “não há grego, nem judeu, nem
escravo, nem livre, nem distinção de raça, nem
de posição social, igreja que é local de
comunhão, mesa que acolhe a todos na
unidade e na partilha do pão, manifestação da
multiforme graça de Deus”.

Como diz o filósofo Aristóteles, “não
basta saber, é preciso saber fazer”, praticar o
evangelho que inclui as pessoas, o evangelho
quadrangular anunciando as pessoas que há
uma esperança, que Jesus Cristo é o nosso
único e suficiente salvador, que ele salva,
batiza no poder do espírito santo, ele cura o
corpo e a alma, e ele é o Rei dos Reis, senhor
dos senhores, que ressuscitou, está vivo e um
dia há de voltar.

Na Igreja do Evangelho Quadrangular
minha família foi salva, minha mãe foi curada,
foi liberta, meu pai foi salvo, liberto de vícios, e
minha família toda foi alcançada pela graça
salvadora de Deus.

A Igreja do Evangelho Quadrangular
procura influenciar a cultura do estado e da
nação, em diversas áreas da convivência
humana. Estamos organizados em nível
nacional, estadual, regional, municipal.
Estamos nos bairros e nas comunidades, com
pastores nas igrejas locais e líderes de
departamento que atendem todos os ciclos e
fases da vida, desde o ministério infantil;
passando por juniores; atenção e trabalhos
específicos voltados para os adolescentes;
jovens e casais; atendimento social feito com
muito afinco; cidadania; homens e mulheres de
negócio; comunicação; diaconato; música;
artes; sempre no contexto dos princípios
cristãos levando orientação, aconselhamento,
direção, semeando esperança na igreja e nas
casas, com as células. Assim, valorizando o
trabalho, a construção de famílias funcionais e
saudáveis, numa convivência fraterna
semeando a cooperação e a generosidade
entre as pessoas.

A fundadora da Igreja do Evangelho
Quadrangular disse certa vez que os ministros
e pregadores da Igreja do Evangelho
Quadrangular não exercem o ministério como
profissão, mas o exercem como chamado,
como missão, e nós somos aqueles que levam
avante a graça de Deus, pela qual nós também
fomos alcançados, e estou aqui para louvar a
Deus, pela Igreja do Evangelho Quadrangular,
pelo ministério dos pastores da Igreja do
Evangelho Quadrangular, de todos os lugares
mais longínquos do Brasil e de Santa Catarina.

(Palmas)
Neste momento, em nome do conselho

estadual, gostaríamos de prestar uma
homenagem aquele que, desde 1980, quando
chegou ao estado, deu o seu máximo, deu o
seu melhor, dedicou, gastou a sua vida em prol
desta igreja. Que quando chegou, tínhamos
apenas 72 igrejas, tínhamos apenas quatro
regiões estabelecidas, hoje são 753 igrejas em
35 regiões. Esta pessoa que se dedicou
juntamente com sua esposa, a fazer o seu
melhor para Deus, que não mediu esforços e
comprou terrenos, construiu igrejas, que
começou, muitas vezes, muitas igrejas, muitas
obras na garagem da casa de alguém, muitas
vezes em um salão alugado, as vezes só ele e
a esposa, as vezes com poucas pessoas, as
vezes com quatro pessoas, como aconteceu
em Chapecó, mas que nunca se deixou vencer
pelo desanimo, nunca se deixou vencer pelas
barreiras, obstáculos. Alguém que desde
agosto de 1996 nos representa com dignidade,
com galhardia, com integridade, está nesta
Casa por seis mandatos e que é o nosso
presidente estadual da Igreja do Evangelho
Quadrangular, a quem em nome do Conselho
Estadual, quero fazer a entrega, quem sabe da
maior das homenagens, por que se todos
estamos aqui, todos temos um pouquinho da
sua vida, um pouco da sua semeadura, e todos
somos um pouquinho parecidos com Noely e
Narcizo Parisotto. [Degravação: Nicole Engel]

Quero louvar a Deus pela vida dos
pioneiros da Igreja do Evangelho Quadrangular,
que sacrificaram e deram a sua vida para que a
igreja chegasse até onde chegou, e para que
hoje nós estivéssemos aqui comemorando
seus 67 anos de fundação.

