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P L E N Á R I O

ATA DA 017ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel
Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da
Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ivan
Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes
- João Amin - José Milton Scheffer - Laércio
Schuster - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - 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.

Informa que, atualmente, este posto fica
dentro da cidade e, após muita pesquisa, foi
localizado o terreno ideal e dado conhecimento
à prefeitura municipal de Joinville, em reunião,
quando foi recebido pelo sr. Udo Döhler e pelo
vice, com a participação de integrantes do
Posto 18. Na reunião, o prefeito manifestou-se
favorável à doação desse terreno à Polícia
Rodoviária estadual, e vários empresários da
região empenharam-se em ajudar na construção
do posto, o que considerou muito positivo.

não entender o motivo de querer trocar um
terreno doado, por outro que precisaria ser
indenizado pelo estado. [Taquígrafa Sara]

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -
Reporta-se às visitas do governador a Joinville,
Criciúma e Tubarão, ocorridas em pouco tempo
de mandato para ouvir as demandas das
comunidades. Neste contexto, destaca a
recente ida a Blumenau, na semana anterior, e
apresenta ao novo dirigente do estado sinceros
agradecimentos por tão honrosa presença. No
decorrer de sua estada em Blumenau, Carlos
Moisés almoçou em restaurante típico;
reuniu-se com autoridades locais e lideranças
empresariais; visitou o Hospital Santa Isabel;
renovou o convênio da Educação no transporte
escolar; sinalizando também convênios com o
Hospital Santo Antônio; e por fim, participou do 11º
Festival da Cerveja. Diante de tais procedimentos
positivos, manifesta ao governador que sua
presença é sempre bem-vinda ao Vale do Itajaí.

Informa que o Posto 18, atualmente,
atende as regiões de Joinville, São Francisco do
Sul, Guaramirim, Araquari, Guaruva e Itapoá, e
ressalta que a rodovia 418 é de responsabi-
lidade do Posto 4, de Campo Alegre.PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal

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

Comenta que o terreno encontrado,
além de bem localizado, não precisará ser
indenizado, pois pertence à prefeitura de
Joinville. Assim, solicita aos vereadores de
Joinville que apressem esta tramitação, para
que venha para esta Casa e seja possível dar
prosseguimento ao processo.

********* No segundo momento, divulga a criação
da Frente Parlamentar do Vale do Itajaí, com a
participação de 10 deputados, contemplando a
Foz, o Médio e o Alto Vale, que representam 53
municípios, formando o maior colégio eleitoral
do estado de Santa Catarina, contando ainda
com a adesão de deputados federais que,
juntos, terão à BR-470 como pauta principal
para o progresso de Santa Catarina. Afirma que
é o momento do Vale do Itajaí receber a

Breves Comunicações
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -

Demonstra satisfação em ver um de seus
projetos já sendo encaminhado. Explica que no
ano de 2018 procurou a subprefeitura
municipal de Joinville em busca de um terreno
para a construção do Posto 18 da Polícia
Rodoviária Estadual naquela cidade,
necessariamente margeando uma rodovia.

Alegra-se que, depois de 18 anos,
tenham se apercebido da existência do Posto
18, entretanto, um jornal da cidade falou da
possibilidade de o Posto 18 ser construído na
rodovia 418. Entretanto, comenta que, neste
caso, tal terreno precisaria ser indenizado, o
que considera um absurdo, porque ficariam
dois postos na mesma região. Ainda, declara
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atenção do governo do estado, de forma
suprapartidária, para encontrar soluções dentro
das possibilidades orçamentárias e financeiras,
atendendo às demandas solicitadas.

Deputada Luciane Carminatti
(Aparteante) - Solicita aos deputados para que
assinem documento onde constam demandas
da região oeste, e que tem o objetivo de
requerer o ILS, instrumento que dá orientação e
visibilidade precisa ao avião, quando está na
fase de aproximação à pista de pouso dos
aeroportos. Salienta também que a bancada
não pode ficar responsável por todas as pautas
discutidas no encontro, mas dará voz às
demandas e somará forças no Parlamento, o
Poder Executivo é que vai executar.

Afirma que foi uma cosmovisão do professor
Olavo de Carvalho, que considera o maior
filósofo brasileiro da atualidade.

Lamenta o fato de o Brasil estar
vivendo um período em que parte da população
coloca as questões ideológicas à frente do
progresso da nação. Queixa-se de pessoas que
estão torcendo contra e relata que no passado,
quando seu voto perdeu a eleição, não deixou
de torcer pelo bem do país. Argumenta que o
país não deve se espelhar em Cuba e
Venezuela, mas sim em países desenvolvidos e
que possam somar à nação.

Por fim, assegura que a união efetiva
de todos os deputados catarinenses destacará
ainda mais Santa Catarina no cenário nacional
e internacional. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Tece comentários a respeito de
armamento nas escolas ao citar a tragédia
ocorrida na cidade de Suzano, São Paulo, numa
escola pública. Comenta que os ataques nas
escolas brasileiras começaram em 2002,
sendo que nos últimos 17 anos ocorreram 25
mortes, entre alunos e professores.

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Parabeniza a deputada pelo apoio
e luta, concordando com a deputada Luciane
Carminatti, que todos somos responsáveis.

Afirma que há controvérsia na ideologia
de pessoas que no passado recente
defenderam a abertura da fronteira e, agora,
criticam o atual presidente Jair Bolsonaro por
ter aberto a fronteira com os Estados Unidos,
Japão, Canadá e Austrália.

Questiona como se pode pleitear a
propagação de armas no ambiente escolar,
quando há uma lei federal que orienta as
escolas a promover a cultura da paz, que é a
Lei Federal n. 13.663, instituída no ano de 2018.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Cumprimenta a deputada pela sua fala,
colocando-se à disposição. [Taquígrafa: Ana Maria]

********** Finaliza expressando sua felicidade,
pois acredita que este estreitamento do Brasil
com os Estados Unidos é o início para o cresci-
mento do país.

Partidos Políticos
Também, faz referência ao programa de

política de prevenção às violências na escola,
no estado de Santa Catarina, a partir de 2012
e reeditado no ano passado, em um volume de
42 páginas, e indaga quantos conhecem o
conteúdo do documento, pois em um dos itens
consta que toda unidade escolar tenha seu
Nepre (Núcleo de Educação, Prevenção,
Atenção e Atendimento às Violências na
Escola), sendo que uma das principais
diretrizes diz que nos núcleos haja reunião de
professores, família dos estudantes,
comunidade escolar para garantir a efetivação
da referida pauta de prevenção. Acredita que
armas não geram segurança ao lembrar dois
fatos sobre alunos armados, quando, em 2011,
um menino de dez anos atirou contra a
professora e depois se matou, e outro fez uso
da arma do pai, um guarda civil municipal do
interior de São Paulo.

Partido: PSL
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -

Faz menção à visita feita ao secretário Leandro
Lima, e nesta oportunidade também visitou o
Presídio São Pedro de Alcântara, que tem
quase 1.500 internos.

Deputada Ana Campagnolo (Aparteante)
- Afirma e elogia a existência de uma idéia em
que proíbe o uso de segurança armada para
políticos que compactuam com o estatuto do
desarmamento. Sugere que estes mesmos
políticos dispensem seus seguranças, e cita a
hipocrisia por parte de dois políticos favoráveis
ao estatuto do desarmamento, mas que utilizam
de seguranças pessoais armados. Finaliza,
reforçando que os políticos favoráveis ao Estatuto
do Desarmamento abram mão de qualquer tipo de
segurança privada.[Taquígrafa: Elzamar]

Declara que ficou muito impressionado
com o que ali está sendo implantado, e faz uso
da tribuna para mencionar e parabenizar o
trabalho de criar uma sistemática que dá
ocupação àqueles que lá estão.

Comenta que, nos trabalhos sociais que
desenvolveu, percebeu que o maior problema é
a falta de propósito da juventude. Cita o ditado
popular, mente desocupada, oficina do Diabo,
para explicar o que acontece nos complexos
penitenciários em relação à ociosidade.

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Reporta-se à questão dos ataques
sofridos nas escolas e nas mesquitas,
salientando que a solução está na educação e
psicologia. Fala que as armas não matam, mas
quem atira e mata são pessoas.

Entretanto, relata que ali foram criados
uma série de pavilhões, com todo o aparato de
segurança e, tendo cumprido alguns pré-
requisitos, o detento começa a ser inserido em
atividade laboral, com o apoio da Intelbras, que
é uma das empresas envolvidas.

Faz o registro, por meio de exibição
de vídeo, de matéria veiculada no programa
Fantástico, sobre a violência nas escolas
dos Estados Unidos, onde alunos da Flórida
foram às ruas pedir por mudanças no
comércio de armas, episódio que fez a
sociedade americana rediscutir a política do
uso de armas. Assim, faz uma reflexão do
papel da escola, que é o de educar.

