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P L E N Á R I O

ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2019,
CERIMÔNIA DE POSSE DOS SENHORES DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ROMILDO TITON

Às 09h, achavam-se presentes os seguintes
senhores deputados e deputadas: Ada Faraco
De Luca - Altair Silva - Ana Campagnolo - Bruno
Souza - Coronel Mocellin - Dr. Vicente Caropreso
- Fabiano da Luz - Felipe Estevão - Fernando
Krelling - Ismael dos Santos - Ivan Naatz - Jair
Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin
- José Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy
Nunes - Laércio Schuster - Luciane Carminatti -
Luiz Fernando Vampiro - Marcius Machado -
Marcos Vieira - Marlene Fengler - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio
Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Excelentíssimo senhor governador do
estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva;

Bruno Souza; Sr. Deputado Coronel Mocellin; Sr.
Deputado Dr. Vicente Caropreso; Sr. Deputado
Fabiano da Luz; Sr. Deputado Felipe Estevão; Sr.
Deputado Fernando Krelling; Sr. Deputado Ismael
dos Santos; Sr. Deputado Ivan Naatz; Sr. Deputado
Jair Miotto; Sr. Deputado Jerry Comper; Sr. Jessé
Lopes; Sr. Deputado João Amin; Sr. Deputado José
Milton Scheffer; Sr. Deputado Julio Garcia; Sr.
Deputado Kennedy Nunes; Sr. Deputado Laércio
Schuster; Sra. Deputada Luciane Carminatti; Sr.
Deputado Luiz Fernando Vampiro; Sr. Deputado
Marcius Machado; Sr. Deputado Marcos Vieira;
Sra. Deputada Marlene Fengler; Sr. Deputado
Maurício Eskudlark; Sr. Deputado Mauro de Nadal;
Sr. Deputado Milton Hobus; Sr. Deputado Moacir
Sopelsa; Sr. Deputado Nazareno Martins; Sr.
Deputado Neodi Saretta; Sr. Deputado Nilso
Berlanda; Sr. Deputado Padre Pedro Baldissera;
Sra. Deputada Paulinha; Sr. Deputado Ricardo
Alba; Sr. Deputado Rodrigo Minotto; Sr. Deputado
Romildo Titon; Sr. Deputado Sargento Lima; Sr.
Deputado Sergio Mota; Sr. Deputado Valdir
Cobalchini e Sr. Deputado VoInei Weber.

Excelentíssimo senhor presidente do
Tribunal de Justiça do estado de Santa
Catarina, desembargador Rodrigo Tolentino de
Carvalho Collaço;

Excelentíssimo senhor procurador-geral
de Justiça do estado de Santa Catarina, Sandro
José Neis;

Excelentíssimo senhor prefeito
municipal de Florianópolis, Gean Marques Loureiro;

Autoridades civis, militares,
eclesiásticas, imprensa, representantes de
entidades, senhoras e senhores.

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

(Procede-se à execução do hino.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Bom dia! Sejam todos bem-vindos a
esta Casa!

[Degravação: Tayliny da Silva]
Convido o senhor secretário deputado

Neodi Saretta para que proceda à leitura da
nominata das senhoras e dos senhores depu-
tados eleitos para a 19ª Legislatura.

Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão solene, convocada
para fins previstos no artigo 6º, inciso I do Regi-
mento Interno para a posse e instalação da 19ª
Legislatura respectivamente.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Bom dia a todas e todos. O SR. PRESIDENTE (Deputado

Romildo Titon) - Muito obrigado, deputado Neodi
Saretta.

Neste momento, passo à leitura da
nominata das senhoras deputadas e dos senhores
deputados para a presente legislatura: Sra.
Deputada Ada De Luca; Sr. Deputado Altair Silva;
Sra. Deputada Ana Campagnolo; Sr. Deputado

Convido os senhores deputados Neodi
Saretta e Moacir Sopelsa para secretariarem os
trabalhos e conduzir as excelentíssimas auto-
ridades que terão assento à mesa.

Dando continuidade à solenidade,
procedo à leitura do Termo de Compromisso
das senhoras e senhores deputados, conforme

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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o artigo 10º, inciso VI, da alínea “a”, do Regi-
mento Interno. [Degravação: Taquígrafa Sílvia]

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA
(Secretário) - Deputado Jessé Lopes.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA
(Secretário) - Deputado Neodi Saretta.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Assim o prometo.

(Passa a ler.) O SR. DEPUTADO JESSÉ LOPES -
Assim o prometo.“Prometo manter, defender e

cumprir a Constituição do Brasil e a
Constituição do Estado de Santa Catarina,
observar as leis, desempenhando leal e
sinceramente o mandato que me foi
outorgado pelo povo catarinense.”

(Palmas)(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Nilso Berlanda.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado João Amin.
O SR. DEPUTADO NILSO BERLANDA -

Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO JOÃO AMIM - Assim

o prometo.
(Palmas)Convido o sr. deputado Moacir Sopelsa

para proferir a leitura, em ordem alfabética, da
nominata das senhoras e senhores deputados da
19ª Legislatura e, assim que chamados, dirijam-se
ao microfone para procederem à declaração de
compromisso dizendo: assim o prometo.

(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Padre Pedro Baldissera.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado José Milton Scheffer.
O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA - Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON

SCHEFFER - Assim o prometo.
(Palmas)(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputada Paulinha.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputada Ada De Luca.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Julio Garcia.
A SRA. DEPUTADA ANA PAULA DA SILVA

- Quero dizer que estou muito emocionada!
Assim o prometo, por toda Santa Catarina.
Muito obrigada.

A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA -
Assim o prometo.

O SR. DEPUTADO JULIO GARCIA -
Assim o prometo.

(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Altair Silva.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Kennedy Nunes. (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Ricardo Alba.
O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA -

Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -

Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO RICARDO ALBA -

Assim o prometo.
(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputada Ana Campagnolo -
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Laércio Schuster. (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Rodrigo Minotto.
A SRA. DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

- Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO LAÉRCIO

SCHUSTER - Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

- Assim o prometo.
(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Bruno Souza.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputada Luciane Carminatti. (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Sargento Lima.
O SR. DEPUTADO BRUNO SOUZA -

Assim o prometo.
A SRA. DEPUTADA LUCIANE

CARMINATTI - Assim o prometo.
O SR. DEPUTADO SARGENTO LIMA -

Assim o prometo.
(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Coronel Mocelin.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Luiz Fernando Vampiro.
(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Sérgio Motta.O SR. DEPUTADO CORONEL MOCELIN
- Assim o prometo.

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO
VAMPIRO - Assim o prometo. O SR. DEPUTADO SÉRGIO MOTTA -

Assim o prometo.(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Dr. Vicente Caropreso.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Marcius Machado.
(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Valdir Cobalchini.O SR. DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO - Assim o prometo.

O SR. DEPUTADO MARCIUS
MACHADO - Assim o prometo. O SR. DEPUTADO VALDIR

COBALCHINI - Assim o prometo.(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Fabiano da Luz.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Marcos Vieira.
(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado VoInei Weber.O SR. DEPUTADO FABIANO DA LUZ -
Assim o prometo.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Assim o prometo. O SR. DEPUTADO VOLNEI WEBER -

Assim o prometo.(Palmas) (Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Felipe Estevão.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputada Marlene Fengler.
(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Concluída a chamada, sr.
presidente.

O SR. DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO -
Assim o prometo.

A SRA. DEPUTADA MARLENE
FENGLER - Assim o prometo.

(Palmas) (Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado
Romildo Titon) - Parabéns! Muito obrigada!O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Fernando Krelling.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Maurício Eskudlark. Declaro empossados os senhores
deputados e senhoras deputadas no mandato,
e solenemente dou por instalada a 19ª Legislatura.

O SR. DEPUTADO FERNANDO
KRELLING - Assim o prometo.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK - Agradeço à Deus e aos catari-
nenses. Assim o prometo.(Palmas) (Palmas)

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA
(Secretário) - Deputado Ismael dos Santos.

(Palmas) Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Mauro de Nadal.O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Assim o prometo.

(Procede-se à execução do hino.)
O SR. DEPUTADO MAURO DE NADAL -

Assim o prometo.
[Degravação: Taquígrafa Ana Maria]

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo
Titon) - Solicito que os senhores deputados
permaneçam por mais alguns minutos pois farei
o encerramento e colocarei os próximos passos.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA
(Secretário) - Deputado Ivan Naatz.

(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Milton Hobus.O SR. DEPUTADO IVAN NAATZ - Assim
o prometo. O SR. DEPUTADO MILTON HOBUS -

Assim o prometo.
Esta Presidência agradece a presença

das autoridades com assento à Mesa e a todos
que nos honraram com o seu comparecimento.
Em nome do ex-governador Eduardo Pinho
Moreira, cumprimento as demais autoridades.

(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Jair Miotto.
(Palmas)
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Deputado Moacir Sopelsa.O SR. DEPUTADO JAIR MIOTTO -
Assim o prometo. O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -

Assim o prometo.
Antes de encerrar a presente sessão,

convoco outra, preparatória, para às 9h50 do
dia de hoje, com a eleição para o cargo de
presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa
Elzamar] (Palmas)

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA
(Secretário) - Deputado Jerry Comper.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA
(Secretário) - Deputado Nazareno Martins.