Louvamos a Deus por Harold Williams,
fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular,
no dia 15 de novembro de 1951, na cidade de
São João da Boa Vista, em São Paulo;
louvamos a Deus por tantos homens de Deus
que foram desbravadores neste país, como
nosso presidente nacional, reverendo Mário de
Oliveira, e tantos outros que é impossível de
mencionar; louvamos a Deus pela vida do
nosso presidente estadual, reverendo Narcizo
Parisotto, juntamente com a missionária Noely,
que foram desbravadores neste estado,
principalmente no oeste de Santa Catarina,
abrindo grandes igrejas, abrindo obras em grandes
cidades, pequenas cidades, e fazendo da Igreja do
Evangelho Quadrangular uma igreja crescente.

Nossas igrejas estão repletas de
exemplos de pessoas que saíram dos vícios, da
marginalidade, de famílias que foram
restauradas e hoje, são pessoas de destaque,
seja nos esportes, na educação, no meio
empresarial, na mídia, na música, nas artes,
nas ciências, na política, no judiciário e nos
diversos setores da sociedade.

A Igreja coopera em muito para o
equilíbrio do sistema social, como dizia o
filósofo alemão, Max Weber, “Os evangélicos
transformam o meio em que vivem, na medida
em que incentivam seus partícipes a vencer na
vida”, e é desta forma que motiva as pessoas a
trabalharem, a estudarem, a se qualificarem, a
serem pessoas produtivas na sociedade,
preparando para crescer e marcar de forma
positiva a sua existência.

Muito obrigado a todos.
(Procede-se a entrega da homenagem.) Uma igreja abençoada, próspera, que

continua crescendo, dia após dia, tanto é que
se fizéssemos um relatório estatístico,
teríamos que estar atualizando constantemente
os dados, porque a Igreja do Evangelho
Quadrangular, pelo seu dinamismo, é uma
igreja que está em constante crescimento. Sua
membresia está sendo acrescentada dia após
dia, ontem mesmo vários pastores fizeram
batismos, e um número muito grande de
membros foram acrescentados a Igreja do
Evangelho Quadrangular.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

A Igreja do Evangelho Quadrangular
procura ajudar o seu semelhante, fazer algo por
alguém, cuidar das pessoas ensinando a paz e
o amor de Deus, valorizando também a
moralidade, a ética cristã, combatendo a
corrupção através de sistemas de controle
interno administrativo, jurídicos e contábeis,
trazendo respostas as inquietações humanas,
ajudando as pessoas a encontrar razão para
viver, em meio aos desafios diários, construindo
esperança empreendedora para o país,
contextualizando o evangelho a realidade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Narcizo
Parisotto) - Convido para fazer uso da palavra, o
primeiro vice-presidente do Conselho Estadual
de Diretores da Igreja do Evangelho
Quadrangular de Santa Catarina, o pastor
Balduino Rodrigues Ferreira.

O SR. BALDUINO RODRIGUES FERREIRA
- Cumprimento o deputado Narcizo Parisotto,
proponente e presidente desta sessão especial
em homenagem aos 67 anos de fundação da
Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e
em seu nome cumprimento também as demais
autoridades que compõem a mesa, deputado
eleito Jair Miotto; pastor Cecílio Motta de
Farias, representando hoje nosso presidente
nacional, reverendo Mario de Oliveira; meu
amigo deputado federal eleito Darci de Matos,
lá da minha cidade Joinville; desembargador
Ariovaldo Rogério; e, cumprimento também, os
pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular

Louvamos a Deus pela fundadora da
Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimee
Semple McPherson, que como já foi visto aqui
no vídeo institucional, foi uma mulher com uma
visão além do seu tempo. A mulher que
recebeu a visão da Igreja do Evangelho
Quadrangular, e por que evangelho
quadrangular? Porque apresenta Jesus Cristo
em suas quatro dimensões de ministério: Jesus
Cristo como salvador; Jesus Cristo como
batizador do Espírito Santo, com o Espírito

Tudo isso a Igreja do Evangelho
Quadrangular tem feito, através de seus
pastores e de sua membresia, que são
idealistas e apaixonados por Deus, por
pessoas e pelo ministério que exercem,
cumprindo um chamado, uma vocação,
despertando dons, talentos, esperança nas
pessoas e cumprindo o propósito divino.
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Santo; Jesus Cristo como médico que cura o
corpo, a alma e o espírito; e, Jesus Cristo como
Rei, que em breve voltará, para aqueles que
esperam e para aqueles que amam a sua vinda.

pioneiros, daqueles que gastaram suas vidas
para que o evangelho quadrangular chegasse
até nós. Ela tem um presente, que é o que nós
estamos fazendo dela hoje, e ela terá um
futuro, porque terá um legado que nós
deixaremos para as futuras gerações.