Por isso, concorda com o pensamento
do deputado Jessé Lopes em relação à Lei do
Desarmamento, pois o Brasil tem altos índices
de crimes. Afirma que o fato ocorrido na escola
pública de Suzano, em São Paulo, serve para
se repensar questões que envolvem violência e
chocam a sociedade brasileira. [Taquígrafa: Sílvia]

Nesta visita, percebeu que o estado
pode servir de exemplo para o país nesta
questão, e acredita que muito em breve será
uma referência até na América Latina, e um
modelo de presídio autossustentável, onde os
internos trabalhem e produzam renda. Partido: PSB

Deputado Dr. Vicente Caropreso
(Aparteante) - Parabeniza e comunga a fala da
deputada. Demonstra seu sentimento de
preocupação em relação ao uso de armas.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -
Comenta que tem porte de arma e pratica o tiro
esportivo, sendo que a sua intenção não é
substituir a polícia, e sim só para defesa
pessoal e da sua casa. Menciona novamente a
tragédia ocorrida na escola, na cidade de
Suzano, em São Paulo, falando que gostaria de
estar presente no local e reagir a favor dos
alunos. Cita as chacinas ocorridas nos Estados
Unidos, porque cada vez que acontece um fato
desta natureza, começam os debates e
discussões sobre o desarmamento.
Demonstra, através de dados, que nos ataques
onde houve reação das vitimas que estavam
armadas, o número de mortes chega a dois, e
lugares onde não houve reação, a média é de
sete mortes. Procede apresentação de vídeo
para ilustrar a sua fala. Salienta, também, que
nos Estados Unidos o direito a autodefesa e o
principio da liberdade faz parte da história do
país, e o direito a ter porte de arma está ligado
à resistência à tirania. Para o povo americano,
ter porte de arma é ter o direito à preservação
da vida. Comunica que, em Santa Catarina,
74% da população quer o direito de ter porte de
arma para defender o seu lar, os seus filhos,
mas que foram ignorados.

Também relata que visitou outros
presídios, onde pode constatar a necessidade
de aumento do efetivo, entretanto, concorda
que, com o pouco que têm, já realizam um grande
trabalho, e neste sentido declara-se parceiro para
que o estado seja referência nesta área.DEPUTADA MARLENE FENGLER

(Oradora) - Registra que participou, como
Coordenadora da Bancada do Oeste, de
encontro em Chapecó, promovido pela Facisc.
Comenta que a reunião foi considerada
histórica e, contou com a presença maciça de
empresários, parlamentares estaduais e
federais, e com a vice-governadora Daniela
Reihner. Destaca que o debate e discussões
focaram as deficiências de infraestrutura da
região e como resolver, pois é considerada a
área mais desassistida do estado. Menciona
que vivemos, atualmente, um momento político
diferente, a palavra que impera é união,
cooperação, empatia e acima de tudo esquecer
vaidades pessoais, sendo que o setor produtivo
da região demonstrou vontade de trabalhar em
conjunto, para resultados mais efetivos, pois
para construir um estado melhor temos que
estar todos juntos, pensando nas demandas
que são comuns aos catarinenses.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Sente-se envaidecida, porque durante quase oito
anos o seu foco sempre foi a ressocialização.
Complementa que o ócio é horrível na vida de
qualquer pessoa, imagina para aqueles que estão
presos. Também cita que este modelo foi
estendido a quase todo o estado, com raras
exceções, e também tem servido de exemplo para
todo o Brasil, tanto que o ministro Moro escolheu
Santa Catarina para visitar. Agradece o pronuncia-
mento do deputado, pois são poucos os que
reconhecem esse trabalho. [Taquígrafa: Sara]

Partido: PSL
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) -

Inicia o discurso com um tom irônico, afirmando
que o Brasil é o país mais seguro do mundo por
conta do Estatuto do Desarmamento e pelo
Movimento da Paz realizado nas escolas e
idealizado pela ex-presidenta Dilma.

Informa que está feliz por estar
iniciando-se um rumo político de direita na
Nação. Sente-se surpreso por finalmente
chegar o dia em que se estreitam os laços
entre o presidente do Brasil e Estados Unidos.

Finaliza, reafirmando a união para
defender causas comuns a todos, resolvendo
primeiro as prioridades, mas não considerando
que possa haver causas impossíveis.

Encerra, afirmando que temos que ter
princípio de liberdade de escolha, e não vai
impor a ninguém a sua forma de agir e pensar.
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Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -
Alega que com rosas e livros não vamos conter
a violência, e somente seriam contidos os
adolescentes que invadiram a escola, em São
Paulo, se houvesse reação armada de alguém
para defender os alunos.

deficiência, e todo o respeito que tem sido feito
para a inclusão destes.

ao secretário da Saúde informações acerca das
condições para prestação de serviços de
tomografia e de ressonância no Hospital Celso
Ramos, em Florianópolis.

Solicita a atenção dos parlamentares
para que se dirijam até o local, aqui na Casa,
onde está exposta uma série fotográfica de
uma criança com Síndrome de Down,
demonstrando alegria. Assim, possam se
conscientizar da importância da comissão, a
qual preside, que defende os direitos das
pessoas com deficiência.

Em discussão.
(Pausa)

Deputado Fernando Krelling (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pelos dados trazidos
ao Plenário, mas demonstra preocupação com
o assunto, pois, no Brasil, atualmente,
estamos em uma guerra ideológica muito
grande, estamos esquecendo questões técnicas e
cientificas, e de ter mais amor e Deus no coração.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Menciona a reunião que haverá, na
Casa, a respeito dessa síndrome, com troca de
experiências. E, no sábado, prestigiará um
encontro com todos os presidentes de Apaes,
de Santa Catarina, em que serão debatidos
vários assuntos em relação à sua manutenção
e o seu relacionamento com a Federação
Catarinense de Educação Especial.

Pedido de Informação n. 0110/2019,
de autoria do deputado Jessé Lopes,
solicitando ao secretário de Estado da
Segurança Pública, informações acerca da
previsão de nomeação dos aprovados no
concurso público de 2017 para os cargos de
Agente (Edital 001/SSP/DGPC/2017) e
Escrivão de Polícia (Edital
002/SSP/DGPC/2017).

Deputada Ana Campagnolo (Aparteante)
- Convida todos os colegas deputados para
participarem de evento no Clube de Tiro, em
São Pedro de Alcântara, principalmente aqueles
que querem romper com o preconceito com
relação a armas. [Taquígrafa: Ana Maria] Aborda outro assunto, que é a questão

dos vistos liberados, nos passaportes, para
pessoas vindas dos Estados Unidos, do
Canadá, Japão e Austrália. Ressalta que está
mais do que na hora de ser dada a
contrapartida, pois é um verdadeiro calvário
entrar em uma embaixada americana para tirar
o visto. O tratamento é ruim, o respeito para
com as pessoas não é recíproco. Lá, nos Es-
tados Unidos, ser brasileiro tem ainda certo
preconceito. Fala que talvez haja, mais tarde,
uma consciência maior com a vinda de turistas,
aqui para o Brasil, de pensar na defesa dos
interesses do povo brasileiro quando se
dirigirem para esses países. [Taquígrafa: Eliana]

Partido: PSD Em discussão.
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Comenta que o estado vive um momento único,
quando o governador colocou como uma das
prioridades a questão da infraestrutura, e
considera que talvez essa seja uma grande
oportunidade, pois o presidente Bolsonaro teve
uma eleição fantástica no estado.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0111/2019,

de autoria do deputado Nazareno Martins,
solicitando ao secretário de Estado da Segurança
Pública, informações acerca de concurso público
para as Forças de Segurança Pública.

Comenta que os governos passados
deixaram um grande débito com Santa Catarina
neste aspecto. Explica que a produção do
agronegócio, no oeste do estado, está sendo
asfixiada, e várias obras precisam de
continuidade.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Informa que está fazendo uma indicação
ao governador, chamando a atenção para uma
grande oportunidade que tem o estado quanto
à ligação da Rota Caminhos da Neve. Também
cita que foi o proponente do projeto de lei que
se transformou na Lei n. 17.295, de 26 de
outubro de 2017, que criou essa rota turística,
assim estimulando o crescimento de uma
região que é muito sofrida.

Partido: PT Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Tece comentários a respeito da
Reforma da Previdência, a qual considera pior
que a do ex-presidente Michel Temer, e por
meio de slides, evidencia alguns pontos, como
a questão da média de todas as renumerações
será colocada para baixo, pois para ter 100%
da média serão necessários 40 anos de
contribuição, bem como outros itens.

Aprovado.
Moção n. 0100/2019, de autoria do

deputado Altair Silva, cumprimentando a
diretoria da Rádio Aliança AM do município de
Concórdia, pela passagem dos 36 anos de
fundação e pela conquista da migração para
operar em frequência modulada.

Cita, ainda, que o governador, através
do Exército, começou a pavimentação de um
trecho de 30 quilômetros, que vai de São
Joaquim até a Ponte das Goiabeiras, no Rio
Pelotas, projeto este que está pronto no lado
catarinense, mas quanto à ligação com Bom
Jesus, no outro estado, não tem projeto.
Entretanto, agora, este trecho foi federalizado,
criando-se uma oportunidade e, neste sentido,
a indicação solicita uma ação conjunta com o
governo gaúcho para que seja possível, via
recursos do governo federal, criar essa rota que
vai unir as maiores belezas naturais do país,
ligando a serra catarinense à serra gaúcha,
com um potencial de mais de 500 hotéis e
pousadas. Além disso, também viabilizará um
corredor de exportação da maçã Fuji catari-
nense e, acima de tudo, criando uma nova rota
de desenvolvimento do turismo e da qualidade
de vida para o povo catarinense.

Em discussão.
Frisa que os deputados estaduais de

Santa Catarina se aposentam com o piso do
INSS, diferentemente dos federais, senadores
e do Judiciário, que se aposentam com o
salário integral da ativa. [Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

********** Moção n. 0101/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, manifestando
solidariedade ao prefeito de Lindóia do Sul
pelas perdas materiais e transtornos causados
pelas fortes chuvas que alagaram a cidade.