Está encerrada a presente sessão.O SR. DEPUTADO JERRY COMPER -
Assim o prometo.

O SR. DEPUTADO NAZARENO
MARTINS - Assim o prometo. [Degravação:Taquígrafa Eliana]

[Revisão: Taquígrafa Eliana].(Palmas) (Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sara]

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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ATA DA 001ª SESSÃO PREPARATÓRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ELEIÇÃO
DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ROMILDO TITON

Às 09h50, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados e sras. deputadas: Ada Faraco De
Luca - Altair Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza -
Coronel Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano
da Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ismael
dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper -
Jessé Lopes - João Amin - José Milton Scheffer -
Julio Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler
- Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera -
Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo
Titon - Sargento Lima - Sergio Motta - Valdir
Cobalchini e VoInei Weber.

O meu voto é para o deputado Julio
Garcia.

O SR. DEPUTADO JOÃO AMIN - Sim,
ao deputado Julio Garcia.

(Palmas) O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado José Milton Scheffer,
como vota?

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputada Ada de Luca, como vota?

A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA -
Com muita honra e muito orgulho, mais uma
vez, eu voto no deputado Julio Garcia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON
SCHEFFER - Voto no deputado Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Julio Garcia, como vota?O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Deputado Altair Silva, como vota? O SR. DEPUTADO JULIO GARCIA -
Voto Julio Garcia.O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA - Voto

sim, sr. presidente, no deputado Julio Garcia. (Palmas)
O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Deputada Ana Campagnolo, como vota?
O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Deputado Kennedy Nunes, como vota?
A SRA. DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

- Voto sim, no deputado Julio Garcia.
O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -

Sigo o líder, deputado Julio Garcia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Havendo quórum regimental e invocando
a proteção de Deus, declaro aberta a presente
Sessão Preparatória para eleição do presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Bruno Souza, como vota?

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Laércio Schuster, como vota?

O SR. DEPUTADO BRUNO SOUZA -
Voto no deputado Julio Garcia.

O SR. DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER -
Voto nesse grande líder inspirador, deputado
Julio Garcia.O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Deputado Coronel Mocelin, como vota? O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputada Luciane Carminatti, como vota?Conforme determina o Regimento

Interno, esta Presidência convida o sr.
deputado Neodi Saretta e o sr. deputado Moacir
Sopelsa para secretariarem a Mesa.

O SR. DEPUTADO CORONEL MOCELIN
- Voto no deputado Julio Garcia. A SRA. DEPUTADA LUCIANE

CARMINATTI - Pelo diálogo, respeito e equilíbrio
nesta Casa, voto no deputado Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Dr. Vicente Caropreso,
como vota?Senhoras e senhores deputados,

conforme estipula no Regimento Interno, neste
momento, abro o prazo de quatro minutos para
o registro de candidatos ao cargo de
presidente, sendo que este também poderá ser
feito verbalmente.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Luiz Fernando Vampiro,
como vota?

O SR. DEPUTADO DR. VICENTE
CAROPRESO - Voto Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Fabiano da Luz, como vota?

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO
VAMPIRO - Voto no amigo deputado Julio Garcia.

O SR. DEPUTADO FABIANO DA LUZ -
Voto no Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Marcius Machado, como vota?Conclamo os senhores deputados Neodi

Saretta e Moacir Sopelsa para que verifiquem o
horário a fim de que, em quatro minutos,
iniciemos o processo de votação com os
candidatos aqui registrados.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Felipe Estevão, como vota?

O SR. DEPUTADO MARCIUS MACHADO -
Voto sim para o deputado Julio Garcia.
[Degravação: Taquígrafa Sílvia]O SR. DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO -

Voto no deputado Julio Garcia. O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Marcos Vieira?O Sr. Deputado Marcos Vieira - Peço

a palavra, pela ordem.
O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Deputado Fernando Krelling, como vota? O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA - O
meu voto é para o deputado Julio Garcia.O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Com a palavra o senhor deputado
Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO KRELLING
- Voto na credibilidade do deputado Julio Garcia. O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Como vota a sra. deputada Marlene
Fengler?

O SR. SECRETÁRIO (Deputado
Neodi Saretta) - Deputado Ismael dos
Santos, como vota?

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Sr.
presidente, sou portador do pedido de registro
do deputado Julio Garcia para concorrer ao
cargo de presidente da Assembleia Legislativa.
Faço questão de entregá-lo pessoalmente,
em nome dos deputados, conforme acordo
feito no dia de ontem.

A SRA. DEPUTADA MARLENE
FENGLER - O meu voto também é para o
deputado Julio Garcia.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
- Em nome da experiência e da autonomia dos
poderes, voto Julio Garcia. O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Como vota o sr. deputado Maurício
Eskudlark?

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Ivan Naatz, como vota?

(Pausa) O SR. DEPUTADO IVAN NAATZ - Voto
no deputado Julio Garcia.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK - Deputado Julio Garcia.O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - A Mesa recebeu o seguinte registro:
para presidente, deputado Julio Garcia.
Consulto se algum parlamentar ainda deseja
apresentar outro nome.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Jair Miotto, como vota?

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Mauro
de Nadal?O SR. DEPUTADO JAIR MIOTTO - Voto

no deputado Julio Garcia. O SR. DEPUTADO MAURO DE NADAL -
Voto sim, sr. presidente, no deputado Julio Garcia.Não havendo, o processo de votação

será nominal.[Degravação: Tayliny da Silva]
O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi

Saretta) - Deputado Jerry Comper, como vota? O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Milton Hobus?As senhoras deputadas e os senhores

deputados deverão dirigir-se ao microfone de
aparte para declarar o seu voto abertamente.

O SR. DEPUTADO JERRY COMPER -
Voto no deputado Julio Garcia. O SR. DEPUTADO MILTON HOBUS -

Nosso líder, deputado Julio Garcia.O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado Jessé Lopes, como vota?Este presidente vota primeiramente e

solicita, em seguida, ao sr. deputado Neodi
Saretta para proceder à leitura da nominata, por
ordem alfabética, das senhoras e dos senhores
deputados para a votação.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Moacir
Sopelsa?

O SR. DEPUTADO JESSÉ LOPES - Voto
no deputado Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Deputado João Amin, como vota?

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Voto no deputado Julio Garcia.
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O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Nazareno
Martins?

sucesso e que juntos possamos fazer o
trabalho por Santa Catarina!

compromisso, não houve divisão de mandato,
não houve nada. Houve um compromisso muito
grande e muito sério com o Poder Legislativo de
Santa Catarina. Isto é o que mais me orgulha, a
eleição evidente me gratifica, mas a forma
como se deu, sem dúvida, é o que mais me
honra, enaltece, enobrece e engrandece o
Poder Legislativo de Santa Catarina.

Esta Presidência declara eleito o
senhor deputado Julio Garcia como
presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO NAZARENO MARTINS -
Com certeza, voto no deputado Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Este deputado Neodi Saretta também
vota sim, deputado Julio Garcia.

Solicito ao excelentíssimo senhor
presidente eleito, deputado Julio Garcia, que se
dirija até a Mesa para tomar assento, proferir o seu
pronunciamento e conduzir os demais trabalhos.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Nilso
Berlanda?

Feitos os agradecimentos, começo por
dizer, em alto e bom som, que sou político.
Mas não basta dizer que sou político, quero
dizer mais. Quero dizer que tenho orgulho de
ser político.

(Palmas)
O SR. DEPUTADO NILSO BERLANDA -

Voto sim, Julio Garcia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Senhoras deputadas, senhores depu-
tados, todos aqueles que nos visitam e nos
honram, na manhã de hoje, servidores do Poder
Legislativo, autoridades.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Padre
Pedro Baldissera?

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Ana
Maria]

Não sou da política nova, e não sou
da política velha. Considero que isso seja
apenas um bordão de campanha eleitoral que
às vezes pega e outras não. No caso, pegou.

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA - Voto no deputado Julio Garcia.

Desejo iniciar o meu pronunciamento
agradecendo. Primeiramente a minha família
presente: Duda, Julia, Pablo, Gisela, Lucas,
Rudi e Gisa, muito obrigado a todos vocês que
são a razão da minha existência.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota a deputada Paulinha? Diferente do senso comum, o verdadeiro

sentido da palavra política está relacionado ao
que diz respeito à organização do espaço
público, ao bem dos cidadãos. É a busca da
harmonia entre os diferentes.

A SRA. DEPUTADA PAULINHA - É
com muito carinho que o primeiro voto que
declaro nesta Casa é para o meu grande
amigo Julio Garcia. Com certeza é o maior e
o mais preparado de todos nós. Que Deus te
abençoe, Julio!

Desejo homenagear também os
familiares de todos os deputados que hoje
tomam posse, sejam muito bem-vindos! A
presença de vocês, sem dúvida nenhuma, dá
força àqueles que escolheram a vida pública
para fazer dela o seu sacerdócio e servir o povo
de Santa Catarina.