Fico muito feliz, desejo um feliz retorno
a todos, muita paz, muita alegria, muita saúde,
e mais uma vez agradeço os colaboradores da
Casa pelo apoio, por permanecerem no recinto
até agora dando sustentação a este momento
que é muito importante para minha vida, muito
importante para a vida e a história da igreja no
estado de Santa Catarina.

Louvamos a Deus meus irmãos, meus
amigos e colegas de ministério, pela Igreja do
Evangelho Quadrangular ter chegado a esse
ponto, 67 anos de fundação no Brasil;
louvamos a Deus por todas as vitórias, por
todas as conquistas.

Que Deus abençoe a Igreja do
Evangelho Quadrangular, e os pastores da
Igreja do Evangelho Quadrangular. Parabéns a
todos nós que fazemos parte desse ministério
e desta grande família que é a nação
quadrangular em Santa Catarina e no Brasil.

Sei que em nosso coração, e no
coração daqueles que vão assistir em suas
casas, durante a semana, hão de agradecer
pelo fato de acima de tudo e todos,
enaltecermos a nossa fé, enaltecermos o nome
do senhor Jesus, aquele que nos conduz com
segurança, com firmeza.

Para encerrar a minha fala, lembro-me
de uma grande vitória que o povo de Israel
conquistou em uma das guerras contra os seus
inimigos no tempo do profeta Samuel. Depois
de vencida a batalha, o profeta Samuel
levantou um altar de pedra e chamou aquele
altar de Ebenézer, e disse, “até aqui nos
ajudou o Senhor!”

Que Deus nos abençoe a todos, e
vamos fazer da Igreja do Evangelho Quadrangular
uma igreja maior do que ela já é hoje, para que o
nome de Jesus seja louvado e engrandecido, hoje
e para todo sempre, muito obrigado!

Agradeço aos membros da mesa pela
sua presença, e aos senhores deputados, os
39 que disseram sim a minha proposta de fazer
este momento bonito e solene, em homenagem
a Igreja do Evangelho Quadrangular.

(Palmas)
Hoje nossos corações se elevam a

Deus em profunda gratidão, por tudo aquilo que
Deus tem feito em nossas vidas na Igreja do
Evangelho Quadrangular, e através da nossa
vida, na vida de outras pessoas.

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

Parisotto) - Quero neste momento agradecer a
presença de todos os senhores, agradecer a
homenagem, as palavras a minha pessoa
dirigidas pelo nosso futuro deputado estadual,
pastor Jair Miotto, que com todo o orgulho, com
toda a alegria, tenho certeza que honrará esta
Casa. Deputado Darci, o pastor Jair Miotto
honrará esta cadeira que por quatro mandatos
foi ocupada por um pastor e que agora com
espontaneidade, já um trabalho feito há algum
tempo, foi preparado para este momento.
Obrigado pelas palavras, pela homenagem,
pela iniciativa de cada um.

A Presidência agradece a presença das
autoridades e de todos que nos honraram com o
seu comparecimento nesta noite, convidando-
os para um coquetel no hall deste Poder.Louvamos a Deus, porque Ebenézer não

significava o fim de todas as batalhas,
Ebenézer significava um marco, significa o
Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que nos
deu vitórias, e o Deus que continuará nos dando a
vitória, e nos conduzindo de triunfo em triunfo.

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

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

sessão, convocando outra, ordinária, para
amanhã, à hora regimental. [Degravação: Iago
Zilli] [Revisão Final: Coordenadora Carla].

Irmãos e amigos, pastores, colegas de
ministério, superintendentes, a Igreja do
Evangelho Quadrangular tem um passado, que
é a história dos seus fundadores, dos seus

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA

ANEXO DO ATO DA MESA Nº 345, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018
ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018

DATA DESCRIÇÃO DO OBJETO

30/11/2018 Prazo final para nomeação e exoneração de pessoal vinculado aos Gabinetes Parlamentares para o mês de
dezembro de 2018;

30/11/2018 Prazo final para solicitar contratação de serviços e compras diversas de pequeno valor;
07/12/2018 Prazo final para solicitar ressarcimento de despesas vinculadas aos Gabinetes Parlamentares;
14/12/2018 Pagamento do vale alimentação referente ao mês de dezembro;
17/12/2018 Pagamento da parcela final do décimo terceiro salário;
19/12/2018 Prazo final para liberação de diárias, passagens e combustíveis aos Gabinetes Parlamentares;
20/12/2018 Pagamento dos vencimentos referentes ao mês de dezembro;
21/12/2018 Prazo final para prestação de contas de diárias, passagens e combustíveis;
02/01/2019 Férias gerais dos servidores da ALESC.