Ordem do Dia
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
Pedido de Informação n. 0107/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Instituto do Meio Ambiente de
Santa Catarina informações acerca da decisão
tomada sobre a vistoria na Empresa Niorg
Adubos Orgânicos, objeto do Processo
Fatma nº 29339/2014.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0102/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
comandante do Corpo de Bombeiros do
município de Arabutã pela passagem dos 30
anos de fundação.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Reafirma que tudo acontece através da
infraestrutura, que ninguém fica aonde não
pode chegar, ninguém passa, não importa a
beleza que tenha, por uma região inacessível.
Também pensa que a pavimentação de toda a
rota depende apenas de vontade política e trará
um grande desenvolvimento para o sul do
Brasil. Solicita aos seus Pares apoio na
cobrança para que as obras de infraestrutura
necessárias para tirar o estado do atoleiro de
fato aconteçam, exigindo respeito do governo
federal e o retorno dos impostos do estado.
[Taquígrafa: Sara]

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

Em discussão.Aprovado.
(Pausa)Pedido de Informação n. 0108/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
do cumprimento da Lei n. 14.949/2009.
(dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação
de caderneta de vacinação para matrícula anual de
rede pública e privada de ensino)

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0103/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, apelando ao diretor
presidente da Celesc pela manutenção da
unidade de atendimento em tempo integral no
município de Rio das Antas.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Partido: PSDB Em discussão.Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.DEPUTADO DOUTOR VICENTE

CAROPRESO (Orador) - Anuncia que tem início a
Semana Down, onde se comemoram todos os
esforços relativos às pessoas com essa

(Pausa)
Em votação.Aprovado.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Pedido de Informação n. 0109/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
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Aprovada. diretoria da Agência Nacional de Energia
Elétrica, informações acerca da Usina Foz do
Chapecó Energia S/A.

valorizando a Assembleia Legislativa, pois
falava contrariado sobre a cobrança que foi feita
pelo deputado Cobalchini e outros parlamentares.

Moção n. 0104/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda, apelando ao gover-
nador do estado, para que haja aumento do
quadro efetivo da Polícia Militar no município de
Rio das Antas.

Em discussão. Esclarece que os deputados têm que
fazer o seu trabalho, de cobrar, reivindicar, ser
a voz da sociedade, e o governador também
fazer o seu trabalho, que é observar essas
vozes e retribuir em obras e realizações.
[Taquígrafa: Sara]

(Pausa)
Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa)

Em votação. Aprovado.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0176/2019,
0188/2019, 0189/2019 e 0194/2019, de
autoria do deputado Laércio Schuster;
0178/2019 e 0186/2019, de autoria do
deputado Jerry Comper; 0179/2019 e
0180/2019, de autoria do deputado Sargento
Lima; 0181/2019, de autoria do deputado João
Amin; 0182/2019, de autoria da deputada
Luciane Carminatti; 0183/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda; 0184/2019,
0197/2019, 0198/2019 e 0199/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto; 0187/2019,
de autoria da deputada Ada De Luca;
0190/2019, 0195/2019 e 0196/2019, de
autoria do deputado Moacir Sopelsa;
0191/2019 e 0192/2019, de autoria do
deputado Fernando Krelling; e 0193/2019, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera.

DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador) -
Tece comentários sobre as decisões do gover-
nador Carlos Moisés, referindo-se a suas
visitas no interior de Santa Catarina.
Paralelamente ao assunto, alude que já foi
prefeito, e destaca que na sua administração
recebia quaisquer membros da sociedade,
considerando uma atitude coerente com o
objetivo principal que é governar para toda a
população catarinense. Ratifica que tal alusão
vai ao encontro das ações iniciais do novo
governador, posto que demonstrou maturidade
política e equilíbrio, já no seu primeiro ano de
mandato no estado catarinense. Assegura que
o verdadeiro líder é aquele que sabe ouvir,
atitude presente na figura do novo governador
de Santa Catarina, defendendo também a ideia
da obrigação dos líderes políticos manterem a
sociedade unida, além de acatar as
divergências, exemplificando a atitude perversa
de algumas pessoas no lançamento do livro da
deputada Ana Campagnolo e de tantas outras
manifestações de ódio presentes na memória
de grande parte da sociedade.

Aprovada.
Moção n. 0105/2019, de autoria do

deputado Fernando Krelling, cumprimentando o
presidente da Federação Catarinense de
Futebol pela escolha do nome do ex-jogador
Norberto Hoppe para intitular o troféu de artilheiro
do Campeonato catarinense de Futebol 2019.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0106/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o
senhor Rafael de Assis Horn, pelo compromisso
assumido para estar à frente da OAB como
presidente da Seção Santa Catarina. A Presidência comunica ainda que serão

enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0254/2019, de autoria do
deputado Ismael dos Santos; 0255/2019 e
0256/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0257/2019, de autoria do deputado
Valdir Cobalchini; 0258/2019, 0259/2019 e
0260/2019, de autoria do deputado João
Amin; 0261/2019, de autoria do deputado
Jerry Comper; 0262/2019, 0263/2019,
0264/2019 e 0268/2019, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; 0265/2019, de
autoria do deputado Fernando Krelling;
0266/2019 e 0267/2019, de autoria da
deputada Ana Campagnolo; 0269/2019, de
autoria do deputado Fabiano da Luz;
0270/2019, de autoria do deputado Nazareno
Martins; 0271/2019, 0273/2019 e 0274/2019,
de autoria do deputado Kennedy Nunes.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Ivan Naatz, que solicita para
subscrever a moção com a aquiescência do autor.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Devido a ausência do deputado
Kennedy Nunes à sessão, a deliberação da
moção fica para a próxima sessão, quando
poderá fazer o requerimento ao autor da matéria.

Conclui, divulgando a criação da Frente
Parlamentar das Barragens, em data
subsequente, e também o encontro com o
secretário de Defesa Civil, com o objetivo de
garantir aos catarinenses segurança nas
barragens em Santa Catarina. Também anuncia
a indicação, a pedido dos ciclistas do extremo
oeste de Santa Catarina, revindicando placas
de sinalização nas rodovias estaduais.

Está retirada a discussão da Moção n.
0106/2019, de autoria do deputado
Kennedy Nunes.

Moção n. 0107/2019, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o
senhor José Manoel Ramos, pela posse como
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Joinville e em seu nome a nova diretoria.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo excelente trabalho
na Casa Legislativa, manifestando ponderação,
respeito e diálogo em prol dos problemas dos
cidadãos catarinenses, independente de
bandeira partidária. [Taquígrafa: Elzamar]

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Finda a pauta da Ordem do Dia. DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Comunica o protocolamento de
indicações dirigidas ao governador do estado e
à Secretaria da Educação, em que solicita
melhorias nas estruturas físicas dos prédios
dos estabelecimentos públicos de ensino Santa
Terezinha e Frei Caneca, no município de Lebon
Régis, sendo que a primeira apresenta
problemas de goteiras e invasão de água nos dias
de chuva intensa. Já na segunda escola, a questão
é a situação precária dos banheiros, conforme
exibição de vídeo durante a fala da deputada.

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

[Taquígrafa: Ana Maria]

**********
Aprovada. Explicação Pessoal
Moção n. 0108/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando a
senhora Maria de Lourdes Bello Zimath, pelo
compromisso assumido para estar à frente da
OAB, como presidente da subseção de Joinville.

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -
Demonstra satisfação com a notícia de que o
governador está buscando diálogo com o Parla-
mento, numa manifestação de que começa a
compreender a importância do relacionamento
com esta Casa.Em discussão.

(Pausa) Acredita que a fala do deputado Valdir
Cobalchini, de que o governo não se comunica
com os deputados, tenha sido acatada na Casa
D’Agronômica, com a percepção de que esta
comunicação é fundamental.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Parabeniza o deputado Bruno Souza

pelo projeto apresentado sobre a educação
domiciliar.Aprovada.

Requerimento n. 0177/2019, de
autoria do deputado Jerry Comper, solicitando
ao presidente da Anatel e aos diretores das
empresas TIM, Claro, Oi e Vivo por medidas
urgentes no sentido de identificar os motivos
das constantes quedas e interrupções, bem como
sanar as deficiências na prestação do serviço e
melhorar a qualidade e a regularidade do sinal de
telefonia móvel no município de Nova Trento.

Por fim, tece comentários a respeito da
morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle
Franco, ao exibir, no telão do Plenário, reflexões
veiculadas nas redes sociais, onde são elencados
itens questionáveis sobre o uso de armas.

Comenta que os deputados querem
participar das ações do governo, e o mesmo,
acertadamente, já encaminhou a esta Casa o
secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e o
secretário adjunto, Matheus Hoffmann, no
sentido de dialogar e informar o que de fato
acontece, entendendo, pois, que o governo não
é um quartel, ele é de todos os catarinenses.

Deputado Bruno Souza (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado e demonstra
entusiasmo em defesa da educação domiciliar.

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -
Comunga e parabeniza o discurso da deputada.
[Taquígrafa: Sílvia]

Outrossim, faz uma análise da visita do
governador Moisés a Blumenau, considerando-a
uma perda de tempo, pois não acrescentou
nada, além de ter demonstrado total falta de
entrosamento com o cerimonial, ignorando a
presença do líder do governo e priorizando as
lideranças do partido.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador)

- Informa que apesar de ter sido vereador em
Florianópolis, diz que nasceu em São José,
parabenizando a cidade pelo aniversário de
fundação, na presente data, com muita
alegria.