Política é mais! É um instrumento para a
busca do bem comum. Sou dos que prefere a
política como arte e não como ciência. Para
mim, enquanto arte, só tem sentido se
praticada como a arte de fazer o bem.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Ricardo Alba?

O SR. DEPUTADO RICARDO ALBA -
Voto no deputado Julio Garcia.

Desejo agradecer aos meus amigos o
meu grande patrimônio. Se fosse mencioná-los
um a um, a sessão terminaria, certamente, no
final da tarde, o que seria enfadonho. Vou fazer
uma homenagem a um deles, e em seu nome
homenageio a todos. Trata-se de um amigo cuja
amizade já completou bodas de prata, por isso
homenageio os meus amigos em nome do
amigo Eron Kuster.

Assim tenho agido: fazer o bem às
instituições, ao nosso estado, a nossa pátria e
às pessoas, de modo especial àquelas que
mais precisam na busca de diminuir as
desigualdades que existem em nosso país.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Rodrigo
Minotto?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
- Voto sim ao amigo deputado Julio Garcia. Não há política sem políticos. Não

devemos nos iludir, esses são os agentes
da execução das políticas. E aos que fazem
de maneira ética devemos exigir respeito, e
a nossa Casa deve estar unida nesse
sentido, posto que a Assembleia tem dado
demonstrações e continuará mostrando que
age eticamente.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado
Sargento Lima? O agradecimento maior, na manhã de

hoje, não pode ser dirigido a outros, que não as
senhoras deputadas e aos senhores deputados.

O SR. DEPUTADO SARGENTO LIMA -
Voto Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. Deputado Sergio Motta?

[Degravação: Taquígrafa Sara]
E ontem, depois da reunião que decidiu

a composição que seria votada hoje, eu queria
preparar algumas palavras para dizer as
senhoras e aos senhores. E uma das minhas
colaboradoras, a Fran, muito católica, me disse
o seguinte: por que o senhor não recorre a São
Tomás de Aquino, que escreveu o Tratado da
Gratidão. O Tratado da Gratidão se dá em três
níveis. O primeiro nível é o superficial, o do
reconhecimento, apenas o reconhecimento; o
segundo é o nível do agradecimento, de dar
graças a alguém por aquilo que fez por nós; e o
terceiro, é o mais profundo, é o nível do
agradecimento que gera o vínculo, é o nível de
nos sentirmos vinculados, é o nível de nos
sentirmos comprometidos com essas pessoas.

O SR. DEPUTADO SERGIO MOTTA -
Sr. presidente, o meu voto é para Julio Garcia.

Vivemos em um estado onde podemos
nos orgulhar dos políticos que fizeram a nossa
história. Santa Catarina não é o que é apenas
por obra da natureza, foram seus políticos que
construíram este estado pujante, dentre eles
Jorge Lacerda, Celso Ramos, Ivo Silveira,
Konder Reis, Esperidião Amin, Jorge
Bornhausen, Vilson Kleinümbing, Pedro Ivo, Luiz
Henrique da Silveira. Quem de bom senso não
respeita essa história?

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Como vota o sr. deputado Valdir
Cobalchini?

O SR. DEPUTADO VALDIR COBALCHINI -
Sem nenhuma dúvida, deputado Julio Garcia.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado
Neodi Saretta) - Como vota o sr. deputado
VoInei Weber?

O SR. DEPUTADO VOLNEI WEBER - Já
conduziu esta Casa por duas vezes com muita
maestria. Voto na credibilidade e na
experiência. Sim, Julio Garcia.

Felizmente vivemos num regime
democrático, não há democracia sem Parla-
mento, quanto mais forte o Parlamento, mais
sólida a democracia. É da tradição do Parlamento
catarinense se pautar pela ética, respeito aos
demais poderes, às instituições e à sociedade.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Neodi
Saretta) - Consulto se alguma senhora deputada
ou senhor deputado deixou de ser chamado.

Eu quero agradecer às senhoras
deputadas e aos senhores deputados no
terceiro nível, da melhor maneira possível, me
declarando comprometido, agradecido e com o
compromisso de juntos trabalharmos por Santa
Catarina. Por isso, agradeço às deputadas Ada,
Ana Caroline, Paulinha, Luciane Carminatti e a
Marlene. Agradeço também aos deputados
Altair, Bruno, Coronel Mocelin, Vicente
Caropreso, Fabiano, Felipe Estevão, Fernando
Krelling, Ismael dos Santos, Ivan Naatz, Jair
Miotto, Jerry, Jessé, João Amin, José Milton,
Kennedy Nunes, Laércio, Vampiro, Marcius,
Marcos Vieira, Maurício, Mauro de Nadal, Milton
Hobus, meu coordenador informal de
campanha, Moacir Sopelsa, Nazareno, Neodi
Saretta, Berlanda, Padre Pedro Baldissera,
Rodrigo Minotto, Romildo Titon, ao Alba,
Sargento Carlos Henrique Lima, Sérgio Motta,
Cobalchini e ao VoInei Weber.

Em relação aos poderes Judiciário e
Executivo, e as instituições como o Ministério
Público e Tribunal de Contas, e outras,
manteremos relações harmônicas,
independentes, como preconiza a nossa
Constituição. A transparência aqui já é uma
realidade, vamos mantê-la e ampliá-la.

(Pausa)
Não havendo manifestação, sr.

presidente, está encerrada a chamada e a
nominata para a devida votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo
Titon) - Esta Presidência determina, segundo o
Regimento Interno, que o deputado Moacir
Sopelsa faça a leitura do boletim com o
resultado da votação.

Nossa gestão não submeterá à
Assembleia a projetos pessoais. Seremos um
Parlamento coletivo, com tratamento igual a
todos, pois chegamos aqui da mesma forma,
pelo voto soberano do nosso povo. E todos
devemos ter condições iguais para o exercício
dos nossos mandatos.

O SR. SECRETÁRIO (Deputado Moacir
Sopelsa) - Votaram 40 srs. deputados. Temos
40 votos para o deputado Julio Garcia.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Antes de fazer a declaração dos
próximos passos, quero agradecer a Deus e a
todos os colegas pela oportunidade de estar
aqui pela sétima vez sendo empossado.
[Degravação: Taquígrafa Elzamar]

Quero finalizar fazendo uma
conclamação a todos: convido-os para que, no
dia de hoje, façamos em conjunto uma nova
filiação partidária e, pelos próximos quatro
anos, filiemo-nos em um único partido, os 40
deputados, no partido de Santa Catarina!Quero agradecer a todos, não apenas

pelo voto, mas de modo especial pela forma
como fui recebido de volta na Assembleia, e
também pelo nível de conversa que
mantivemos durante esse período e que
culminou com a eleição no dia de hoje.

Sei que, entre todos os colegas que
foram eleitos, alguém estaria até mais
preparado para estar aqui, presidindo este
momento, mas coube a mim, não por ser o
mais velho, mas por ter o maior número de
mandatos e presidir esta Casa.

Muito obrigado.
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, preparatória, para a
eleição dos demais membros da Mesa, em
cinco minutos.

Todas as conversas que aconteceram,
individuais ou coletivas, foram conversas 100%
republicanas. Todas as conversas que tivemos
foram conversas 100% publicáveis, não houve
negociação, não houve negociata, não houve

Sinto-me honradamente agradecido, e é
grande a alegria de rever os que irão continuar,
e receber aqueles que chegam pela primeira
vez nesta Casa do Povo. Que todos tenham

Esta encerrada a presente sessão.
[Degravação: Taquígrafa Eliana]

[Revisão: Taquígrafa Eliana].

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.395 18/02/2019

ATA DA 002ª SESSÃO PREPARATÓRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ELEIÇÃO
DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 10h23, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados e sras. deputadas: Ada Faraco
De Luca - Altair Silva - Ana Campagnolo - Bruno
Souza - Coronel Mocellin - Dr. Vicente Caropreso
- Fabiano da Luz - Felipe Estevão - Fernando
Krelling - Ismael dos Santos - Ivan Naatz - Jair
Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin
- José Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy
Nunes - Laércio Schuster - Luciane Carminatti -
Luiz Fernando Vampiro - Marcius Machado -
Marcos Vieira - Marlene Fengler - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio
Motta - Valdir Cobalchini e VoInei Weber.

[Degravação: Tayliny da Silva] O SR. DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO - Voto sim.Não havendo, consulto os senhores

líderes se podemos iniciar a votação com a
chapa apresentada com os nomes lidos pelo
deputado Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Fabiano da Luz?

(As lideranças aquiescem.) O SR. DEPUTADO FABIANO DA LUZ -
Voto sim.Havendo concordância de todos os

senhores líderes, vamos passar à votação. O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Felipe
Estevão?

