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PLENÁRIO

ATA DA 115ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO 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 - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch - 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 - Mário Marcondes Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto - Neodi
Saretta - Padre Pedro Baldissera - Rodrigo Minotto Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck Valdir Cobalchini.
PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Leonel Pavan
Maurício Eskudlark
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.
*********
Breves Comunicações
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Faz referências à fala do futuro
governador em relação aos novos secretários
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

indicados, bem como a nova estrutura
organizacional de governo que pretende
implantar. Diz que o mesmo fará ajustes com o
objetivo de reduzir a máquina pública e gerar
serviços de qualidade à população catarinense.
Entretanto, demonstra preocupação na
questão de políticas públicas para crianças,
adolescentes, pessoas deficientes e idosos,
que têm na assistência social do estado a
garantia de seus direitos, conforme prevê a Lei
Orgânica da Assistência Social - Loas,
sancionada em 1993, que dá visibilidade,
apesar de ser vista como assistencialismo
barato, percebe a necessidade de se rever o
conceito e buscar tecnicidade, como já ocorre
com os Cras e Creas do estado de Santa
Catarina. Assim, externa sua apreensão quanto
à junção da Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação para a
futura Secretaria de Desenvolvimento Social,
pois considera os recursos escassos no atual
momento, e percebe que ficará mais
insuficiente ainda com a união das secretarias,
sem falar nas prefeituras municipais.
[Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) Comunica que participou em Brasília, do
Encontro do Diretório Nacional do Partido dos

Trabalhadores, representando Santa Catarina.
Menciona que foi debatido o papel do partido
no momento político que o Brasil vive e também
o resultado das ultimas eleições. Cita que pela
avaliação o PT perdeu as eleições, mas que
manteve um saldo extraordinário, pois elegeu a
maior bancada de deputados federais no
Congresso Nacional. Portanto, destaca que o
mesmo segue forte e firme. Registra que foi
decidido que o grande foco é continuar lutando
pela democracia. Lamenta os oito meses da
prisão política do ex-presidente Lula, que foi
julgado num processo frágil, com delatores que
são fraudes e defende a sua liberdade.
Critica o juiz Sérgio Moro, alegando que
o mesmo persegue e foi parcial ao conduzir as
investigações contra o ex-presidente.
Conclui
acrescentando
que
a
Constituição tem que ser cumprida, e que o
presidente eleito Bolsonaro quer destruir Lula e
o seu legado, mas que vai continuar brigando
pela soberania nacional e pelo povo brasileiro
do campo e da cidade. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) Faz menção aos pronunciamentos que realizou
na Assembleia Legislativa e no Senado durante
a sua carreira como parlamentar, e agradece a
colaboração dos jornalistas Maurício da Silva
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Freitas e Carlos César dos Santos Gonçalves
na elaboração dos seus discursos. Comenta
que, nestes últimos dias desta legislatura,
pretende citar todos os funcionários do seu
gabinete como forma de agradecimento pela
dedicação da sua equipe.
Cumprimenta o governador eleito,
comandante Moisés, destacando sua coragem
quando anuncia as primeiras medidas de
mudanças estruturais no atual sistema de
governo, com o objetivo de colocar em prática
suas metas de campanha em torno do
enxugamento da máquina pública, e de uma
gestão com viés mais técnico do que político.
Deseja que tais mudanças e outras que serão
anunciadas se viabilizem, no sentido de manter
o crescimento e a hegemonia do estado no cenário
econômico nacional como diversificado e produtivo.
Outrossim, ressalta que não pretende
criticar, mas teme a decisão de extinguir ou
desmembrar a atual estrutura da secretaria de
Turismo, Cultura e Esporte. Esclarece que, no
passado, já defendeu a permanência da secretaria e foi atendido, e agora entende da mesma
forma importante manter em evidência o setor
de Turismo, já que haverá continuidade do
Ministério do Turismo pelo presidente Bolsonaro.
Reafirma que a sua preocupação é com
a interrupção de projetos em andamento, que
trarão desenvolvimento econômico e geração
de emprego. Alerta para este fato, pois alguns
projetos iniciados não podem ser parados, e
registra o caso do Centro de Eventos, em
BaIneário Camboriú, entre outros, que depende
de concessão para o seu funcionamento.
Declara a sua torcida para o sucesso do novo
governo, entretanto, pondera que muitas coisas
que já foram encaminhadas devem ter
continuidade, como no caso do Turismo, e
coloca-se à disposição para cooperar se necessário. [Taquígrafa: Sara]
**********
Partidos Políticos
Partido: PP
DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) - Tece
comentários sobre a mobilidade urbana em Santa
Catarina, referindo-se ao contorno viário da Grande
Florianópolis, assunto abordado na mídia há algum
tempo, e agora surpreendentemente é destaque
nos meios de comunicação, enfocando a
paralisação daquele empreendimento elaborado
pela empresa Salini Impregilo. Enfatiza que a
interrupção traz grande preocupação, já que a obra
seria concluída em 2012, e agora com prazo de
entrega para 2021, representando péssima notícia
para o estado catarinense.
Ainda sobre o assunto, informa que
foram expedidos ofícios aos representantes da
ANTT e da Autopista Litoral Sul - Arteris, em
data anterior, para uma reunião com
integrantes da bancada federal e também um
encontro promovido pela comissão de
Transportes
e
Desenvolvimento
Urbana
programada para o dia 5 de dezembro, às 11h.
Entretanto, foi desmarcado, porque o diretorgeral da ANTT, sr. Mário Rodrigues, anunciou
sua vinda a Santa Catarina para pronunciar
sobre o referido assunto, mas no decorrer de
tais procedimentos, as obras foram retomadas
no dia 3 de dezembro.
Na sequência, posiciona-se firmemente
à cobrança dos responsáveis do empreendi-