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

Aprovado.
Requerimento n. 0185/2019, de

autoria do deputado Jair Miotto, solicitando a
Não entende como o governo se permite

ser instrumento de uma estratégia política, não
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Tece comentários a respeito do
transporte alternativo por aplicativos, criticando
as tentativas através de lei da regularidade da
atividade. Entende que temos usuários
satisfeitos com o serviço, de outro lado temos
trabalhadores que estão com vontade e
exercendo o direito de trabalhar. Portanto,
questiona de onde vem a necessidade para
regulamentação dos mesmos. Destaca que se
cria no Brasil regulamentações esdrúxulas e
restritivas, que ninguém consegue cumprir.
Menciona que uma lei que foi produzida dentro
do Sindicato de Taxistas de São Paulo, a Lei n.
13.640, foi aprovada no Congresso Nacional,
sendo que a mesma transfere aos municípios a
competência de legislar sobre este tipo de
transporte. Cita que em Florianópolis já houve
várias tentativas na Câmara de Vereadores,
para votação de leis para inviabilizar os
aplicativos, não deu certo e as mesmas foram
arquivadas. Entretanto, comunica que a
ameaça à liberdade continua presente. Anuncia
que, por este motivo, está lançando o Mapa do
Atraso, que vai apontar as cidades onde estes
projetos de lei estão em tramitação, desta
forma os usuários do Uber e outros aplicativos
podem acompanhar o trâmite da questão.
Registra enquete apontando que 87% dos
cidadãos de Florianópolis são contra a

regulamentação do transporte por aplicativo.
Finaliza, ressaltando que o preço da liberdade é
a eterna vigilância, por isso, através do lança-
mento do Mapa do Atraso a população se
manterá alerta contra a liberdade de escolha.

Comenta, ainda, sobre a reunião em
Chapecó, cuja pauta era obras estaduais.
Afirma compreender a crítica de alguns
municípios sobre a carência de obras em geral.
Relata de forma resumida sobre os projetos
apresentados e assuntos discutidos na reunião,
acatando algumas críticas de pessoas que
consideravam prioritário o aeroporto de Chapecó,
além de outras demandas regionais que não
estavam elencadas, mas que são importantes.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pela defesa da questão,
e diz que a sua bandeira, a sua pauta é
também no sentido da não regulamentação do
Uber e outros aplicativos. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Inicia agradecendo e saudando o
prefeito de Guarujá do Sul.

Finalmente, critica e lamenta a
precariedade de várias rodovias que, de acordo
com o deputado, são muito importantes para a
economia do estado. Neste sentido, apresenta
fotos para ilustrar a sua fala, solicitando que o
Deinfra tome conhecimento da situação, pois, com
as chuvas, mais rodovias ficarão prejudicadas.

Dá continuidade ao tema, e comenta o
desleixo e o modo de agir antiquado de alguns
taxistas, e enaltece o uso da tecnologia e
aplicativos de motoristas que favoreçam a
população. Informa que o secretário da

Infraestrutura esteve no gabinete da vice-
Presidência, quando vários assuntos foram
apresentados, e explicou que ainda está
conhecendo a infraestrutura do estado, pois
demanda algum tempo. [Taquígrafa: Sara]

Cita que algumas empresas de taxi
adquiriram vários alvarás através da política e
de forma não transparente, e também fala que
algumas destas empresas exploram o
motorista e o usuário do taxi.

Finaliza este assunto, reforçando que
deve ser estimulado o uso da tecnologia em
serviços de mobilidade urbana para beneficiar a
população, citando novamente e aprovando o
uso do serviço Uber, que também é uma
oportunidade de trabalho para muitos.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental. [Taquígrafa: Sara][Revisão:
Coordenadora Sara].

ATA DA 018ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel
Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da
Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ivan
Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes
- João Amin - José Milton Scheffer - Laércio
Schuster - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - 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.

restaurantes, universidades e calçadas. retornar ao Parlamento para aprovação.
[Taquígrafa: Elzamar]Complementando o assunto, destaca

que a referida comissão participa do Grupo SC
Acessível, criado em 2009, programa conduzido
pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos
Humanos do Ministério Público de Santa
Catarina, coordenado pela Promotora de
Justiça, Ariadne Klein Sartori, cujo objetivo é
promover a conscientização da sociedade e do
poder público sobre os direitos das pessoas
com deficiência, a fim de idealizar mecanismos
de estímulo à adequação dos espaços,
serviços e atividades às normas de acessibi-
lidade para receber qualquer cidadão.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Comenta, mais uma vez, a questão
das rodovias do oeste do estado e, por meio de
slides, apresenta notícias veiculadas na
imprensa catarinense, especificamente a
SC-283, a qual liga Concórdia ao extremo
oeste. Ao lembrar-se do pedido de revitalização
completa da rodovia, faz um histórico que se
iniciou em 2012, ano do seu primeiro mandato.
Destaca que no ano de 2013, época em que o
deputado Valdir Cobalchini era secretário de
estado da Infraestrutura, foram colocados
quatro outdoors ao longo da citada estrada,
pedindo ao governo que fossem tomadas as
medidas necessárias para resolver a situação
caótica da referida estrada. Salienta que a luta
continuou com o outro secretário da citada
pasta, João Carlos Ecker, seguindo até os dias
atuais para que saia do papel a revitalização
total. E, segundo informações obtidas, se
recuperou o trecho de Águas de Chapecó até
São Carlos. Porém, na região do município de
Arvoredo, cita os buracos que ainda estão lá, e fala
que durante uma agenda teve dois pneus furados.

Em 2016, aconteceu outra conquista
importante que foi a redação da minuta do
anteprojeto da Lei Catarinense de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, com a participação de
representantes da comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc,
do Ministério Público, do Conselho Estadual da
Pessoa com Deficiência - Conede, da Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da OAB-SC, das secretarias de
estado da Educação, Saúde, Assistência
Social, Trabalho e Habitação e da Fundação
Catarinense de Educação Especial.

PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

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

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Noticia sua entrevista à
RIC-TV para falar sobre acessibilidade,
considerando um problema existente em
inúmeras cidades catarinenses nos espaços
públicos e privados, e afirma que a referida
situação atinge pessoas com deficiências,
idosos e crianças, que têm seu direito
desrespeitado, pois é assegurado pela
Constituição Federal. Acrescenta que, como
presidente da comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência do Parlamento
Catarinense, também lhe é dado o direito de
fiscalizar espaços públicos e privados,
destacando a inexistência de acessibilidade
nos transportes, prédios públicos, privados,

Por fim, demonstra preocupação com a
estação de Outono que inicia, quando as
chuvas tendem a ser mais intensas e ocasionar
mais buracos nas rodovias catarinenses.

Em 2017, por iniciativa da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa, foi
elaborada a minuta da consolidação da
legislação da Pessoa com Deficiência do
Estado de Santa Catarina, resultado da junção
da Lei Brasileira, formando o Estatuto da
Pessoa com Deficiência, entregue ao gover-
nador Eduardo Pinho Moreira, em julho de
2018, e esclarece que o atual governador,
Carlos Moisés, remeteu novamente a referida
minuta às secretarias de estado para que
sejam feitas novas análises, e a partir daí

Deputado Valdir Cobalchini (Aparteante)
- Parabeniza a deputada pelo discurso e
menciona a necessidade de se ter uma política
estadual para fazer manutenção das rodovias,
que são fundamentais para a economia catari-
nense. E por ter ocupado a secretaria de
Infraestrutura e sentido na pele a situação,
apresentou um projeto de lei que foi aprovado e
sancionado, que trata de destinar 10% dos
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recursos do IPVA para a manutenção das
estradas catarinenses.

onde houver distrito do Lions que possa fazer
os encaminhamentos. Parabeniza o doutor
Otávio Nesi, médico que coordena o trabalho,
bem como os seus filhos Thiago e Carolina,
que também são médicos oftalmologistas e
estão juntos na atividade; muitos deputados
também apoiam a iniciativa, e considera
importante haver apoio do governo do estado
para tal e de toda população.

neste caso apresentado, e afirma que a crítica
é ao sistema que já está implantado.
[Taquígrafa: Elzamar]Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -

Da mesma forma, espera que o governo tenha
um plano de recuperação das rodovias do
estado de Santa Catarina. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Tece comentários a respeito da falta de
medicamentos e outras demandas na área da
saúde do estado, exemplificando a carência de
Herceptil, que trata o câncer de mama, na
região do meio-oeste. Assim, solicita
urgentemente a providência do referido
remédio. Salienta que, na condição de
presidente da comissão de Saúde, vivencia a
demanda das pessoas, bem como a situação
nos hospitais, e entende de suma importância
buscar uma solução.