Republicado por Incorreção
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 360, de 4 de dezembro de 2018 ATO DA MESA Nº 361, de 4 de dezembro de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, RESOLVE: com fundamento no art. 21 da Lei

Complementar nº 698, de 11 de julho de
2017, c/c o Ato da Mesa nº 006, de 19
de janeiro de 2018.

RESOLVE:
DISPENSAR a servidora ELIANA RAMOS COSTA,

matrícula nº 9094, servidora do Poder Executivo Estadual à disposição
desta Assembleia Legislativa por meio do Ato do Poder Executivo nº
660/2016 e Termo de Convênio nº 1546/2015, da função gratificada
de Assessoria Técnica-parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada, a contar de 1º de dezembro de 2018
(Gab Dep Ana Paula Lima).

DESIGNAR ELIANA RAMOS COSTA, matrícula nº 9094,
servidora do Poder Executivo - Secretaria de Estado da Educação à
disposição da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para exercer a
função gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4,
do Grupo de Atividades de Função Gratificada, com lotação no
respectivo Gabinete Parlamentar e atribuições de assessoramento parla-
mentar, a contar de 1º de dezembro de 2018 (Gab Dep Ismael dos Santos).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

Deputado Maurício Eskudlark - SecretárioDeputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * –––––––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 362, de 4 de dezembro de 2018 CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor NELSON HENRIQUE
MOREIRA, matrícula nº 1001, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, código PL/ALE-21, a contar de 17 de novembro de 2018.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3126/2018, Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

RESOLVE: com fundamento no § 5º do art. 2º da
Emenda Constitucional n. 41/2003.

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

–––– * * * ––––

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente reunião, onde para constar eu, Vilson Elias Vieira
Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que, após ser lida e aprovada
por todos os Membros da Comissão, será assinada pelo Presidente e
posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.

Sala das Comissões, sete de novembro de dois mil e dezoito.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
Às onze horas do dia sete de novembro de dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Gabriel Ribeiro, José
Milton Scheffer, Luiz Fernando Vampiro e Milton Hobus. O Deputado
Carlos Chiodini foi substituído pelo Deputado Antonia Aguiar, o
Deputado Milton Hobus foi substituído pelo Deputado Darci de Matos e
a Deputada Luciane Carminatti foi substituída pelo Deputado Dirceu
Dresch. Os Deputados Fernando Vampiro, Patricio Destro e Rodrigo
Minotto justificaram suas ausências mediante ofícios. Aberto os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão as Ata da 12ª
reunião ordinária, que em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida o Presidente passou a palavra aos Deputados para relatarem
as matérias em pauta: o Deputado Marcos Vieira relatou a
MPV/00223/2018, 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, seu parecer foi favorável a proposta posta em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado José Milton
Scheffer relatou o PL./0167.1/2017, que dispõe sobre a celebração
de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional do
Estado e estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado José Milton Scheffer relatou o PLC/0019.7/2018, que altera
a Lei Complementar nº 675, de 2016, a Lei Complementar nº 676, de
2016, e a Lei Complementar nº 687, de 2016 seu parecer foi favorável
ao projeto com emenda substitutiva global, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado José Milton
Scheffer relatou o PLC/0037.9/2015, que altera o art. 9º da Lei
Complementar nº 446, de 2009, que institui a Fundação Escola de
Governo (ENA), para o fim de modificar a composição do Conselho
Estratégico, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Darci de Matos
apresentou o relatório exarado pelo Deputado Milton Hobus ao
PL./0387.0/2017, que modifica o art. 9º da Lei nº 11.069, de 29 de
dezembro de 1998, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Darci
de Matos apresentou o relatório exarado pelo Deputado Milton Hobus
ao PL.?0524.2/2017, que dispõe sobre a cobrança de “couvert”
artístico e a obrigatoriedade de colocação de placas informativas dos
valores, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Antonio Aguiar
apresentou o relatório exarado pelo Deputado Carlos Chiodini ao
PL./0373.5/2017, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar e
consolidar a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos
serviços de saúde públicos e privados no Estado de Santa Catarina e
estabelece diretrizes para a sua implementação, seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Gabriel Ribeiro relatou o PL./0325.8/2014,
que institui, no âmbito da Polícia Civil, a Delegacia de Polícia do
Município de Pescaria Brava e estabelece outras providências, seu
parecer foi pelo Diligenciamento da matéria, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Gabriel Ribeiro o
PL./0066.8/2018, que proíbe a produção de mudas e o plantio da
“Spathodea Campanulata”, também conhecida como Espatódea,
Bisnagueira, Tulipeira-do-Gabão, Xixi-de-Macaco ou Chama-da-Floresta e
incentiva a substituição das existentes, seu parecer foi pelo Diligencia-
mento ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por