Solicito ao senhor deputado Neodi
Saretta que proceda à chamada dos senhores
deputados. O SR. DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO -

Voto sim.O Sr. Deputado Kennedy Nunes -
Peço a palavra, pela ordem. O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA

(Secretário) - Como voto o sr. deputado
Fernando Krelling?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Kennedy Nunes. O SR. DEPUTADO FERNANDO

KRELLING - Voto sim.O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Senhor presidente, vota na chapa inteira?O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Havendo quórum regimental,
declaro aberta a presente sessão
preparatória para a eleição dos membros da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Ismael
dos Santos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Vota na chapa inteira. Votando “sim”,
vota na chapa apresentada pelo deputado
Marcos Vieira: primeiro-vice, deputado Mauro de
Nadal; segundo-vice, deputado Rodrigo Minotto;
primeiro-secretário, deputado Laércio Schuster;
segundo-secretário, deputado Padre Pedro
Baldissera; terceiro-secretário, deputado Altair
Silva; e quarto-secretário, Deputado Nilso Berlanda.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Ivan Naatz?Conforme determina o Regimento

Interno, esta Presidência convida o sr.
deputado Neodi Saretta e o sr. deputado Moacir
Sopelsa para secretariarem a Mesa.

O SR. DEPUTADO IVAN NAATZ -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Jair Miotto?Senhoras e senhores deputados,

conforme estipula o Regimento Interno, abro o
prazo de dez minutos para o registro das
candidaturas aos cargos de primeiro vice-
presidente, segundo vice-presidente,
primeiro-secretário, segundo-secretário,
terceiro-secretário e quarto-secretário,
individualmente ou em chapa, dependendo da
inscrição que venha a ser feita.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Senhor presidente, já que nós sabemos qual é
a chapa, será que não é possível fazer a votação
por aclamação e assim adiantaríamos o espaço.

O SR. DEPUTADO JAIR MIOTTO -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Jerry
Comper?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - O Regimento não permite. A votação é
nominal. O SR. DEPUTADO JERRY COMPER -

Voto sim.Vamos começar a votação.
O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA

(Secretário) - Como vota a sra. deputada Ada
De Luca?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Jessé Lopes?

Está aberto o prazo para inscrição.
O Sr. Deputado Marcos Vieira - Peço

a palavra pela ordem. A SRA. DEPUTADA ADA DE LUCA -
Meu voto é sim, com uma ressalva, com todo
respeito a todos os componentes da Mesa,
pois participei de todas as reuniões. Mas,
presidente Julio Garcia, estou um pouco triste
porque não temos uma mulher na Mesa.
Porém, parabéns a todos os eleitos e o meu
voto é sim. [Degravação: Taquígrafa Sílvia]

O SR. DEPUTADO JESSÉ LOPES -
Voto nãoO SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) - Com a palavra, pela ordem, o sr. deputado
Marcos Vieira. [Degravação: Cinthia de Lucca]

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado João Amin?

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Encontra-se em minhas mãos o requerimento
para inscrição da chapa para concorrer aos
demais cargos da Mesa Diretora.

O SR. DEPUTADO JOÃO AMIN - Voto
sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado José
Milton Scheffer?Quero aqui, senhor presidente, em

nome dos demais 39 senhores deputados,
conforme acordo realizado no dia de ontem,
solicitar a vossa excelência, com o devido
respeito, o registro da seguinte chapa:

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Altair Silva? O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON

SCHEFFER - Voto sim. [Degravação: Taquígrafa
Elzamar]

O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota a sra. deputada Ana
Campagnolo?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
presidente Julio Garcia?

1º Vice-Presidente - deputado Mauro de Nadal;
2º Vice-Presidente - deputado Rodrigo Minotto;
1º Secretário - deputado Laércio Schuster; A SRA. DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

- Voto sim.
O SR. DEPUTADO JULIO GARCIA -

Voto sim.2º Secretário - deputado Padre Pedro
Baldissera; 3º Secretário - deputado Altair Silva; O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA

(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Bruno Souza?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Kennedy Nunes?

4º Secretário - deputado Nilso Berlanda.
Faço o encaminhamento pessoalmente

a vossa excelência, e desde já requeiro que a
Presidência dê por terminado o prazo de registro,
tendo em vista que, creio, não haverá outro pedido.
Então, os dez minutos não serão necessários.

O SR. DEPUTADO BRUNO SOUZA -
Voto não.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Coronel
Mocelin?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Laércio
Schuster?O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio

Garcia) -Continua aberto o prazo para inscrição
de chapa ou inscrição individual.

O SR. DEPUTADO CORONEL MOCELIN
- Voto sim.

O SR. DEPUTADO LAÉRCIO
SCHUSTER - Voto sim.

(Pausa) O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Doutor
Vicente Caropreso?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota a sra. deputada
Luciane Carminatti?

Consulto todos os senhores depu-
tados se há inscrição ainda a ser feita.
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A SRA. DEPUTADA LUCIANE
CARMINATTI - Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Nilso
Berlanda?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Consulto se alguns dos senhores
deputados deixou de ser chamado para o
exercício do voto?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Luiz
Fernando Vampiro?

O SR. DEPUTADO NILSO BERLANDA -
Voto sim. Todos foram chamados, senhor

presidente. Está encerrada a votação.O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDOI
VAMPIRO - Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Padre
Pedro Baldissera.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - A Presidência solicita ao deputado
Moacir Sopelsa, conforme determina o Regi-
mento Interno, que seja feita a leitura do
boletim com o resultado da votação.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Marcius
Machado?

SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA - Voto sim.

O SR. DEPUTADO MARCIUS
MACHADO - Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota a sra. deputada Paulinha? O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA

(Secretário) - Senhor presidente, votaram 40
senhores deputados e deputadas. Temos 38
votos “sim” à chapa, e dois votos “não”. Este é
o resultado, senhor presidente.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Marcos Vieira?

A SRA. DEPUTADA PAULINHA - Voto
sim, para todos os nossos novos coleguinhas.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Ricardo Alba?

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio
Garcia) - Assim sendo, declaro eleitos os
senhores membros da Mesa e convido-os a
tomarem os seus assentos.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota a sra. deputada
Marlene Fengler?

O SR. DEPUTADO RICARDO ALBA -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Rodrigo
Minotto?

A SRA. DEPUTADA MARLENE
FENGLER - Voto sim. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria]

São eles: deputado primeiro-vice-
presidente, Mauro de Nadal; deputado segundo-
vice-presidente, Rodrigo Minotto; deputado
primeiro-secretário, Laércio Schuster; deputado
segundo-secretário, Padre Pedro Baldissera;
deputado terceiro-secretário, Altair Silva e
deputado quarto-secretário, Nilso Berlanda.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Maurício Eskudlark?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
- Voto sim.

[Degravação: Taquígrafa Sara]
O SR. DEPUTADO MAURÍCIO

ESKUDLARK - Voto sim.
O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA

(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Romildo Titon?O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA

(Secretário) - Como vota o sr. deputado Mauro
de Nadal?

O SR. ROMILDO TITON - Meu voto é sim.
(Palmas)O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA

(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Sargento Lima?

O SR. DEPUTADO MAURO DE NADAL -
Voto sim.

Nossos cumprimentos a todos eleitos, e
nossos agradecimentos a todos os deputados
e deputadas que participaram da sessão numa
manhã festiva na Assembleia Legislativa.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Milton Hobus?

O SR. DEPUTADO SARGENTO LIMA -
Voto sim.

Como tive a oportunidade de dizer no
meu discurso, o entendimento havido foi em
nível elevado, respeitoso, que engrandeceu a
Assembleia Legislativa, culminando com essa
votação democrática na manhã de hoje.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Sérgio Motta?

O SR. DEPUTADO MILTON HOBUS -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Moacir
Sopelsa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MOTTA -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado Valdir
Cobalchini?

Esta Presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, especial, para
abertura dos trabalhos da Primeira Sessão
Legislativa da 19ª Legislatura e a leitura da
Mensagem Governamental, no dia cinco de
fevereiro, às 15h.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
Nazareno Martins?

O SR. DEPUTADO VALDIR
COBALCHINI - Voto sim.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Como vota o sr. deputado
VoInei Weber?

O SR. DEPUTADO NAZARENO
MARTINS - Voto sim. Está encerrada a presente sessão.

[Degravação: Taquígrafa Eliana]
[Revisão: Taquígrafa Eliana].

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA
(Secretário) - Este deputado, Neodi Saretta,
também vota sim.

O SR. DEPUTADO VOLNEI WEBER -
Voto sim.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 015-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuiçõesATO DA PRESIDÊNCIA Nº 013-DL, de 2019
CONSTITUI a Frente Parlamentar de Acompanhamento de Extração
Mineral em Santa Catarina, integrada pelos Senhores Deputados
Marcos Vieira, Ismael dos Santos, Jair Miotto, Pe. Pedro Baldissera e
Rodrigo Minotto, a fim de apoiar, promover estudos e pesquisas,
acompanhando as mais diversas ações relacionadas ao setor,
buscando o desenvolvimento atrelado à sustentabilidade.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições
CONSTITUI a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público
Integrado e outros Modais da Grande Florianópolis, integrada pelos
Senhores Deputados Marcos Vieira, Altair Silva, José Milton Scheffer,
Maurício Eskudlak e Romildo Titon, a fim de acompanhar as políticas
públicas, programas e projetos relacionados à ampliação e de melhoria
na qualidade do referido serviço público.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019. –––– * * * ––––

Deputado JULIO GARCIA ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 016-DL, de 2019
Presidente O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

–––– * * * ––––
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 014-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

CONSTITUI a Frente Parlamentar em Defesa da Instalação da Região
Metropolitana de Blumenau, integrada pelos Senhores Deputados Ivan
Naatz, Paulinha, Jerry Comper, Neodi Saretta, Nazareno Martins,
Ricardo Alba, Luiz Fernando Vampiro, Ismael dos Santos e Rodrigo
Minotto, a fim de acompanhar as políticas públicas, desenvolver e
apoiar discussões e ações relacionadas à criação da Região
Metropolitana de Blumenau.