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
(Oradora) - Presta homenagem ao filósofo e
escritor brasileiro, Olavo Luiz Pimentel de
Carvalho, fazendo um breve relato de sua vida.
Registra que ele nasceu em 29 de abril de
1947, atualmente vive em Richmond, Virginia,
nos Estados Unidos, onde foi convidado a
morar por suas extraordinárias habilidades.
Comenta que o mesmo foi militante comunista
quando jovem, mas deixou de ser ao
amadurecer, não frequentou a escola por muito
tempo quando criança, mas dedicou muitos
anos de sua vida ao estudo da astrologia, não
tem curso superior, assim como não tinha
Machado de Assis, o maior escritor brasileiro.
Destaca também que Olavo de Carvalho se
tornou professor de um curso online de
Filosofia que mudou o país, e que formou
personalidades e políticos atuantes do Brasil
atual, é um talento, autodidata, que dispensa
formalidades institucionais. Cita que tinha uma
réplica excepcional, palestrou, debateu e
realizou cursos em importantes instituições, e
suas obras receberam elogios de vários
intelectuais, foi agraciado com várias medalhas
e foi reconhecido por membros da Academia
Brasileira de Letras.

Cita que uma delegação de BaIneário
Camboriú esteve reunida na Casa com o
deputado Mocellin, a deputada Paulinha
também participou, visando colocar em
funcionamento o centro de eventos, cuja obra
está quase concluída, necessitando de
gerenciamento para a sua finalização.

Juntamente com o vereador Pedro
Francês, houve a visita da secretária de
Educação do município de BaIneário Camboriú,
Rosângela Borba, que veio trazer o projeto de
construção da Escola do Amanhã, que poderá
acolher diariamente mais de mil alunos, em
tempo integral, atendendo inclusive alunos de
outras escolas que teriam ali a suas atividades no
contraturno. Ressalta que é uma obra importante,
pois para reduzir a violência e a população
carcerária é preciso investir na educação, nas
crianças e jovens. [Taquígrafa: Sara]

Comunica que visitou o seu gabinete um
representante da entidade representativa dos
trabalhadores rurais do município de Faxinal dos
Guedes, que vieram trazer pautas dos sindicatos,
da Fetag e da Contag, relacionadas à agricultura
familiar catarinense e brasileira, onde destaca a
carta elaborada no encontro de um seminário
nacional em que foram elencados itens, como o de
“promoção da agroecologia como prática produtiva
que valorize e respeite as relações ambientais e
sociais”. Considera de fundamental importância o
apoio ao setor da agricultura familiar, que é a base
do desenvolvimento.**********

Também, fala a respeito da Reforma da
Previdência, a qual considera um equívoco e,
por isso, irá debater mais adiante. Entende
como uma penalização a idade de 60 anos
imposta à mulher agricultora, porque se lutou
muito para conquistar os atuais 55 anos.
[Taquígrafa: Sílvia]

Partidos Políticos
Partido: PSB
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -

Abre o discurso relembrando do primeiro dia em
que chegou à Assembleia e, na ocasião,
afirmou que jamais atacaria o mensageiro,
mas, sim, a mensagem.

Lembra que o mesmo indicou o ministro
da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e o
ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Encerra registrando que, na presente
data, foi indicado nesta Casa para receber
moção de aplauso desta sua modesta aluna e
atualmente deputada estadual, e deixa suas
palavras de afeto e admiração pelo professor
Olavo de Carvalho.

Partido: PSDAfirma que existem dois tipos de
parlamentares, aqueles que são base do
governo e os que são oposição. O deputado
deixa claro que não se enquadra em nenhum
dos dois perfis, pois afirma ter uma
independência na qual é capaz de tecer críticas
e também elogios ao governo.

DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -
Comunica que irá viajar, na presente data, em
caráter particular, sem ônus para a Assembleia
Legislativa, para a Itália e Taiwan.

Traz notícia referente à sua visita a
Secretaria da Defesa Civil, órgão que lhe
desperta profundo respeito pelo propósito que
a mesma enfrenta quando ocorrem
calamidades no estado catarinense. Comenta
que todos os ambientes da instituição foram
integrados para o serviço do governo, e que
conversou com o secretário João Batista a
respeito dos trabalhos realizados, principal-
mente sobre a questão da liberação de
recursos que o órgão recebe, e o mesmo
garantiu que está sendo liberado normalmente.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabéns deputada pela aula, com certeza o
professor Olavo de Carvalho é um dos
intelectuais brasileiros mais respeitados da
história, pela reestruturação do pensamento
critico. [Taquígrafa: Ana Maria]

Volta a relembrar do primeiro dia de
mandato em que abriu mão do carro oficial e do
auxílio combustível, acreditando ser um gesto
de respeito aos cidadãos e que lhe daria
autonomia moral para ter a liberdade de criticar
benefícios políticos os quais julga imoral,
exemplificando o auxílio combustível no valor de
R$ 4.938,00, pagos para 769 servidores
públicos estaduais. Informa que o custo anual
total deste auxílio é de R$ 38 milhões,
afirmando ser um valor maior do que as reformas
integrais das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Fala que está tramitando na Casa
projeto de lei de sua autoria, que veda a
nomeação de pessoas que tenham sido
condenadas pela Lei Federal n. 11.340/2006,
para cargos em comissão no âmbito da
administração pública no estado de Santa Catarina
e municípios do estado, a lei Maria da Penha.

Faz pedido ao deputado Ricardo Alba,
como coordenador da Frente Parlamentar do
Vale do Itajaí, para realizar em conjunto um
reforço junto ao Ministério da Integração, no
governo federal, para a liberação das
pendências em relação à Barragem José
Boiteux, pois ainda está pendente a construção
do canal extravasor. Cita que o canal é
instrumento de segurança da barragem e ainda
não foi concluído. Demonstra apreensão com a
situação, solicitando a todos os deputados
para, em conjunto, fazer parte do encaminhamento
da questão para o governo federal, e os recursos
serem liberados para a conclusão da mesma.

Comunica que a Procuradoria-Geral do
Estado resolveu manter o auxílio combustível,
e, por considerar uma decisão descabida,
solicita ao governador Moisés que reveja este
posicionamento da referida procuradoria.

Entende que esta iniciativa é mais uma
forma de incentivar o respeito às mulheres,
zelando pela sua integridade, desta forma pede
o apoio dos demais parlamentares para a
aprovação da mesma. Lamenta que o nosso
estado, infelizmente, esteja na estatística da
violência contra a mulher com um índice alarmante,
considerando que isso precisa ser mudado.

Volta a tecer argumentos,
criticando o custo total do auxílio
combustível, e afirma que o cidadão não
gostaria de contribuir com seu imposto para
este benefício, e declara que o valor total do
auxílio é maior do que o salário de 92% da
população catarinense. Solicita à
Procuradoria reconsideração do parecer no
que diz respeito à moralidade, ao invés da
legalidade.

Também registra que recebeu a visita
do vereador Pedro Francês, do município de
BaIneário Camboriú, que veio acompanhar duas
audiências importantes, uma delas com a
equipe do Instituto Lions, Distrito LD-9, que
está construindo um hospital de olhos em
Palhoça, uma grande obra física e no que repre-
sentará para a sociedade catarinense na
questão da saúde.

Encerra, afirmando que já foi realizado
todo o levantamento da demarcação da área
que deveria passar a escritura para o governo
de Santa Catarina, já que nosso estado fez o
projeto e a união assumiu o compromisso.
Espera que o governo estadual consiga isolar
os indígenas que vivem na região para não
haver mais depredação na construção, então
de fato o Vale do Itajaí terá mais segurança.

Finaliza, afirmando que o estado deve
dar exemplo de integridade e moralidade, além
de manifestar respeito, esperança e confiança
no atual governo para ajudar a eliminar o
benefício do auxílio combustível.

Comenta que o Lions faz um trabalho
importante na área da saúde, com campanhas
para conseguir exames, convênios com
médicos, doação de óculos entre outras
atividades. Relata que o hospital está pronto,
necessitando o investimento de aproximada-
mente R$ 2,5 milhões em equipamentos e
atenderá a região de Palhoça e todo o estado,

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -
Compactua com o discurso e espera que o
governo analise o assunto.

Deputado Ivan Naatz (Aparteante) -
Ressalta que, na questão da Barragem de José
Boiteax, a única solução é estadualizar a área.
Enquanto a mesma continuar sob o comando
dos indígenas destruindo a obra, o estado não

Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)
- Diz que sempre se questiona sobre legalidade
e moralidade. Concorda sobre imoralidade
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terá competência para ter vigilância completa; é
necessário tirar o espaço da União, talvez esta
seja a solução mais plausível para o momento.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão. Moção n. 0106/2019, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o
senhor Rafael de Assis Horn, pelo compromisso
assumido para estar à frente da OAB como
Presidente da Seção Santa Catarina.

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

permaneçam como se encontram.Partido: PSL
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) -

Refere-se ao trabalho do deputado Bruno
Souza, considerando uma honra poder trabalhar
com o mesmo, pois concorda com os seus
posicionamentos.

Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0115/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Saúde informações acerca da
existência de pacientes com Hepatite C no
município de Urussanga que não estão rece-
bendo a medicação necessária.

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

permaneçam como se encontram.
Declara que preza muito pela

segurança pública e hoje teve o prazer de
conhecer o Complexo Penitenciário de São Pedro
de Alcântara, que o surpreendeu positivamente,
pois lá os detentos trabalham, num ambiente
agradável e limpo, com segurança e organização.

Aprovada.
Moção n. 0109/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente do Clube Concordiense de Xadrez
pela conquista do Título de Campeão Geral da
primeira etapa do Circuito Oeste de Xadrez.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado João Amin.
Em votação.

Agradece a recepção que teve do
instrutor do GTI, Carlos, que organizou a visita,
com um sistema de segurança para que fosse
possível transitar e conhecer todos os
departamentos.