mento,
conforme
calendário
elaborado
anteriormente, há atraso de pelo menos nove
anos, e reforça a necessidade de acelerar tal
investimento, beneficiando 20% do tráfego da
Grande Florianópolis entre Palhoça e Biguaçu,
além de delinear o trânsito local. No que diz
respeito à cobrança de pedágio, posiciona-se
contrário, sugerindo a criação de um grupo paritário
para acompanhar obra, além do apoio da Fiesc.
Ainda sobre mobilidade urbana, informa
que a Suderf - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis
pretendia integrar o transporte coletivo da
Grande Florianópolis, todavia até a presente
data o governo do estado não consolidou a
junção, alegando que Florianópolis não faz parte da
conexão, e defende a imediata junção, favorecendo
o trânsito urbano. [Taquígrafa: Elzamar]
Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Tece comentários a respeito da
questão das promoções da Polícia Civil
referentes ao mês de outubro passado e, ao
mesmo tempo, lembra que durante os governos
de Luiz Henrique da Silveira e Leonel Pavan,
foram períodos que se cumpriram pleitos dos
servidores
da
mencionada
polícia;
questionando as ascensões ainda não
efetivadas, mas segundo conversa com o
delegado-geral, Marcos Ghizoni, as citadas
vantagens constarão no contracheque do mês de
janeiro de 2019, após a conferência dos pontos.
Discorre sobre os ministros nomeados
pelo presidente
eleito
Jair
Bolsonaro,
reconhecendo-os
como
pessoas
com
capacidade técnica e espera que os mesmos
deem seus conhecimentos para um Brasil
melhor e sem corrupção. [Taquígrafa: Sílvia]
Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) Demonstra preocupação com dados apresentados pelo relatório anual Oxford Brasil, sobre a
situação econômica e política do Brasil. Cita
que pela primeira vez nos últimos 15 anos, a
redução da desigualdade social é interrompida,
e que também houve estagnação na
equiparação de renda entre mulheres e
homens. Registra que ocorreu um crescimento
de 11% com relação ao número de pobres.
Menciona que no governo do PT, a política
social era de se incluir as pessoas que mais
precisavam, isto é, melhorar a renda e
combater a pobreza. Lamenta acrescentando
que não vê perspectivas em melhorias efetivas,
a não ser que volte de fato os programas de
ações voltados para os que mais necessitam
da área da saúde, educação e assistência
social, só isto trará o desenvolvimento
econômico e social novamente a nação e a
população brasileira.
Encerra afirmando que os dados
apresentados mostram que a política econômica
adotada atualmente não é a mais correta para o
povo brasileiro. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Presidente)
- Suspende a sessão até o início da Ordem do
Dia. [Taquígrafa: Ana Maria]
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presidente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.
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Esta Presidência comunica que a
comissão de Finanças e Tributação apresentou
parecer favorável ao Ofício n. 0012/2017.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0112/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0162/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0195/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0201/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0228/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0249/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0260/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0278/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0283/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0284/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
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Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0285/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
A Presidência solicita à assessoria que
proceda à chamada dos srs. deputados para
verificação de quórum.
(Procede-se à chamada dos srs.
deputados para verificação de quórum.)
(Pausa)
Há quórum para deliberação.
Discussão e votação em turno único da
Admissibilidade da Medida Provisória n.
00222/2018, de autoria do Governador do
Estado, que altera o art. 9º da Lei nº 13.342,
de 2005, que dispõe sobre o Programa de
Desenvolvimento da Empresa Catarinense
(PRODEC) e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Catarinense (FADESC), e estabelece
outras providências.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados Fernando Coruja e Valdir Cobalchini.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada por maioria com votos
contrários dos srs. deputados: Kennedy Nunes,
Fernando Coruja, João Amin e Luciane Carminatti.
Discussão e votação em turno único da
Admissibilidade da Medida Provisória n.
00224/2018, de autoria do Governador do
Estado, que institui o Programa Catarinense de
Recuperação Fiscal de 2018 (PREFIS-SC/2018)
e estabelece outras providências.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.
A presente matéria é retirada de pauta
pela Presidência por ausência de acordo entre
as lideranças para a deliberação da mesma na
presente data.
Discussão e votação em turno único da
Admissibilidade da Medida Provisória n.
00225/2018, de autoria do Governador do
Estado, que institui o Programa Catarinense de
Recuperação Fiscal do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos de 2018, o PREFISITCMD/2018 e estabelece outras providências.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Fernando Coruja, Cesar Valduga e
Valdir Cobalchini.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado por maioria com votos
contrários dos srs. deputados: Kennedy Nunes,
Luciane Carminatti, João Amin,
Mário
Marcondes, Ana Paula Lima, Fernando Coruja e
Rodrigo Minotto.
Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 01217/2018, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 0182/17, de
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autoria do deputado Neodi Saretta, que declara
integrante do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural do Estado de Santa Catarina, as atividades
artísticas realizadas em festivais e concursos
tradicionalistas e adota outras providências.
Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Fernando Coruja, Neodi Saretta,
Kennedy Nunes, Valdir Cobalchini e Luciane
Carminatti.
Em votação.
Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.
(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO
DEPUTADO FERNANDO CORUJA
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LEONEL PAVAN
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN

sim
não

não
sim
sim

não
não
não
não
não
não
não
não
sim
sim
sim
não
não
sim
não
não
sim
não
não

não
sim

sim

Está encerrada a votação.
Votaram 27 srs. deputados.
Temos 10 votos “sim”, 17 votos
“não” e nenhuma abstenção.
Está mantido o veto.
Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 01264/2018, que
dispõe sobre o veto parcial ao PL n. 0090/16,
de autoria do deputado Fernando Coruja, que
dispõe sobre o repasse financeiro dos recursos
da União vinculados à área da saúde,
destinados ao Estado de Santa Catarina, e
estabelece a impositividade da execução finan-
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ceira duodecimal dos recursos consignados à
área da saúde na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Fernando Coruja, Gelson Merisio,
Neodi Saretta, Kennedy Nunes e Valdir Cobalchini.
Em votação.
Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.
(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO
DEPUTADO FERNANDO CORUJA
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LEONEL PAVAN
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN

não
não

não
não
não

não
não
não
não
não
não
não
sim
não
não
sim
não
sim
não
não
não
não
não
não

não
não

não

Está encerrada a votação.
Votaram 27 srs. deputados.
Temos três votos “sim”, 24 votos
“não” e nenhuma abstenção.
Está rejeitado o veto.
Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 01266/2018, que
dispõe sobre o veto total ao PL/361/16 de
autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que
institui reserva de vagas nos contratos celebrados
pela Administração Pública estadual, nas áreas de
segurança, vigilância e transportes de valores, no
âmbito do Estado de Santa Catarina.
Cona com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto
em Plenário.
Em discussão.
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Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Kennedy Nunes, Fernando Coruja,
Cesar Valduga, Valdir Cobalchini e Luiz
Fernando Vampiro.
Em votação.
Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.
(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR
DEPUTADO CARLOS CHIODINI
DEPUTADO CESAR VALDUGA
DEPUTADO CLEITON SALVARO
DEPUTADO DARCI DE MATOS
DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO
DEPUTADO FERNANDO CORUJA
DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO
DEPUTADO GELSON MERISIO
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LEONEL PAVAN
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MANOEL MOTA
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO
DEPUTADO NATALINO LÁZARE
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO
DEPUTADO RICARDO GUIDI
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SERAFIM VENZON
DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VALMIR COMIN

não
não

não
não
sim

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
sim
não
não
sim
não
não
não

sim
sim

não

Está encerrada a votação.
Votaram 25 srs. deputados.
Temos cinco votos “sim”, 20 votos
“não” e nenhuma abstenção.
Está mantido o veto.
Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei n. 0215/2018, de autoria do
deputado Dirceu Dresch, que institui o Dia
Estadual do Optometrista, na data que especifica.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de Saúde.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei n. 0251/2018, de autoria do
deputado Ricardo Guidi, que confere ao
município de Armazém o título de Capital Catarinense da Tilápia.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de Pesca
e Aquicultura.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei n. 0315/2015, de autoria do