CONSTITUI a Frente Parlamentar dos Portos e Aeroportos do Estado de
Santa Catarina, integrada pelos Senhores Deputados Marcos Vieira,
Altair Silva, José Milton Scheffer, Maurício Eskudlak, Nilso Berlanda e
Romildo Titon, a fim de acompanhar as políticas públicas dos respectivos
setores, bem como as obras de infraestrutura e ampliação das já existentes.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.
Deputado JULIO GARCIADeputado JULIO GARCIA

Presidente Presidente
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 017-DL, de 2019 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 022-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuiçõesCONSTITUI a Frente Parlamentar visando solucionar o problema das

desigualdades regionais no Estado de Santa Catarina, integrada pelos
Senhores Deputados Valdir Cobalchini, Maurício Eskudlark, VoInei
Weber, Moacir Sopelsa e Coronel Mocellin, a fim de empreender, apoiar
e sugerir ações no campo das políticas públicas, incentivando estudos
e assistindo, fiscalizando, inclusive, projetos em andamento ou em
planejamento no Executivo Estadual.

CONSTITUI a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura, integrada
pelos Senhores Deputados Altair Silva, Ivan Naatz, Coronel Mocellin,
Jessé Lopes, Fabiano da Luz, Fernando Krelling, Marcius Machado,
Marcos Vieira, Marlene Fengler, Sérgio Motta, Milton Hobus, Moacir Sopelsa
e Nazareno Martins, a fim de promover ações relacionadas ao desenvol-
vimento e fortalecimento da suinocultura no Estado de Santa Catarina.PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.

Deputado JULIO GARCIA
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.Presidente

Deputado JULIO GARCIA–––– * * * ––––
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 018-DL, de 2019 Presidente

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

–––– * * * ––––
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 023-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

CONSTITUI a Frente Parlamentar em prol da infraestrutura urbana e
rural do Estado de Santa Catarina, integrada pelos Senhores Deputados
Valdir Cobalchini, Maurício Eskudlark, VoInei Weber, Moacir Sopelsa e
Coronel Mocellin, a fim de empreender, apoiar e sugerir ações,
incentivar estudos e assistir, fiscalizando, inclusive, projetos em
andamento ou em planejamento no Executivo Estadual.

CONSTITUI a Frente Parlamentar em Apoio ao Carvão Mineral, integrada
pelos Senhores Deputados Rodrigo Minotto, Coronel Mocellin, Jerry
Comper, Marlene Fengler, Mauro de Nadal e Milton Hobus, a fim de
promover estudos, ações e encaminhamentos em favor do setor, visto
que uma nova fase de desenvolvimento da atividade carbonífera se
avizinha com a implantação de um parque térmico no Sul do Estado.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente
–––– * * * ––––

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 019-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

PresidenteCONSTITUI a Frente Parlamentar Catarinense de Práticas Integrativas
em Saúde, integrada pelos Senhores Deputados Pe. Pedro Baldissera, Dr.
Vicente Caropreso, Luiz Fernando Vampiro, Marlene Fengler, Moacir Sopelsa
e Neodi Saretta, a fim de apoiar, incentivar e assistir estudos, debates e
mobilizações referentes ao tema, visando consolidar uma política estadual
para o setor, contribuindo com a melhoria da saúde dos catarinenses.

–––– * * * ––––

ATO DA MESA

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.
ATO DA MESA Nº 177, de 18 de fevereiro de 2019Deputado JULIO GARCIA
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,

Presidente
–––– * * * ––––

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 020-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

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,

CONSTITUI a Frente Parlamentar de Incentivo à Produção Artesanal de
Cervejarias e Criação de Rotas Gastronômicas no Estado, integrada
pelos Senhores Deputados Marcos Vieira, Jerry Comper, Marcius
Machado, Maurício Eskudlark, Paulinha e Romildo Titon, a fim de apoiar
e fomentar, acompanhando as mais diversas ações relacionadas ao
setor, buscando promovê-lo e aquecê-lo no mercado.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019.

Deputado JULIO GARCIA
Art. 1º DESIGNAR o servidor LUIZ FELIPE CANDIDO

RIBEIRO, matrícula nº 6348, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Gerência - Publicidade, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de fevereiro de 2019 (DCS - Diretoria de Comunicação Social).

Presidente
–––– * * * ––––

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 021-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições
CONSTITUI a Frente Parlamentar da Inovação Catarinense, integrada
pelos Senhores Deputados Rodrigo Minotto, Coronel Mocellin, Dr.
Vicente Caropreso, Jerry Comper, Marlene Fengler, Mauro de Nadal e
Milton Hobus, a fim de acompanhar, propor estratégias, incentivar e
incrementar a utilização da inovação tecnológica nas áreas de
indústria, comércio e serviços.

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 JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 18 de fevereiro de 2019. Deputado Nilso Berlanda - SecretárioDeputado JULIO GARCIA
–––– * * * ––––Presidente

–––– * * * ––––

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

MENSAGENS GOVERNAMENTAIS
da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e nº
35/2019, da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).

O PL nº 309/2017, ao dispor sobre a colaboração de
interesse público entre o Estado e as entidades que especifica, na
forma do inciso I do art. 19 da Constituição da República Federativa do
Brasil, para atividades de ensino, assistência social, saúde e cultura,
está eivado de inconstitucionalidade material, por ofender o disposto
no inciso I do art. 19 da Constituição da República, incons-
titucionalidade formal orgânica, por invadir competência privativa da
União para legislar sobre normas gerais de licitação, de modo que
contraria o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República, e
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto que cria nova
ação governamental com a tarefa de executar as atividades ali
previstas, ofendendo, assim, o disposto no arts. 32, 50, § 2º, incisos II
e VI, e 71, inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado. Nesse
sentido, a PGE recomendou vetar totalmente o referido PL,
manifestando-se nos seguintes termos:

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 057

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
No uso da competência privativa que me é outorgada pelo

§ 1º do art. 54 da Constituição do Estado, comunico a esse colendo
Poder Legislativo que decidi vetar totalmente o autógrafo do Projeto de
Lei nº 309/2017, que “Dispõe sobre a colaboração de interesse
público entre o Estado de Santa Catarina e as entidades que
especifica, na forma do inciso I, do art. 19, da Constituição da
República Federativa do Brasil para atividades de ensino, assistência
social, saúde e cultura”, por ser inconstitucional, com fundamento nos
Pareceres nº 048/19, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), nº 007/2019,

[...] a previsão de colaboração de interesse público, previsto
na Constituição Federal, art. 19, I, não admite a permissão
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de interferência ou colaboração na realização de cultos
religiosos, pois de forma contrária estaria o Estado transcendendo
os limites de sua neutralidade e a lei que assim determinasse
seria contaminada por vício de inconstitucionalidade.

leis que versam sobre criação, estruturação e atribuição dos
órgãos da Administração Pública.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal iniciada
e promulgada pela Câmara que obriga a divulgação dos
valores gastos em todas as peças de publicidade pagas com
recursos municipais. Organização e funcionamento da
administração municipal. Aumento de despesa. Matérias de
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local. Arts.
50, § 2º, III, e 71, II e IV, da Constituição Estadual. Incons-
titucionalidade reconhecida. Provimento.” (TJ-SC - ADI:
162928 SC 2004.016292-8, Relator: Maurílio Moreira Leite,
Data de Julgamento: 20/07/2005, Tribunal Pleno)

Assim, do projeto de lei em apreço observa-se que o inciso II
do art. 3º previu a possibilidade de utilização de imóvel ou
área pública doada para realização de atividades voltadas a
culto religioso, o que, conforme já exposto, resulta em vício
de inconstitucionalidade.
[...]
Dessa forma, não obstante os propósitos do autor do Projeto
de Lei nº 309/2017, incontestável é a ocorrência de vício de
inconstitucionalidade no que se refere ao inciso II do art. 3º.
[Despacho do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado] [...]
Além da inconstitucionalidade apontada, há afronta aos
princípios constitucionais da economicidade, da supremacia
do interesse público sobre o privado e o da
proporcionalidade, já que a concessão real de uso é preterida
em prol da doação (Acórdão n. 198613,
20020020034040ADI, Relator VASQUEZ CRUXÊN, Conselho
Especial, julgado em 17/02/2004, DJ 14/09/2004 p. 88,
TJ/DFT). No mesmo sentido: Acórdão n. 371649,
20080020003269ADI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA,
Conselho Especial, julgado em 05/05/2009, DJ
09/11/2009 p. 38. TJ/DFT). E mais recentemente o acórdão
proferido na 2012.00.2.017245-5, por intermédio do qual o
Conselho Especial do TJDFT julgou inconstitucional a Lei
Distrital nº 4.876/2012, que dispõe sobre a colaboração de
interesse público do Distrito Federal com entidades religiosas.