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

Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Em votação.
Pedido de Informação n. 0116/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Secretaria Executiva da Casa
Militar informações acerca da disponibilização
das aeronaves e helicópteros pertencentes ao
governo para transporte de órgãos.

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

Chamou a sua atenção o fato de que
os detentos podem trabalhar, se assim o
desejarem, com as empresas que lá estão, e
que o fazem visando a ressocialização.

Aprovada.
Moção n. 0110/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente da Associação Joaçabense de
Voleibol pelo trabalho realizado na comunidade
joaçabense, bem como pela convocação das
atletas Maria Eduarda David e Thuany Cristina
Bardin para integrarem a seleção catarinense
Sub 16 de Voleibol Feminino.

Declara que são muitos os pontos
positivos que constatou, mas também são
muitas as demandas, como a falta de efetivo,
que acontece também na Polícia Civil, Militar e
no Corpo de Bombeiros, além do Deap, que
hoje trabalha com menos de 1/3 do que
deveriam trabalhar, tendo em vista o número de
presos. Complementa que aumentando o
número de presos, também aumenta o trabalho
do agente penitenciário, que se torna muito
problemático, porque são muito cobrados pelas
comissões de Direitos Humanos. Essa
consciência é muito importante.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados João Amin, Ivan Naatz e Ricardo Alba.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Aprovado. (Pausa)
Pedido de Informação n. 0117/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Casa Civil, informações acerca
da afirmação da Vice-Governadora do Estado
sobre obras do Governo que estão paralisadas
por suspeita de desvio.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0111/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, manifestando aos
familiares do senhor José Plínio Garcia Pacheco
pesar pelo seu falecimento.

Outro fato que considera relevante é a
questão das multas, pois numa perseguição
policial a um bandido é preciso ultrapassar
sinal e radar, sendo isento de multa, assim
como o bombeiro, mas no caso do carro do
Deap isso não acontece, e a lei precisa ser
alterada, pois é um descaso com o servidor.
[Taquígrafa: Sara]

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado João Amin. Em discussão.
Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0118/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra, informações acerca
das obras de manutenção das Pontes Pedro Ivo
Campos e Colombo Salles.

Aprovada.

********** Moção n. 0112/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente da Associação Cantadores da Vida
do município de Concórdia pela passagem do
aniversário de fundação.

Ordem do Dia
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
Em discussão.Pedido de Informação n. 0112/2019,

de autoria do deputado Jair Miotto, solicitando
ao secretário da Fazenda informações acerca
da possibilidade de prorrogação dos prazos para a
transmissão dos arquivos pelos comerciantes,
adequando-se às novas regras com o Bloco X.

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0119/2019,

de autoria do deputado Jessé Lopes,
solicitando ao secretário de Estado da Casa
Civil, informações acerca de quando serão
efetivados os professores do Centro de
Educação Profissional Abílio Paulo, do
município de Criciúma.

Aprovada.Em discussão.
Moção n. 0113/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente da Associação Concordiense de
Atletismo pela passagem dos cinco anos de
fundação.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Em discussão.Pedido de Informação n. 0113/2019,
de autoria do deputado Jessé Lopes,
solicitando ao secretário de Segurança Pública
informações acerca dos motivos que impedem
a convocação dos 51 aprovados para o cargo
de Delegado de Polícia Substituto, Edital
nº 001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2014.

Em discussão. (Pausa)
(Pausa) Em votação.
Em votação. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovada.

Aprovado. Moção n. 0114/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente da União Municipal das Associações
de Moradores de Concórdia pela passagem dos
dezoito anos de fundação.

Pedido de Informação n. 0120/2019,
de autoria do deputado Jessé Lopes,
solicitando ao secretário de Estado da
Infraestrutura, informações acerca de quando
será liberado o trânsito de veículos acima de
15 toneladas na Serra do Rio do Rastro.

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

permaneçam como se encontram. Em discussão.
(Pausa)Aprovado.

Em discussão. Em votação.Pedido de Informação n. 0114/2019,
de autoria do deputado Jessé Lopes,
solicitando ao secretário de Infraestrutura
informações acerca da conclusão da obra da
Delegacia de Polícia do município de
Forquilhinha.

(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Em votação.

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

Aprovada.
Moção n. 0115/2019, de autoria

do deputado Neodi Saretta, parabenizando oAprovado.
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presidente da Associação Atlética
Universitária Concórdia pela conquista do
Título de Campeão da primeira edição do
Campeonato de Handebol Sul - Centro
Americano de Clubes Adulto Feminino, bem
como pela classificação para o campeonato
mundial que acontecerá na China.

informações acerca da fiscalização e arreca-
dação de recursos por parte do ECAD.

deputado Fabiano da Luz; e 0299/2019, de
autoria do deputado Doutor Vicente Caropreso.

Em discussão. Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Elzamar](Pausa)

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

permaneçam como se encontram.
Explicação Pessoal

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -
Inicia o discurso contando sua participação na
Jornada Caminhos para a Integração Produtiva,
em Chapecó, que foi promovida por várias
entidades ligadas ao agronegócio, tendo por
foco a parceria produtiva do estado e a
Província de Misiones, na Argentina, a qual faz
fronteira com o extremo oeste de Santa
Catarina, e contou com a presença de auto-
ridades brasileiras e dos municípios da citada
província. Dentre alguns assuntos debatidos,
foi mencionado o potencial aumento da
economia do oeste de Santa Catarina através
do fornecimento do milho. Afirma que a
produção estadual não é suficiente para
atender à demanda, sendo necessária a
importação do milho.

Em discussão. Aprovado.
(Pausa) Requerimento n. 0221/2019, de

autoria do deputado José Milton Scheffer,
solicitando à presidente da Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento,
informações referentes à ausência do
fornecimento de água durante vários dias da
temporada de veraneio no município de
Passo de Torres.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0116/2019, de autoria do

deputado Jair Miotto, apelando ao ministro da
Agricultura para que autorize o cultivo e a
comercialização da macroalga Kappaphycus
Alvarezii no Estado.

Em discussão.
(Pausa)

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0200/2019 e
0215/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0201/2019, 0202/2019 e
0203/2019, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 0204/2019, de autoria do deputado
Jair Miotto; 0205/2019, 0209/2019,
0211/2019 e 0216/2019, de autoria do
deputado Fernando Krelling; 0206/2019, de
autoria do deputado João Amin; 0207/2019,
de autoria do deputado Altair Silva;
0208/2019, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 0210/2019, de autoria do deputado
José Milton Scheffer; 0212/2019, de autoria
do deputado Nilso Berlanda; 0217/2019, de
autoria da deputada Luciane Carminatti;
0218/2019, 0219/2019 e 0220/2019, de
autoria do deputado Sargento Lima.

Aprovada. Comunica a formação de um movimento
apoiado pelas entidades da região para criar a
Rota do Milho, quando o estado poderá ser
abastecido pelo Paraguai, com caminhões
passando pela Argentina e chegando a Santa
Catarina pela aduana de Dionísio Cerqueira,
reduzindo o percurso e o custo para a
importação do milho. Porém, menciona a
questão da demora na citada aduana, pois às
vezes um caminhão fica 30 dias parado a
espera de deliberação. Assim, entende a
necessidade da privatização por parte do
governo federal, pois no Rio Grande do Sul o
tempo é de no máximo quatro horas.

Moção n. 0117/2019, de autoria
da deputada Ana Campagnolo,
cumprimentando o senhor Olavo de
Carvalho, pelo protagonismo nas mudanças
do cenário cultural e político no Brasil.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0118/2019, de autoria do

deputado Coronel Mocellin, cumprimentando o
comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina, pelos trabalhos prestados na
tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.

Afirma que, durante o estudo de
demarcação desta rota, percebeu-se que as
terras são férteis para o plantio e produção de
grãos. Ao mesmo tempo, assegura o
estreitamento das relações entre o Brasil e a
Argentina para analisar e efetuar investimentos
na produção de milho na região da Província de
Misiones, o que resolveria a demanda e abaste-
cimento do milho no oeste catarinense, bem
como o compromisso de não causar danos ao
meio ambiente. Avalia que esta rota e a
parceria trarão um desenvolvimento maior no
agronegócio catarinense, e demonstra
animação no sentido de incentivar mais
parcerias com as fronteiras estrangeiras no
oeste de Santa Catarina. [Taquígrafa: Sílvia]

Em discussão. A Presidência comunica ainda que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0272/2019, 0275/2019,
0276/2019 e 0277/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0278/2019 e
0290/2019, de autoria do deputado Jair
Miotto; 0279/2019 e 0298/2019, de autoria
do deputado Milton Hobus; 0280/2019,
0281/2019 e 0292/2019, de autoria do
deputado Romildo Titon; 0282/2019,
0283/2019, 0284/2019, 0285/2019,
0286/2019 e 0287/2019, de autoria do
deputado Altair Silva; 0288/2019, de autoria
do deputado Fernando Krelling; 0289/2019 e
0291/2019, de autoria do deputado Jessé
Lopes; 0293/2019 e 0297/2019, de autoria
do deputado Sargento Lima; 0294/2019, de
autoria do deputado Laércio Schuster;
0295/2019, de autoria do deputado Valdir
Cobalchini; 0296/2019, de autoria do

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0213/2019, de

autoria do deputado Fabiano da Luz, que requer
a constituição do Fórum Parlamentar Catari-
nense pelo Fortalecimento das Empresas Públicas.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Fabiano da Luz.
Em votação. DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para a presente data, às 19h,
em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, com diversas homenageadas pela
Bancada Feminina da Alesc. [Taquígrafa:
Sílvia][Revisão: Taquígrafa Sara].