deputado Patrício Destro, que altera a Lei nº
10.309, de 1996, que institui a gratuidade para
a realização de laqueadura tubária e
vasectomia, nos hospitais e maternidades públicas
estaduais e/ou conveniados com o Sistema Único
de Saúde (SUS) e adota outras providências.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de Saúde.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei n. 0099/2018, de autoria do
Governador do Estado, que altera a Lei nº
15.736, de 2012, que dispõe, define e disciplina a
piscicultura de águas continentais no Estado de
Santa Catarina e adota outras providências.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de Finanças
e Tributação; e de Pesca e Aquicultura.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei n. 0274/2018, de autoria do
deputado José Milton Scheffer, que declara de
utilidade pública a Associação Esportiva Alto
Feliz (AEAF), de Araranguá.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Votação do Parecer da Proposta de
Emenda à Constituição n. 0004/2015, de
autoria do deputado Leonel Pavan e outro(s),
que altera o art. 106 da Constituição do
Estado de Santa Catarina e acrescenta o art.
57 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para dispor sobre a escolha do
Delegado- Geral e a proposta da Lei
Orgânica da Polícia Civil.
Conta com parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Maurício Eskudlark, Leonel Pavan,
Luciane Carminatti, Fernando Coruja e
Kennedy Nunes.
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A Presidência, por ausência de quórum
qualificado, encerra a discussão e retira a
matéria da pauta.
Pedido de Informação n. 0174/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente da Casan informações acerca do
contrato firmado com o município de
Florianópolis para prestação de serviços
públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0175/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
do número de cargos de professor redistribuídos
à FCEE pelo Decreto nº 2025/2004.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0176/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
do número de cargos efetivos, preenchidos e
vagos, de professor na Fundação Catarinense
de Educação Especial.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0300/2018, de autoria do
deputado Gabriel Ribeiro, cumprimentando o
Capitão Mateus Muniz Corradini, o Aspirante a
Oficial Guilherme Dall Igna, a Aspirante a Oficial
Barbara Fortkamp, o 3º Sargento Lucio Vitorino
Córdova, o 3º Sargento Maicon da Silva Ataíde,
os Soldados Luciano Warth S. Rangel e
Guilherme Pereira Galli e os Bombeiros
Comunitários Sullivan Ramos dos Santos e
Mathias Martinelli pelo resgate realizado no
município de Bocaina do Sul.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0301/2018, de autoria do
deputado João Amin, cumprimentando a
Fundação Catarinense de Cultura pela
passagem dos 40 anos de fundação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0302/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
presidente da Colônia de Pescadores Z-35, do
município de São Carlos, pelos relevantes
serviços prestados aos pescadores da região,
na busca da valorização da atividade e do setor.
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Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0303/2018, de autoria do
deputado João Amin, cumprimentando o Doutor
Rafael de Assis Horn pela eleição ao cargo de
Presidente da OAB/SC.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Neste momento, a Presidência
suspende a votação das demais matérias por
ausência de quórum.