Data venia, entendemos haver vício de iniciativa no Projeto de
Lei sob análise, eis que o mesmo acarretará aumento de
despesa no âmbito do Poder Executivo Estadual. Cumpre
esclarecer que, para a execução de qualquer tipo de
programa, por mais simples que pareça, uma estrutura
adequada deverá ser criada em conjunto com uma gama de
agentes públicos. A Procuradoria-Geral do Estado consignou
tal entendimento por meio do Parecer PPGE 3476/10-3 [...].
Portanto, consideramos inapropriada a proposta no que diz
respeito à sua constitucionalidade: entendemos que é
incidente em vício de origem. Este posicionamento decorre do
disposto no art. 32 c/c arts. 50, § 2º, e 71, II, da Carta
Estadual, que alberga a separação dos poderes, garantindo
autonomia de ação, dentro da legalidade, a cada um dos
poderes, dentro das atividades que lhe são inerentes. Assim
sendo, verifica-se que o referido projeto posto à análise
incide em criação de programa que atribui competências
administrativas no âmbito do Poder Executivo iguais àquelas
exigidas por ocasião de criação de um órgão público.

O autógrafo indevidamente amplia o conceito de colaboração
de interesse público em afronta ao art. 19, I, da CF, pois não
se verifica equivalência entre benefícios concedidos e a
contraprestação oferecida pelo beneficiário. Aliás, há
manifesta afronta ao regime jurídico de contratação imposto
à Administração Pública, que exige a realização de certame
licitatório para a contratação de bens ou serviços, bem, no
que couber, aos convênios (art. 116 da Lei n. 8.666/93). É
sabido que a licitação funciona como mecanismo garantidor
da observância dos princípios constitucionais da isonomia, da
moralidade e da impessoalidade e cabe privativamente à
União legislar sobre normas gerais de licitação, sendo vedado
ao legislador estadual afastar a licitação quando o
constituinte originário remeteu ao legislador ordinário federal
a tarefa de estabelecer normas gerais sobre licitação e
contratos da administração pública (art. 22, XXVII, da CRFB).
Assim, nos contratos administrativos ou em qualquer ajuste
entre órgãos ou entidades da Administração Pública e
particulares em que haja acordo de vontades para formação
de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual
for a denominação utilizada (Lei 8.666, de 1993, art. 2º, par.
único), a regra é a da obrigatoriedade de realização de
procedimento licitatório prévio. Fora deste norte ocorre
desrespeito aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade (art. 16 da Constituição Estadual),
nos moldes decididos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(Arguição de Inconstitucionalidade - Processo nº
0226394-80.2011.8.26.0000 Suscitante: 2.ª Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Interessados: Câmara Municipal de Embu e outros).

[...]
Desta feita, em que pese o bom propósito da iniciativa, esta
Consultoria Jurídica se manifesta juridicamente contrária ao
Projeto de Lei 0309.8/2017, alegando a incons-
titucionalidade constatada na iniciativa do ato legislativo
avençado, ante a afronta ao princípio da separação dos
poderes, pautada nos ditames legais supracitados. Por esta
razão, recomenda que não seja dado seguimento ao Projeto
de Lei ora submetido à análise deste corpo consultivo.
Por sua vez, a SEF, por intermédio de sua Consultoria

Jurídica, recomendou vetar totalmente o referido PL, manifestando-se
nos seguintes termos:

A DIAG [Diretoria de Auditoria Geral], por meio da
Comunicação Interna nº 11, encaminha a informação nº
0002/19, e ressalta que:
“Há de ser considerado que, com fundamento no inciso XXVII
do art. 22 da Constituição Federal, a União editou a Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime
jurídico das parcerias entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil em regime de mútua
cooperação, para consecução de finalidades de interesse
público e recíproco.”
Nesta órbita, para formalização de acordos de colaboração de
interesse público, os instrumentos utilizados serão os acordos de
cooperação e os termos de colaboração e de fomento.
No entanto, o artigo 2º da proposta de Projeto de Lei discorre
que a colaboração de interesse público será realizada por
meio de convênios.

Até do ponto de vista formal desponta inconstitucionalidade.
Nos termos decididos na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 2009.062357-5, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
lei de iniciativa parlamentar que autoriza a pactuação de
convênios possui vício de origem, porque a matéria é de
iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 50, § 2º,
II e VI e 71, IV, DA CESC), bem como acarreta quebra da
harmonia e interdependência entre os poderes (art. 32 DA
CESC). Recomendando-se veto total.

Isto posto, a celebração de convênio para a finalidade
descrita no projeto não é juridicamente possível, com
exceção dos convênios celebrados nos termos do § 1º do art.
199 da Constituição Federal e conforme descrito no inciso V
do art. 3º do referido projeto.
Desse modo, ratificando a manifestação da DIAG, a
aprovação da referida proposta nos termos apresentados
poderá gerar desrespeito à Lei nº 13.019/2011.A SES, por intermédio de sua Consultoria Jurídica,

recomendou vetar totalmente o referido PL, manifestando-se nos
seguintes termos:

Vale ressaltar ainda que as Secretarias de Estado da
Educação (SED), da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST), de
Turismo, Cultura e Esporte (SOL) e da Administração (SEA) também se
manifestaram desfavoravelmente à aprovação do referido PL, por
intermédio dos Pareceres nºs. 02/2019, 022/2019, 011/2019 e
91/2019, todos exarados respectivamente por suas Consultorias Jurídicas.

No que tange a análise da iniciativa da presente proposta
legislativa, insta inicialmente ressaltar que o Poder
Legislativo não tem competência para criar leis que
acarretem em aumento de despesa para os órgãos do
Executivo, pois artigo o 50, § 2º, combinado com o artigo 71,
II, da Constituição Estadual, reserva à iniciativa privativa do
chefe do Poder Executivo projetos de leis que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias de
estado e órgãos do Poder Executivo, acarretando encargo
financeiro ao erário. Ademais, também a Constituição Federal
prevê em seu artigo 61, § 1º, II, “e”, que é de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo Estadual a iniciativa de projetos de

Essas, senhores Deputados, são as razões que me levaram a
vetar o projeto em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos
senhores Membros da Assembleia Legislativa.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2019.
CARLOS MOISÉS DA SILVA

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 06/02/19
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AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 309/2017 Além disso, impõe obrigações ao Poder Público Estadual e contraria o
princípio da independência e harmonia dos Poderes, ofendendo, assim,
os arts. 32, 50, § 2º, VI, e 71, IV, “a”, da Constituição da do Estado.
Nesse sentido, a PGE recomendou vetar totalmente o referido PL,
manifestando-se nos seguintes termos:

Dispõe sobre a colaboração de interesse
público entre o Estado de Santa Catarina e as
entidades que especifica, na forma do inciso I,
do art. 19, da Constituição da República
Federativa do Brasil para atividades de ensino,
assistência social, saúde e cultura.

A matéria objeto do Projeto de Lei nº 381/2017 está afeta ao
direito tributário, cuja competência para legislar compete
concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal,
conforme disposto na Constituição Federal, art. 24, I.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

[...]Art. 1º A colaboração de interesse público entre o Estado de
Santa Catarina, seus órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta, prevista no art. 19, I, da Constituição da República Federativa
do Brasil, será realizada com as seguintes entidades:

Assim, forçoso concluir que é o Poder Legislativo competente
para iniciativa de leis em matéria de índole tributária.
Ocorre que, por se tratar de concessão de incentivo fiscal, a
norma legal deve observar outros mandamentos
estabelecidos na Constituição Federal e nas leis.

I - igrejas de qualquer culto religioso, bem como suas convenções,
federações, confederações e mitras arquidiocesana e diocesanas;

Pois bem, de acordo com a previsão contida na Constituição
Federal, art. 155, § 2º, XII, ‘g’, cabe a lei complementar
regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados.

II - entidades confessionais de cunho filantrópico.
Art. 2º A colaboração de interesse público terá como

finalidade o desenvolvimento de atividades de ensino, assistência
social, saúde e cultura e será instrumentalizada por:

I - doação com encargo de bem imóvel ou área pública;
Cumprindo o disposto acima, tem-se a Lei Complementar nº
24/75, que exige a realização de convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal para que as
isenções do ICMS possam ser concedidas.

II - doação ou comodato de bens móveis;
III - contratualização de unidades de saúde;
IV - convênio de apoio cultural para restauração de bens

imóveis do patrimônio histórico;
[...]V - convênio de ações sociais à criança e ao adolescente;
Estando claro que a regra contida na Constituição Federal,
art. 155, § 2º, XII, ‘g’, (exigência de lei complementar), bem
como na Lei Complementar 24/75, que impõe a celebração e
ratificação de convênio interestaduais, para a concessão de
incentivos de ICMS, o projeto de lei em questão, que não
atendeu aos preceitos citados, é inconstitucional.