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

Aprovado.
Requerimento n. 0214/2019, de

autoria do deputado Fabiano da Luz,
solicitando ao coordenador do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição,

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Garcia, Kennedy Nunes, Laércio Schuster, Luciane Carminatti, Luiz
Fernando Vampiro, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Maurício Eskudlark,
Mauro de Nadal, Milton Hobus, Moacir Sopelsa, Nazareno Martins,
Neodi Saretta, Nilso Berlanda, Pe. Pedro Baldissera, Paulinha, Ricardo
Alba, Rodrigo Minotto, Romildo Titon, Sargento Lima, Sergio Motta,
Valdir Cobalchini e VoInei Weber, a fim de concluir a obra que será
importante para o tratamento da cegueira reversível, que funcionará
através de convênios a serem celebrados pelos Lions Clubes de Santa
Catarina com as Secretarias Municipais de Saúde, para o devido
encaminhamento dos pacientes com necessidades.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 048-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 para apoio à conclusão do Hospital de
Olhos do Lions Clube de Palhoça, integrada pelos Senhores Deputados
Marcius Machado, Ada 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

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 28 de março de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente
–––– * * * ––––
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ATO DA MESA DL
DISPENSAR o servidor ALEXANDRE LUIS SOARES,

matrícula nº 1256, da função de Gerência - Controle e Registro de
Proposições, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 15 de março de 2019 (DL - CC - Gerência de
Controle e Registro das Proposições).

ATO DA MESA Nº 003-DL, de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioCONCEDE autorização ao Senhor Deputado Milton Hobus para

ausentar-se do País, no período de 21 a 30 de março do corrente ano,
a fim de viajar à Itália e à China, para tratar de interesse particular.

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 247, de 28 de março de 2019
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,

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 20 de março de 2019.
Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário

RESOLVE:Deputado Nilso Berlanda - 4º Secretário
DISPENSAR o servidor JOSE MOTTA PIRES FILHO,

matrícula nº 7226, da função de Chefia de Seção - Projetos Especiais,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 19 de março de 2019 (CGP - Escola do Legislativo).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO MILTON HOBUS
Of. nº 054/2019-CM Florianópolis, 20 de março de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor,

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteJULIO GARCIA
Deputado Laércio Schuster - SecretárioPresidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioAssunto: Solicita autorização. –––– * * * ––––

Senhor Presidente,
ATO DA MESA Nº 248, de 28 de março de 2019Solicito autorização de afastamento da Assembleia

Legislativa do Estado de Santa Catarina para viagem à Itália e China por
motivos particulares, no período de 21 a 30 de março do ano corrente.

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,Atenciosamente,

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,

MILTON HOBUS
Deputado Estadual

Lido no Expediente
Sessão de 26/03/19

–––– * * * ––––

ATOS DA MESA

Art. 1º DESIGNAR o servidor JOSE MOTTA PIRES
FILHO, matrícula nº 7226, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Secretaria
Acadêmica, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 19 de março de 2019 (CGP - Escola do
Legislativo).

ATO DA MESA Nº 244, de 28 de março de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0199/2019,

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

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.CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao

valor da contribuição previdenciária ao servidor VICTOR INACIO KIST,
matrícula nº 1039, ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código
PL/ALE-16, a contar de 28 de fevereiro de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente –––– * * * ––––
Deputado Laércio Schuster - Secretário ATO DA MESA Nº 249, de 28 de março de 2019
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário 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,

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 245, de 28 de março de 2019
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,

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 AFONSO PRATES DA
SILVA JUNIOR, matrícula nº 1553, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, como membro da Comissão Legal -
Permanente de Avaliação de Bens Inservíveis, atribuindo-lhe a
gratificação de exercício no valor equivalente a PL/FC-3, a contar
de 15 de março de 2019.Art. 1º DESIGNAR o servidor ALEXANDRE LUIS

SOARES, matrícula nº 1256, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Gerência - Controle e Registro de
Proposições, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de fevereiro de 2019 (DL - CC - Gerência de
Controle e Registro das Proposições).

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução
nº 002/2006, enquanto estiver no exercício de comissão legal, o
servidor não perceberá adicional de exercício.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

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 Pe. Pedro Baldissera - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 250, de 28 de março de 2019
Deputado JULIO GARCIA - Presidente 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,

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

–––– * * * –––– 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,

ATO DA MESA Nº 246, de 28 de março de 2019
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:
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Art. 1º DESIGNAR o servidor ROBERIO DE SOUZA,
matrícula nº 1405, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
como membro da Comissão Legal - Recebimento de Materiais,
atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor equivalente a PL/FC-3,
a contar de 15 de março de 2019.

ART. 1º Instalar Comissão Especial de Tomada de
Contas Especial, integrada pelos servidores VICTOR INÁCIO KIST,
matrícula nº 1039, JAILTON DIAS DA CUNHA, matrícula nº 1218, e
MARIA LUIZA DA SILVA DALBOSCO, matrícula nº 1572, para, sob a
presidência do primeiro, complementar o procedimento constante no
Ato da Presidência nº 001, de 17 de fevereiro de 2016.Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução

nº 002/2006, enquanto estiver no exercício de comissão legal, o
servidor não perceberá adicional de exercício. ART. 2º O prazo para conclusão dos trabalhos é de 160

(cento e sessenta dias) a contar de 21 de janeiro de 2019.Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado JULIO GARCIA - PresidenteDeputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Laércio Schuster - SecretárioDeputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário–––– * * * ––––

–––– * * * ––––ATO DA MESA Nº 251, de 28 de março de 2019
ATO DA MESA Nº 256, de 28 de março de 2019A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,RESOLVE: com fundamento no art. 8º da Lei

Complementar nº 719/2018 c/c Lei
Complementar nº 739, de 22 de março de
2019.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR MIRIAN LOPES PEREIRA, servidora do
Executivo - EPAGRI, matrícula nº 3547, do cargo de Coordenador de
Estágios Especiais, código PL/DAS-6, a contar de 1º de abril de 2019
(DRH - Coordenadoria de Estágios Especiais)

Art. 1º IMPLANTAR os arts. 2º; 5º anexo III, com
alteração do art. 7º determinado pela Lei Complementar nº 739/2019,
e 6º Anexo V da lei Complementar nº 719/2018.

Art. 2º A retribuição financeira dessa implantação se
dará com base no art. 8º da Lei complementar nº 719/2018, com
efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioArt. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação. –––– * * * ––––
Deputado JULIO GARCIA - Presidente ATO DA MESA Nº 257, de 28 de março de 2019
Deputado Laércio Schuster - Secretário 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,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 252, de 28 de março de 2019 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0630/2019,

EXONERAR MARCOS FLAVIO GHIZONI JUNIOR,
servidor do Executivo - Secretaria de Segurança Pública, matrícula
nº 9561, do cargo de Controlador Geral, código PL/DAS-8, a contar de
1º de abril de 2019 (MD - Controladoria-Geral)

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

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteCONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária a servidora MARTA LUCIA
MASSOLINI LIPPEL, matrícula nº 2071, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, código PL/ALE-15, a contar de 25 de novembro de 2018.

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
Deputado JULIO GARCIA - Presidente ATO DA MESA Nº 258, de 28 de março de 2019
Deputado Laércio Schuster - Secretário 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,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 253, de 28 de março de 2019 RESOLVE:
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,

DISPENSAR o servidor HENRIQUE GUALBERTO
BRUGGEMANN, matrícula nº 8585, servidor do Executivo - Procuradoria
Geral do Estado, à disposição desta Assembleia, como membro da
Comissão Legal - Permanente de Avaliação de Bens Inservíveis, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Gratificação de Exercício, a contar
de 1º de abril de 2019.

RESOLVE:
EXCLUIR do Ato da Mesa nº 036, de 30 de janeiro de

2019, Publicado no Diário da ALESC nº 7384, de 31 de janeiro de
2019, a servidora JULIANA CRISTINA DA CRUZ, matrícula nº 7228.

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteDeputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - SecretárioDeputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * –––– –––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 254, de 28 de março de 2019 ATO DA MESA Nº 259, de 28 de março de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE:
RESOLVE:INCLUIR no Ato da Mesa nº 036, de 30 de janeiro de

2019, Publicado no Diário da ALESC nº 7384, de 31 de janeiro de
2019, o servidor RODRIGO MACHADO CARDOSO, matrícula nº 6305.

DISPENSAR a servidora MIRIAN LOPES PEREIRA,
matrícula nº 3547, servidora do Executivo - EPAGRI, à disposição desta
Assembleia, como membro da Comissão Legal - Elaboração de Editais,
Contratos e Cadastros, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Gratificação de Exercício, a contar de 1º de abril de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente–––– * * * ––––
Deputado Laércio Schuster - SecretárioATO DA MESA Nº 255, de 28 de março de 2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e considerando as
informações contidas no MEMO nº 0020/19/DG do Diretor Geral
referente ao processo de auditoria nº RLA 11/00684406 - TCE/SC,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 260 de 28 de março de 2019
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 base no artigo 7º da INSTRUÇÃO
NORMATIVA TC-13/2012,.