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0918/2018, de
autoria do deputado Mauro de Nadal; 0920/2018,
de autoria do deputado Patrício Destro;
0922/2018, de autoria da deputada Dirce
Heiderscheidt; 0923/2018, 0924/2018 e
0925/2018, de autoria da deputada Luciane
Carminatti; 0928/2018, 0929/2018, 0930/2018
e 0931/2018, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; 0932/2018, de autoria do deputado João
Amin; 0933/2018 e 0961/2018, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; 0935/2018, de
autoria do deputado Dirceu Dresch; 0939/2018,
de autoria do deputado Cleiton Salvaro;
0952/2018,
0953/2018,
0954/2018
e
0955/2018, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0956/2018, de autoria do deputado
Moacir Sopelsa; e 0960/2018, de autoria do
deputado Valmir Comin.

11/12/2018

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0482/2018, de autoria do
deputado Ricardo Guidi; 0483/2018, de autoria
do deputado Ismael dos Santos; 0484/2018,
0485/2018,
0486/2018,
0487/2018,
0488/2018 e 0489/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Coordenadora Carla]
A Presidência, passa ao horário
destinado à Explicação Pessoal e, não havendo
oradores a fazer uso da palavra, encerra a
sessão, convocando outra, para o dia
subsequente, à hora regimental.

ATOS DA MESA
ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 363, de 11 de dezembro de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC e, tendo
em vista o que consta do Processo nº 2890/2018,
RESOLVE:
POSICIONAR o servidor EPITACIO BITTENCOURT
SOBRINHO, matrícula nº 1025, ocupante do cargo de Consultor
Legislativo - Grupo de Atividades de Nível Superior, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, no código PL/ASI-21, a contar de
23 de outubro de 2018.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 364, de 11 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, tendo
em vista o que consta Lei Complementar nº 719, de 20 de abril de 2018,
RESOLVE:
Retificar o Anexo IV, do Ato da Mesa nº 233, de 27 de
junho de 2018, nos seguintes termos:
O N D E S E L Ê : “Cargo: Consultor Legislativo I e II”
L E I A - S E : “Cargo: Consultor Legislativo”
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 365, de 11 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, tendo
em vista o que consta Lei Complementar nº 719, de 20 de abril de 2018,
RESOLVE:
Retificar o Anexo IV, do Ato da Mesa nº 234, de 27 de
junho de 2018, nos seguintes termos:
O N D E S E L Ê : “Cargo: Consultor Legislativo II”
L E I A - S E : “Cargo: Consultor Legislativo”
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 366, de 11 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, tendo
em vista o que consta Lei Complementar nº 719, de 20 de abril de 2018,
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RESOLVE:
Retificar o Anexo Único, do Ato da Mesa nº 341, de 7
de novembro de 2018, nos seguintes termos:
O N D E S E L Ê : “Cargo: Consultor Legislativo II”
L E I A - S E : “Cargo: Consultor Legislativo”
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 367, de 11 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,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº
160, de 15 de agosto de 2007, e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,
Art. 1º DESIGNAR o servidor RICARDO ALMEIDA,
matrícula nº 6322, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer a função de Assessoria técnica-administrativa - Controle de
Atividades, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 06 de dezembro de 2018 (DL - Coordenadoria de
Taquigrafia das Comissões).
Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 368, de 11 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,
RESOLVE:
DISPENSAR a servidora RENATA NICKLES, matrícula nº
5830, da Comissão Legal - Acompanhamento das Contas Públicas,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Gratificação de Exercício, a
contar de 11 de dezembro de 2018.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 369, de 11 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR a servidora RENATA NICKLES, matrícula nº
5830, do cargo de Assessor de Relações Institucionais para Assuntos
Nacionais e do Mercosul, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 11 de Dezembro de 2018 (CGP Secretaria Executiva de Relações Institucionais).
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 370, de 11 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,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015.
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NOMEAR CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES,
matrícula nº 5166, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Assessor de Relações Institucionais para Assuntos Nacionais e do
Mercosul, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (CGP - Secretaria Executiva
de Relações Institucionais).
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 371, de 11 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,
RESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
DESIGNAR o servidor CARLOS EDUARDO DE SOUZA
NEVES, matrícula nº 5166, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, como membro da Comissão Legal - Acompanhamento das
Contas Públicas, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor
equivalente a PL/FC-3, a contar de 11 de dezembro de 2018.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário
–––– * * * ––––