VI - convênio de ações sociais ao idoso;
VII - convênio de ações sociais à pessoa com

dependência química.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto no inciso I

deste artigo deverão ser obedecidas as condições estabelecidas no art.
17, § 4º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Some-se a tudo isso o fato de que o Projeto de Lei nº
381/2017 cria uma nova ação governamental não contem-
plada no programa de governo, que representa, em termos
práticos, uma nova atividade a ser exercida pelos órgãos
públicos, a exemplo do contido no seu art. 5º, § 1º, e art. 9º,
que impõem obrigações à Secretaria de Estado da Fazenda e
à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.

Art. 3º A doação com encargo bem de imóvel ou área pública
dependerá dos seguintes requisitos:

I - autorização legislativa específica, com prévia avaliação do
bem doado;

II - a utilização da área para atividades voltadas a culto
religioso e, comprovadamente, ao ensino, à cultura, à assistência social
ou à saúde, sem fins econômicos e de forma indiscriminada à população;

Ao impor obrigações ao Poder Público Estadual, o projeto de
lei invade a competência privativa do Chefe do Poder
Executivo, Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 50,
§ 2º, inciso VI, e art. 71, inciso IV, letra “a”, além de
contrariar o princípio da independência e harmonia dos
Poderes do Estado, na forma estabelecida no art. 2º da
Constituição Federal, reproduzido pelo art. 32 da Carta Estadual.

III - estabelecer, na autorização legislativa e no instrumento
de doação, o prazo de cumprimento do encargo e da reversão do bem
ao patrimônio público no caso de inadimplemento das condições da doação;

IV - as benfeitorias realizadas deverão ser incorporadas ao
patrimônio público no caso de reversão;

V - serem organizações religiosas que se dediquem a
atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social ou
filantrópico, distintas das dedicadas a desígnios exclusivamente
religiosos, sem fins econômicos e em plena atividade.

Dessa forma, não obstante os propósitos do autor do Projeto
de Lei nº 381/2017, incontestável é a ocorrência de vício de
inconstitucionalidade na proposição legislativa.Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de

90 (noventa) dias, fixando a forma de fiscalização e das demais
disposições legais.

Pelo exposto, conclui-se que o Projeto de Lei nº 381/2017 é
inconstitucional, já que contraria a Constituição Federal, arts.
2º e 155, § 2º, XII, “g”, e a Constituição do Estado de Santa
Catarina, art. 32, art. 50, § 2º, inciso VI, e art. 71, inciso IV,
letra “a”, além de não observar o prescrito na Lei
Complementar 24/75, art. 1º.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 2 de janeiro de 2019.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - 2ª Secretária

A SEF, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, também
apresentou manifestação contrária à sanção do PL em questão, nos
seguintes termos:

Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário
–––– * * * ––––

ESTADO DE SANTA CATARINA
Atendendo à solicitação, a DITE [Diretoria do Tesouro
Estadual] se manifestou por meio da Comunicação Interna nº
20/19, informando que:

GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 058

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

“Trata-se de projeto de lei absolutamente inconstitucional
que, ao instituir o Programa de Incentivo à Cultura, vinculada
receita tributária de ICMS a projetos culturais através da
concessão de incentivos fiscais. Por mais relevante que seja
o incentivo a projetos culturais, a forma disposta no Projeto
de Lei 381/2017 é absolutamente irregular, em clara afronta
ao princípio orçamentário da não afetação de receitas,
segundo o qual todas as receitas orçamentárias devem ser
recolhidas ao Caixa Único do Tesouro, sem qualquer
vinculação em termos de destinação”.

No uso da competência privativa que me é outorgada pelo
§ 1º do art. 54 da Constituição do Estado, comunico a esse colendo
Poder Legislativo que decidi vetar totalmente o autógrafo do Projeto de
Lei nº 381/2017, que “Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal
com o objetivo de estimular a realização de Projetos Culturais,
instituindo o Programa de Incentivo à Cultura (PIC), no âmbito do Estado
de Santa Catarina”, por ser inconstitucional e contrário ao interesse
público, com fundamento nos Pareceres nº 041/19, da Procuradoria-
Geral do Estado (PGE), nº 30/2019, da Consultoria Jurídica da
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), e nº 007/2019, da Consultoria
Jurídica da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL).

Além disso, por meio da Informação nº 009/Getri/2019, a
DIAT [Diretoria de Administração Tributária] informa que no
projeto de lei “há contrariedade ao ordenamento jurídico e à
Constituição que fundamenta esse mesmo ordenamento.
Portanto, há contrariedade ao interesse público. Isto porque o
Estado não tem vontade própria, distinta do ordenamento jurídico
que identifica, em cada caso, onde está o interesse público”.

O PL nº 381/2017, ao dispor sobre a concessão de incentivo
fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais,
está eivado de inconstitucionalidade formal e material, uma vez que
compete a lei complementar regular a forma como isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, contrariando o disposto
nos arts. 2º e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, e o
prescrito na Lei Complementar federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Consoante às manifestações das Diretorias, entendemos
pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei,
havendo, assim, contrariedade ao interesse público.
Por fim, a SOL, mediante manifestação de sua Consultoria
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Jurídica, consultada a respeito do autógrafo em análise,
também se posicionou contrariamente à aprovação do PL,
pelas seguintes razões:

I - 15% (quinze por cento) do valor do ICMS devido no período,
até atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja
receita bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da
empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes esse limite;

[...] esta Consultoria Jurídica, dentro de suas competências e
amparada pelo parecer da DIPI [Diretoria de Políticas
Integrados do Lazer], manifesta-se pela existência de
contrariedade do interesse público na aprovação do Projeto
de Lei n. 381/2017, diante da ausência da realização de um
prévio estudo sobre possível impacto orçamentário-financeiro,
nos termos do art. 7º, inc. IV, do Decreto Estadual n. 2.382,
de 2014; da consulta pública, conforme estabelece o art. 18
da Instrução Normativa n. 0001/2014 da SCC-DIAL; e por
conta da possível existência de vício formal de iniciativa e
usurpação de competência material do Poder Executivo, em
alguns aspectos da proposta, em violação às previsões
constitucionais constantes nos arts. 71, IV, “a”, e 32, ambos
da Constituição do Estado de Santa Catarina. Assim,
recomenda-se, portanto, o seu VETO.

II - 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no período,
até atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja
receita bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as
empresas classificadas no inciso I, deste artigo, e o valor de oito vezes
o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido
na Lei Complementar federal nº 123, de 2006; e

III - 7% (sete por cento) do valor do ICMS devido no período,
até atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja
receita bruta anual seja superior ao montante máximo permitido para
as empresas classificadas no inciso II, deste artigo.

§ 2º O proponente poderá movimentar os recursos captados,
desde que atingido o percentual de 20% (vinte por cento) do valor
total do projeto.

Essas, senhores Deputados, são as razões que me levaram a
vetar o projeto em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos
senhores Membros da Assembleia Legislativa.

Art. 4º A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo
Estado para efeito do art. 3º desta Lei, não poderá exceder, relativa-
mente ao montante da receita líquida anual do imposto, o percentual
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento).Florianópolis, 22 de janeiro de 2019.

CARLOS MOISÉS DA SILVA Parágrafo único. Atingido o limite previsto no caput deste
artigo, o projeto cultural aprovado deverá aguardar o exercício fiscal
seguinte para realizar a captação.

Governador do Estado
Lido no Expediente

Art. 5º O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida
ativa há mais de doze meses, contados da data do requerimento do
incentivador, poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco por cento),
desde que apoie financeiramente projeto cultural, nos termos deste artigo.

Sessão de 06/02/19

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 381/2017
Dispõe sobre a concessão de incentivo
fiscal com o objetivo de estimular a
realização de Projetos Culturais, instituindo
o Programa de Incentivo à Cultura (PIC), no
âmbito do Estado de Santa Catarina.

§ 1º Para obter o benefício previsto no caput deste artigo, o
contribuinte incentivador apresentará requerimento à Secretaria de
Estado de Fazenda (SEF) e, no prazo de 5 (cinco) dias do seu
deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o
desconto, nas seguintes condições:

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio
de Documento de Arrecadação de Receitas Estadual (DARE) observada
a legislação sobre o pagamento de tributos estaduais;

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de incentivo fiscal às
pessoas jurídicas que apoiarem financeiramente a realização de
Projetos Culturais no Estado, instituindo o Programa de Incentivo à
Cultura (PIC), com os seguintes objetivos: II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados

diretamente pelo contribuinte incentivador ao proponente, por meio de
crédito em conta bancária exclusiva do projeto de que este seja titular.

I - contribuir para facilitar a todos os meios de livre acesso às
fontes da Cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

§ 2º Os recolhimentos de que trata o § 1º deste artigo
poderão, a critério da SEF, ser efetuados parceladamente na forma e
no prazo previstos em regulamento.

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural
e artística catarinense, com a valorização de recursos humanos e
conteúdos locais;

§ 3º A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º
deste artigo importa na confissão do débito tributário.