–––– * * * ––––
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às dez horas do dia quatorze de novembro de dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Carlos Chiodini,
Gabriel Ribeiro, José Milton Scheffer, Luciane Carminatti, Luiz Fernando
Vampiro, Milton Hobus, Patrício Destro e Rodrigo Minotto. Aberto os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 13ª
reunião ordinária, que em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida o Presidente passou a palavra aos Deputados para relatarem
as matérias em pauta: o Deputado Marcos Vieira relatou o
PL./0265.2/2018, que extingue serventias extrajudiciais instaladas em
distritos municipais, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Marcos Vieira relatou o PL./0368.8/2015, que dispõe sobre a criação
do Sistema Cicloviário no Estado de Santa Catarina e adota outras
providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Marcos Vieira
relatou o PL./0182.0/2018, que altera a Lei nº 17.144, de 2017, que
“Institui a Tabela Complementar do SUS Nacional, para o fim de
obtenção de prestação de serviços privados de pessoas físicas ou
jurídicas na área da saúde e adota outras providências”, para inclusão
dos Municípios na abrangência da Lei, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão foi cedido vista em gabinete à Deputada
Luciane Carminatti. O Deputado Marcos Vieira apresentou Parecer
Preliminar ao PL./0247.0/2018, que altera a Programação Físico-
Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprovado
pela Lei nº 16.859, de 2015, seu parecer foi favorável ao projeto, posto
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Marcos Vieira apresentou Parecer Preliminar ao PL./0246.0/2018, que
Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro
de 2019, aprovado pela Lei nº 16.859, de 2015, seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira relatou a MPV/00221/2018,
que reduz temporariamente a contribuição de que trata o art. 24 da Lei
Complementar nº 306, de 2005, que institui o Sistema de Assistência
à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina - Santa Catarina
Saúde e estabelece outras providências, seu parecer foi favorável a
medida, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
O Deputado Marcos Vieira relatou o PL./0223.3/2018, que Autoriza a
abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Milton Hobus relatou o PL./0183.1/2017, que altera o art.
8º, inciso V, alínea “k” da Lei nº 7.543, de 1988, que “Institui o
imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras
providências”, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Rodrigo Minotto
relatou o PL./0068.0/2018, que altera a Lei nº 10.567, de 1997, que
“Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em
concursos públicos aos doadores de sangue e de medula e adota
outras providências”, para estender tal isenção a processos seletivos
de ingresso em cursos das instituições de ensino superior, seu parecer
foi favorável ao projeto com emenda modificativa, posto em discussão
foi cedido vista em Gabinete ao Deputado José Milton Scheffer. O
Deputado José Milton Scheffer relatou o OF./0012.1/2017, que
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encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado,
relativo ao 4º trimestre de 2016, seu parecer foi pelo requerimento de
retirada de parte da documentação acostada ao OF./0032.5/2017,
juntando-os ao OF./0012.1/2017, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. A Deputada Luciane Carminatti relatou o
PL./0218/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transporte e
instalação de suporte para bicicletas em ônibus coletivos municipais e
intermunicipais, e fixa providências, seu parecer foi favorável ao projeto,
posto em discussão e votação foi aprovado por maioria com voto
contrario do Deputado Rodrigo Minotto. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar eu,
Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que, após
ser lida e aprovada por todos os Membros da Comissão, será assinada
pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.