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito,
às nove horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a
Presidência do Senhor Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados
Membros da Comissão de Constituição e Justiça: Darci de Matos,
Dirceu Dresch, João Amin, Marcos Vieira, Mauro de Nadal, Rodrigo
Minotto e Valdir Cobalchini. O presidente fez a leitura do ofício nº
100/2018/GAB. DEP. RZG, que justifica a ausência do Deputado
Ricardo Guidi e indica como substituto o Deputado Gabriel Ribeiro.
Havendo quorum regimental, o presidente abriu os trabalhos e
submeteu à apreciação a Ata da 26ª Reunião Ordinária, que posta
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, o presidente abriu a palavra aos membros, obedecendo
à ordem de chegada, para início da discussão de matérias. O
Senhor Deputado João Amin deliberou acerca das seguintes
matérias: PL./0017.0/2015, de autoria do Deputado Leonel
Pavan, que obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as
operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de
internet e televisão por assinatura a disponibilizarem aos usuários
mecanismos capazes de gerar protocolo que lhes permita
comprovar o teor e a data de suas solicitações. Apresentou parecer
favorável com aprovação das emendas modificativas, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
PLC/0033.5/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado,
que altera a Tabela I da Lei Complementar nº 219, de 2001, que
dispõe sobre o valor dos emolumentos nos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro. Devolveu vista sem manifestação;
PEC/0004.2/2017, de autoria do Deputado Gelson Merisio e
outro(s), que altera o inciso IX do art. 40 da Constituição do Estado
de Santa Catarina, estabelecendo prazo para a Assembleia
Legislativa julgar as contas prestadas pelo Governador. Devolveu
vista sem manifestação; O Senhor Deputado Jean Kuhlmann
deliberou acerca das seguintes matérias: PL./0170.7/2018, de
autoria do Deputado Carlos Chiodini, que altera a Lei nº 14.954, de
2009, que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências.
Apresentou parecer favorável com emenda substitutiva global, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;