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações
culturais e seus respectivos criadores;

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito
em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo,
fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores
da sociedade e responsáveis pelo pluralismo da cultura catarinense;

V - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio
cultural e histórico catarinense; Art. 6º Havendo expressa anuência do contribuinte, a

quitação de débito tributário e a destinação de recursos para projeto
cultural nos termos do art. 5º desta Lei poderão ser efetivadas por
incentivador interessado, observada a forma estabelecida em regulamento.

VI - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor
universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;

VII - estimular a formação e o aperfeiçoamento de
profissionais da área cultural; Art. 7º Poderão ser beneficiados por esta Lei projetos

culturais nas seguintes áreas:VIII - favorecer a experimentação e a pesquisa no âmbito
da Cultura; I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e

congêneres;IX - contribuir para a sustentabilidade de instituições
artísticas que prestam indiscutível contribuição para o desenvolvimento
cultural do Estado.

II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e
congêneres;

III - artes visuais, incluindo artes plásticas, design artístico,
design de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres;

Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se:
I - incentivador: o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica

que apoiar financeiramente os projetos culturais; IV - música;
V - literatura, obras informativas, obras de referência, revistas;II - proponente:
VI - preservação e restauração do patrimônio material,

inclusive o arquitetônico, o paisagístico e o arqueológico, e do
patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato e gastronomia;

a) a pessoa física residente no Estado, há no mínimo 5
(cinco) anos, com atuação cultural comprovada, diretamente
responsável pela promoção e pela execução de Projetos Culturais a
serem beneficiados pelo incentivo de que trata esta Lei; VII - pesquisa e documentação;

VIII - centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e
congêneres; e

b) pessoa jurídica estabelecida no Estado, com objetivo
prioritariamente cultural explicitado em seus atos constitutivos,
diretamente responsável pela promoção e pela execução de projetos
culturais a serem beneficiados pelo incentivo de que trata esta Lei com,
no mínimo, 5 (cinco) anos de existência legal, funcionamento
ininterrupto com atividades públicas frequentes e efetiva atuação
prioritária na área cultural, devidamente comprovada.

IX - áreas culturais integradas.
Parágrafo único. Os projetos culturais referentes às áreas

de que tratam os incisos deste artigo poderão também abranger
eventos, festivais, publicações técnicas, seminários, cursos e
bolsas de estudos.

Art. 8º Somente poderão ser beneficiados pelo incentivo
fiscal concedido por esta Lei os projetos culturais que visam à exibição,
à utilização ou à circulação públicas de bens culturais, sendo vedada a
concessão de incentivo a projeto destinado ou restrito a circuitos
privados ou coleções particulares.

Art. 3º O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que
apoiar financeiramente projetos culturais poderá deduzir do valor do
imposto devido, mensalmente, os recursos aplicados nos projetos, na
forma e nos limites estabelecidos por esta Lei. Art. 9º Para receber apoio financeiro com recursos provenientes

da aplicação desta Lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado
pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.

§ 1º A dedução será efetivada a cada mês, não podendo
exceder os seguintes limites:
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§ 1º Apresentado à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura
e Esporte, o projeto será apreciado por uma comissão técnica, para
avaliação da adequação do orçamento com o mercado nacional do
setor, viabilidade e capacidade de exequibilidade do projeto por parte
do proponente, documentos exigidos e regularidade da entidade, como
também avaliado pelo Conselho Estadual de Cultura no tocante ao
mérito e relevância cultural do proponente ou artista/grupo principal
envolvido no projeto, no prazo e na forma estabelecidos em
regulamento, tendo como referência critérios consoantes com os
objetivos a que se refere o art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput deste
artigo estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro
grau e ao cônjuge ou companheiro do incentivador, do contribuinte ou
do sócio de qualquer destes.

Art. 18. Na divulgação de projeto financiado nos termos desta
Lei, deverá constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo
do Estado, de acordo com o padrão de identidade a ser definido pela
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.

Art. 19. Proponente que utilizar indevidamente os benefícios
desta Lei, mediante fraude, dolo, desvio do objetivo e/ou recursos, fica
sujeito, além das sanções penais cabíveis, a:§ 2º A comissão técnica, constituída nos termos de

regulamento, será composta por técnicos da Administração Estadual e
por representantes do Conselho Estadual de Cultura, garantida, sempre
que possível, a participação de representantes domiciliados no interior
do Estado e será composta por técnicos da Administração Estadual,
pertencentes a Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte e
Fundação Catarinense de Cultura, bem como por possível contratação
de comissão independente de peritos das diferentes áreas
estabelecidas no art. 7º desta Lei.

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter
sido efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o caput do art.
5º desta Lei, acrescido dos encargos previstos em Lei.

Art. 20. As entidades representativas dos diversos
segmentos da cultura terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos culturais beneficiados por esta Lei.

Art. 21. É vedada a aprovação de projeto que utiliza recursos
concedidos por meio desta Lei que não seja estritamente de caráter
cultural e artístico.

§ 3º A comissão técnica será organizada em câmaras
setoriais, a partir das áreas estabelecidas no art. 7º desta Lei.

§ 4º Entidades culturais tradicionais, com amplo
reconhecimento social por suas atividades culturais, com pelo menos
15 (quinze) anos de fundação, que tenham atividades regulares
comprovadas, ininterruptas e relevantes serviços culturais prestados ao
desenvolvimento da cultura em Santa Catarina, não deverão ser
avaliados pelo Conselho Estadual de Cultura. Suas propostas anuais de
atividades ou manutenção serão avaliadas diretamente pela comissão
técnica da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e repre-
sentantes da Administração Estadual.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 2 de janeiro de 2019.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - 2ª Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

–––– * * * ––––

PORTARIAS

§ 5º O limite máximo de recursos a ser autorizado para
captação junto a empresas, a cada proponente será de
R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais) para Pessoa Jurídica
e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para Pessoa Física,
ou na sua falta o índice que o substituir.

PORTARIA Nº 775, de 18 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Art. 10. Considera-se um mesmo proponente a pessoa física
que também se constitua como tipos empresariais EI e EIRELI ou como
sócio dirigente das demais pessoas jurídicas, ou ainda, as pessoas
jurídicas que possuam sócios dirigentes em comum ou que participem
do mesmo grupo empresarial.

RESOLVE:
PUBLICAR que a servidora GRAZIELA DE SOUZA,

matrícula nº 8432, designada pelo respectivo Deputado, é a
responsável pelo Gabinete do Deputado Nilso José Berlanda para fins
de convalidação e controle de frequência dos servidores internos e externos.

Art. 11. O prazo de execução do projeto será registrado na
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, estando limitado
há 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

Carlos Antonio BlosfeldArt. 12. O prazo para captar recursos iniciará na data de
publicação da Portaria de Autorização para Captação de Recursos
Incentivados, e é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, desde que tenha sido captado o mínimo de 20% (vinte por
cento) do valor total do projeto.
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PORTARIA Nº 776, de 18 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Art. 13. A vedação de que trata os arts. 10 e 11 desta Lei
não se aplica a:

I - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovado;

II - projetos de recuperação de patrimônio histórico ou
construção de imóveis, conforme a característica do projeto e a
complexidade da obra, desde que não exceda 36 (trinta e seis) meses.

RESOLVE:
PUBLICAR que a servidora FRANCIELE DEBORA MAIA

VIEIRA, matrícula nº 7563, designada pelo respectivo Deputado, é a
responsável pelo Gabinete do Deputado Sergio Motta para fins de
convalidação e controle de frequência dos servidores internos e externos.

Art. 14. A remuneração destinada a rubricas referentes a
administração do projeto proposto não deve ultrapassar a 30% (trinta
por cento) do valor global da proposta. A remuneração de profissionais
para serviços de captação de recursos e agenciamento não deve
ultrapassar o teto de 10% (dez por cento) do valor global do projeto, dentro
dos moldes previstos na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 777, de 18 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Art. 15. É vedada a concessão do incentivo previsto nesta Lei
a órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera federativa.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo
não se aplica a:

I - entidade da Administração Pública Indireta Estadual que
desenvolva atividade relacionada com a área cultural ou artística;

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

II - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos
criada com a finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou
unidade cultural pertencente ao Poder Público.

Art. 16. O total de recursos destinados aos empreende-
dores a que se referem os incisos do parágrafo único do art. 15
desta Lei não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) da parcela
da receita do ICMS disponibilizada anualmente pelo Estado para o
Mecenato Estadual.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
MARIA FERNANDA MORETTI, matrícula nº 4704, de PL/GAM-69 para o
PL/GAM-81 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de fevereiro de 2019 (MD - Gabinete da Presidência).

Parágrafo único. Do total de recursos de que trata o caput
deste artigo, pelo menos 60% (sessenta por cento) deverão ser destinados a
projetos que beneficiem diretamente o público do interior do Estado. Carlos Antonio Blosfeld

Art. 17. É vedada a utilização do incentivo fiscal previsto
nesta Lei para projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador ou
o sócio de qualquer destes.
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