Ofício nº 20/CAF/2018 - DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR - Prestação de Contas e Ofício nº 26/CAF/2018 -
DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR -
Prestação de Contas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e encerrou a 9ª Reunião
Ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E para
constar a presente ata foi lavrada e após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

Deputado Serafim Venzon
Presidente

–––– * * * ––––
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

Sala das Comissões, quatorze de novembro de dois mil e dezoito. Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez
horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a
presidência do Senhor Deputado Valdir Cobalchini e com amparo nos
artigos 131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da
6ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente,
referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foram registradas
as presenças dos seguintes Deputados: Cesar Valduga, Ricardo Guidi,
João Amin e a Deputada Ada de Luca. Os Deputados Neodi Saretta e
Marcos Vieira justificaram suas ausências. Havendo quórum
regimental, o senhor Presidente deu início à reunião cumprimentando
todos os senhores Deputados. Ato contínuo, o senhor Presidente
colocou em discussão e votação a Ata da 5ª Reunião Ordinária, a qual
foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor
Presidente colocou em votação o Requerimento do Deputado Leonel
Pavan para realização de Audiência Pública para debater sobre as
“Áreas de Proteção Ambiental do Entorno Costeiro da Serra do
Tabuleiro” que deverá ser realizada em cinco de dezembro de dois mil e
dezoito, a partir da 19h, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença dos
senhores Deputados e encerrou a presente reunião. E para constar, eu,
secretária de Comissão, Meibel Parmeggiani, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente e
posteriormente publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

–––– * * * ––––
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às onze horas, na
Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do Senhor Deputado
Serafim Venzon, com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à 4ª Sessão Legislativa
da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados:
Deputado Jean Kuhlmann, Deputado Serafim Venzon, Deputado Valmir
Comin, Deputado Fernando Coruja e Deputado Cesar Valduga. Havendo
quórum regimental o Senhor Presidente abriu a reunião e agradeceu a
presença dos Senhores Deputados. Na sequência o Senhor Presidente
submeteu à apreciação e votação da Ata da 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizada no dia sete
de agosto de dois mil e dezoito, que foi aprovada por unanimidade. Dando
prosseguimento e obedecendo a ordem de chegada, o Senhor Presidente
passou à palavra ao relator Senhor Deputado Valmir Comin, que passou a
relatar o PL./0095.2/2018 - que “Declara de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Autistas - AMA Navegantes, do Município de
Navegantes”, apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O PL./0229.9/2018 - que “Declara
de utilidade pública a Associação Amigas do Peito de Cocal do Sul (AAPCS)”,
apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. O PL./0475.0/2017 - que “Regulamenta a
Comunicação de Controle Interno e estabelece outras providências”,
apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. Em continuidade o Senhor Deputado Cesar Valduga
trouxe extrapauta o PL./0245.9/2018 - que “Denomina Ademir Galleazzi o
auditório da Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó”,
apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. A seguir, o Senhor Deputado Jean Kuhlmann passou
a relatar o PL./0210.9/2018 - que “Declara de utilidade pública o Instituto
Elo Vital, de Blumenau”, apresentando parecer favorável. Colocado em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ainda extrapauta o
Deputado Jean Kuhlmann relatou o PL./0041.0/2018 - que “Dispõe sobre
a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa-
humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos
humanos, no Estado de Santa Catarina e adota outras providências”,
apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. O Senhor Presidente Deputado Serafim Venzon
passou a relatar extrapauta o PL./0259.4/2018 - que “Declara de utilidade
pública a associação beneficente Promoção e Assistência Social de Treviso
(PROAST)”, apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade a pauta, o
Senhor Presidente passou a relatar o PL./0179.5/2018 - que “Declara de
utilidade pública a Associação dos Artesãos de Brusque”, apresentando
parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O PL./0217.5/2018 - que “Declara de utilidade pública a
Casa de Acolhida Coração de Rua, de Herval D’Oeste”, apresentando
parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. E o PLC./0019.7/2018 - que “Altera a Lei Complementar nº
675, de 2016, a Lei Complementar nº 676, de 2016, e a Lei Complementar
nº 687 de 2016”, apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. A pedido da Senhora Deputada Ada
Faraco de Luca que não pode estar presente na reunião o Senhor Deputado
Valmir Comin passou a relatar o projeto extrapauta da referida Deputada,
PL./0200.7/2016 - que “Declara de utilidade pública a Associação
Joinvillense de Aquicultores - (AJAQ), do Município de Joinville.”,
apresentando parecer favorável. Colocado em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. O senhor Presidente abriu para discussão de
assuntos diversos e leu as correspondências recebidas por essa Comissão:

Deputado Valdir Cobalchini
Presidente

–––– * * * ––––

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1873, de 4 de dezembro 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:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1854, de 30 de

novembro de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1874, de 4 de dezembro 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: 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,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 042/2018.

Matr Nome do Servidor Função

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Pregoeiro

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Pregoeiro substituto

1039 VICTOR INÁCIO KIST

1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA Equipe de apoio

1094 ALDO LUIZ GARCIA

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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