PLC/0019.7/2018, de autoria do Governador do Estado, que altera
a Lei Complementar nº 675, de 2016, a Lei Complementar nº 676,
de 2016, e a Lei Complementar nº 687, de 2016. Apresentou
parecer à emenda substitutiva global, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0281.2/2018, de
autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que dispõe sobre a Taxa
de Serviços Judiciais (TSJ) e adota outras providências. Apresentou
parecer favorável com emendas modificativas e supressiva, que
posto em discussão, foi concedida vista em gabinete aos Deputados Dirceu Dresch e João Amin, ficando acordado que o PL será
pautado na próxima reunião; PL./0248.1/2018, de autoria do
Governador do Estado, que altera o art. 2º da Lei nº 10.297, de
1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
e adota outras providências. Apresentou parecer favorável com
emenda modificativa, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Senhor Deputado Valdir Cobalchini:
deliberou acerca das seguintes matérias: PL./0255.0/2016, de
autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a verificação
do rendimento e controle de frequência dos estudantes que
tenham sido eleitos para funções em entidades estudantis.
Apresentou parecer favorável às emendas aditivas, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade.
PL./0096.3/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que
dispõe sobre a criação do Selo Cidade Sustentável. Apresentou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O Senhor Deputado Marcos Vieira deliberou
acerca da seguinte matéria: PL./0196.6/2014¸ de autoria do
Deputado Serafim Venzon, que institui o piso salarial dos
Conselheiros Tutelares no Estado de Santa Catarina. Apresentou
parecer pela rejeição, que posto em discussão, foi concedida vista
em gabinete ao Deputado Valdir Cobalchini. O Senhor Deputado
Dirceu Dresch deliberou acerca das seguintes matérias:
PLC/0028.8/2018, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a transformação de cargos de Técnico em Atividades
de Fiscalização em cargos de Técnico em Atividades de
Fiscalização em Transportes do Quadro Lotacional do
Departamento de Transportes e Terminais (DETER) e estabelece
outras providências. Devolveu vista sem manifestação e posto em
discussão e votação o parecer favorável apresentado pelo relator o
Deputado Jean Kuhlmann, foi aprovado por unanimidade;
PLC/0008.4/2015, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que
acrescenta a alínea “e” ao inciso V do art. 146 da Lei nº 6.745, de
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1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado de Santa Catarina, para o fim de tornar agravante a
ofensa moral ou a agressão física praticadas contra as mulheres.
Devolução de vista sem manifestação. Posto em discussão e
votação o parecer pela rejeição apresentado pelo relator o
Deputado Marcos Vieira, foi aprovado por unanimidade.
PLC/0010.9/2018, de autoria da Mesa, que consolida as Leis que
instituem o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Pessoal do
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Devolveu vista sem
manifestação. O parecer pela aprovação apresentado pelo Relator,
Deputado Jean Kuhlmann, com emenda substitutiva global
apresentada pela Mesa, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0105.9/2018, de autoria do Deputado
Mario Marcondes, que dispõe sobre a regulamentação do exercício
da profissão de Guias de Turismo no Estado de Santa Catarina.
Apresentou parecer pela rejeição, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0147.8/2016, de
autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a
estampa da data de validade na embalagem dos produtos
destinados à merenda escolar, no âmbito do Estado de Santa
Catarina. Apresentou parecer favorável, que posto em discussão,
foi concedida vista em gabinete aos Deputados Darci de Matos e
Gabriel Ribeiro; PL./0280.1/2016, de autoria do Deputado Rodrigo
Minotto, que determina que todos os assentos dos transportes
coletivos intermunicipais sejam destinados preferencialmente para
uso de idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes, obesos,
deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção.
Apresentou parecer favorável, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; PL./0475.0/2017, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, que regulamenta a Comunicação de
Controle Interno e estabelece outras providências. Apresentou
parecer favorável à emenda substitutiva global, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
PL./0227.7/2016, de autoria do Deputado Fábio Flôr, que dispõe
sobre a criação e venda no varejo de cães e gatos por
estabelecimentos comerciais no Estado de Santa Catarina, bem
como doações em eventos de adoção desses animais e adota
outras providências. Apresentou parecer favorável, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
PL./0224.4/2016, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
dispõe sobre o estabelecimento de percentual mínimo de
trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas privadas
do Estado de Santa Catarina. Apresentou parecer pela rejeição,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0263.0/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que
institui o Dia Estadual da Umbanda no Estado de Santa Catarina, e
adota outras providências. Apresentou parecer favorável com
emenda substitutiva global, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0264.1/2018, de autoria do
Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos e
implantes declararem as relações com profissionais de saúde, de
qualquer natureza, que configurem potenciais conflitos de
interesses. Apresentou parecer pela rejeição, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Senhor
Deputado Darci de Matos deliberou acerca das seguintes matérias:
PL./0010.3/2018, de autoria do Deputado João Amim, que altera
a Lei nº 11.984, de 2001, que dispõe sobre as formas de afixação
de preços e produtos e serviços, para conhecimento pelo
consumidor, para incluir a afixação de tabela de preços na entrada
de restaurantes, bares, lanchonetes, casas de diversão noturna
com jantar dançante e/ou show artístico e congêneres, no Estado
de Santa Catarina. Apresentou parecer favorável, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
PL./0271.0/2018, de autoria do Deputado Gelson Merísio, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Bernardino. Requereu diligência à referida
entidade, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; OF./0434.8/2018, autoria de Entidade Social, que
solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade pública a
Associação dos Deficientes de Joinville. Apresentou parecer pela
tramitação da matéria na forma de projeto de lei, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
OF./0691.1/2018, autoria de Entidade Social, que solicita a
revogação da Lei que declarou de utilidade pública a Sociedade
Joinvillense de Amparo à Criança. Apresentou parecer favorável,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Deliberações extrapauta. O Senhor Deputado Rodrigo Minotto
deliberou
extrapauta
acerca
das
seguintes
matérias:
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PL./0503.8/2017, autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de os proprietários de bares, restaurantes
e similares disponibilizarem em seus estabelecimentos o
mobiliário adequado à acessibilidade dos cadeirantes, na forma
que especifica. Apresentou parecer pela rejeição, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
PL./0005.6/2018, autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe
sobre a proibição de cobrança de taxa pelos serviços de religação
dos serviços públicos de água, luz e gás em caso de corte por falta
de pagamento e adota outras providências. Apresentou parecer
pela rejeição, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0512.9/2017, autoria do Deputado Roberto
Salum, que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos
pais e responsáveis de recém-nascidos sobre primeiros socorros
em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e
prevenção de morte súbita. Apresentou parecer pela rejeição, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Senhor Deputado Darci de Matos deliberou extrapauta:
PL./0233.5/2018, autoria do Deputado Silvio Dreveck, que dispõe
sobre a concessão de subvenção econômica para o pagamento do
Prêmio do Seguro Rural (PSR), conforme especifica, no âmbito do
Estado de Santa Catarina. Apresentou parecer pela aprovação, que
posto em discussão, foi concedido vista em gabinete ao Deputado
Dirceu Dresch. O Senhor Deputado Gabriel Ribeiro, substituindo o
Deputado Ricardo Guidi, deliberou extrapauta: PL./152.5/2018, de
autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem
canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no
Estado. Devolveu vista solicitando diligência. Posto em votação o
parecer pela aprovação, exarado pelo relator, Deputado Darci de
Matos, foi aprovado por unanimidade, com abstenção do Deputado
Rodrigo Minotto e Gabriel Ribeiro. PL./0269.6/2018, de autoria do
Deputado Jose Milton Scheffer, que altera a Lei nº 10.297, de
1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
e adota outras providências, a fim de incluir a farinha de arroz na
relação de mercadorias que compõem a cesta básica do Estado de
Santa Catarina. O Senhor Deputado Dirceu Dresch, deliberou
extrapauta: PL./0289.9/2018, de autoria da Deputada Luciane
Carminatti, que declara de utilidade pública a Fundação Científica e
Tecnológica em Energias Renováveis (FCTER), de Chapecó.
Apresentou parecer favorável, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. O Senhor Deputado Jean Kuhlmann,
deliberou extrapauta: PL./0032.4/2018, de autoria do Governador
do Estado, que dispõe sobre o Sistema de Ensino Militar de Santa
Catarina (SEM-SC) e estabelece outras providências. Apresentou
parecer favorável, que posto em discussão e votação, foi
concedida vista ao Deputado Rodrigo Minotto. Por fim, o Presidente
convocou os membros para a reunião extraordinária da Comissão,
a ser realizada no dia 05/12/2018, 13h, na sala de reunião das
Comissões para deliberação acerca dos projetos com tramitação
prioritária, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Nada
mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a
presente reunião, da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa, Chefe de
Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada pelo
Senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembleia.
Sala de Reunião das Comissões, 04 de dezembro de 2018
DEPUTADO JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

EXTRATO
RERRATIFICAÇÃO EXTRATO Nº 192/2018
Diante do lapso de redação quando da publicação do EXTRATO nº
192/2018, publicado no Diário nº 7.367, página nº 04, de
10/12/2018, referente ao Contrato nº 033/2018, tendo como Contratante
a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e a empresa Primer
Produção e Locação Ltda.., onde se lê: VIGÊNCIA: 27/11/2018 à
26/11/2019 leia-se: VIGÊNCIA: 01/01/2019 à 31/12/2019.
Florianópolis/SC, 11 de dezembro de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral
Thamy Soligo- Diretora de Comunicação Social
–––– * * * ––––