RESOLVE:
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DISPENSAR ADRIANO LUIZ DE CAMPOS, matrícula
nº 3709, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do
Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Ana
Carolina Campagnolo).

DISPENSAR CELIO JOSE VIEIRA, matrícula nº 9169,
servidor do Executivo - DETER, colocado à disposição na Assembleia
Legislativa, da função gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar,
código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Luiz Fernando Vampiro).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––Deputado Laércio Schuster - Secretário

ATO DA MESA Nº 266, de 28 de março de 2019Deputado Nilso Berlanda - Secretário
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,

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 261, de 28 de março de 2019
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 DANIEL MONTEIRO MAURICIO, matrícula

nº 9233, servidor do Executivo - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e
Esporte, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Fernando Krelling).

RESOLVE:
DISPENSAR ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS,

matrícula nº 8142, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da
Educação, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
Deputado JULIO GARCIA - Presidente ATO DA MESA Nº 267, de 28 de março de 2019
Deputado Laércio Schuster - Secretário 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,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

RESOLVE:ATO DA MESA Nº 262, de 28 de março de 2019 DISPENSAR ELIANA RAMOS COSTA, matrícula
nº 9094, servidora do Executivo - Secretaria de Estado da Educação,
colocada à disposição na Assembleia Legislativa, da Função Gratificada
de Assessoria Técnica - Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Ismael dos Santos).

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 ANDERSON RICHARD NUERNBERG,

matrícula nº 8482, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da
Administração, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Sergio Motta).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 268, de 28 de março de 2019
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,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

RESOLVE:Deputado Nilso Berlanda - Secretário
DISPENSAR ELIANE DA SILVA NEVES, matrícula

nº 9134, servidora do Executivo - Secretaria de Estado da Saúde,
colocada à disposição na Assembleia Legislativa, da Função Gratificada
de Assessoria Técnica - Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Kennedy Nunes).

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 263, de 28 de março de 2019
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: Deputado JULIO GARCIA - Presidente
DISPENSAR CARINA JANUARIO, matrícula nº 9196,

servidora do Executivo - CIDASC, colocada à disposição na Assembleia
Legislativa, da Função Gratificada de Assessoria Técnica - Parlamentar,
código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Ana Paula da Silva).

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 269, de 28 de março de 2019
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,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente RESOLVE:
Deputado Laércio Schuster - Secretário DISPENSAR EVANDRO PIMPAO DE OLIVEIRA, matrícula

nº 8633, servidor do Executivo - Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função gratificada de
Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de
Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Padre Pedro Baldissera).

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 264, de 28 de março de 2019
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,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

RESOLVE: Deputado Nilso Berlanda - Secretário
DISPENSAR CARLOS LAZZARETTI, matrícula nº 9088,

servidor do Executivo - CIDASC, colocado à disposição na Assembleia
Legislativa, da função gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar,
código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Nazareno Martins).

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 270, de 28 de março de 2019
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 HENRIQUE GUALBERTO BRUGGEMANN,

matrícula nº 8585, servidor do Executivo - Procuradoria Geral do Estado,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função gratificada
de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep João Amin).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 265, de 28 de março de 2019

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteA 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,

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
RESOLVE:
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ATO DA MESA Nº 271, de 28 de março de 2019 RESOLVE:
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,

DISPENSAR MARIA EMILIA BORBA SILVEIRA,
matrícula nº 9106, servidora do Executivo - Procuradoria Geral do
Estado, colocada à disposição na Assembleia Legislativa, da Função
Gratificada de Assessoria Técnica - Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo
de Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Julio Garcia).

RESOLVE:
DISPENSAR ILSON SEBASTIÃO DA SILVA, matrícula

nº 7596, servidor do Executivo - DEINFRA, colocado à disposição na
Assembleia Legislativa, da função gratificada de Assessoria Técnica-
Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função
Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
Deputado JULIO GARCIA - Presidente ATO DA MESA Nº 277, de 28 de março de 2019
Deputado Laércio Schuster - Secretário 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,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 272, de 28 de março de 2019
RESOLVE: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,

DISPENSAR MAYRA FERNANDA DOS PRAZERES
MENEZES, matrícula nº 9126, servidora do Executivo - Secretaria de
Estado da Saúde, colocada à disposição na Assembleia Legislativa, da
Função Gratificada de Assessoria Técnica - Parlamentar, código
PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019
(Gab Dep Jerry Comper).

RESOLVE:
DISPENSAR JAISON GERMANO SILVA, matrícula

nº 9156, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Saúde,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função gratificada
de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Jesse Lopes).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioDeputado JULIO GARCIA - Presidente

–––– * * * ––––Deputado Laércio Schuster - Secretário
ATO DA MESA Nº 278, de 28 de março de 2019Deputado Nilso Berlanda - Secretário
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,

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 273, de 28 de março de 2019
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 MIRIAN LUCIA HOFFMANN DAROS,

matrícula nº 7087, servidora do Executivo - Secretaria de Estado da
Saúde, colocada à disposição na Assembleia Legislativa, da Função
Gratificada de Assessoria Técnica - Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo
de Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Neodi Saretta).

RESOLVE:
DISPENSAR JANIR ANTONIO SIGNOR, matrícula

nº 9149, servidor do Executivo - Agência de Desenvolvimento Regional -
Maravilha, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Marcos Vieira).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente Deputado Nilso Berlanda - Secretário
Deputado Laércio Schuster - Secretário –––– * * * ––––
Deputado Nilso Berlanda - Secretário ATO DA MESA Nº 279, de 28 de março de 2019

–––– * * * ––––
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,

ATO DA MESA Nº 274, de 28 de março de 2019
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 PEDRO PAULO DONADELLI, matrícula
nº 8428, servidor do Executivo - Secretaria de Turismo, Cultura e
Esporte, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do
Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Luciane
Carminatti).

RESOLVE:
DISPENSAR JERONIMO HAROLDO SANTANA, matrícula

nº 9201, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Educação,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da função gratificada
de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Romildo Titon).

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteDeputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - SecretárioDeputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioDeputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * –––––––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 280, de 28 de março de 2019ATO DA MESA Nº 275, de 28 de março de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: RESOLVE:
DISPENSAR JOSETE APARECIDA BARÃO KRAUSER,

matrícula nº 2374, servidora do Executivo - Secretaria de Estado
Turismo, Cultura e Esporte, colocada à disposição na Assembleia
Legislativa, da Função Gratificada de Assessoria Técnica - Parlamentar,
código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Jair Miotto).

DISPENSAR SADI ANTONIO ERLO, matrícula nº 8427,
servidor do Executivo - CASAN, colocado à disposição na Assembleia
Legislativa, da função gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar,
código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Mauricio Eskudlark).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado JULIO GARCIA - Presidente Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Laércio Schuster - Secretário Deputado Nilso Berlanda - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 281, de 28 de março de 2019

ATO DA MESA Nº 276, de 28 de março de 2019 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

RESOLVE:
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DISPENSAR AGENOR DESIDERIO FILHO, matrícula
nº 9215, servidor do Executivo - DEINFRA, colocado à disposição na
Assembleia Legislativa, da Função Gratificada de Assessoria Técnica-
Administrativa, código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função
Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (DA - Coordenadoria de Transportes).

DISPENSAR LUIZ HENRIQUE RODRIGUEZ AYRES,
matrícula nº 8337, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da
Administração, colocado à disposição na Assembleia Legislativa, da
função gratificada de Assessoria Técnica-Administrativa, código
PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019
(Gab Dep Fernando Krelling).Deputado JULIO GARCIA - Presidente

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteDeputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Laércio Schuster- Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * –––– –––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 282, de 28 de março de 2019 ATO DA MESA Nº 287, de 28 de março de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: RESOLVE:
DISPENSAR ALDA SUZI REBELATO, matrícula nº 9091,

servidora do Executivo - DETER, colocada à disposição na Assembleia
Legislativa, da Função Gratificada de Assessoria Tecnica-Administrativa,
código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (CGP - Secretaria Geral).

DISPENSAR VALDECIR JOSE SENS, matrícula nº 8530,
servidor da Prefeitura Municipal de águas Mornas, colocado à
disposição na Assembleia Legislativa, da função gratificada de
Assessoria Técnica-Administrativa, código PL/FG-3, do Grupo de Atividades
de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de abril de 2019 (DA - Coordenadoria de Transportes).

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteDeputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - SecretárioDeputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioDeputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * –––––––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 288, de 28 de março de 2019ATO DA MESA Nº 283, de 28 de março de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: DISPENSAR ANDRESA BURIGO VENTURA, matrícula
nº 8675, servidora da Secretaria Municipal de Segurança Pública de
Florianópolis, colocada à disposição na Assembleia Legislativa, da
Função Gratificada de Assessoria Técnica-Administrativa, código
PL/FG-3, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (DA
- Coordenadoria de Serviços Gerais).

DISPENSAR JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK,
matrícula nº 9091, servidora do Executivo - Fundação Catarinense de
Educação Especial, colocada à disposição na Assembleia Legislativa,
da Função Gratificada de Assessoria Tecnica-Administrativa, código
PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (DL-
CC- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência). Deputado JULIO GARCIA - Presidente

Deputado Laércio Schuster - SecretárioDeputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioDeputado Laércio Schuster - Secretário

–––– * * * ––––Deputado Nilso Berlanda - Secretário
ATO DA MESA Nº 289, de 28 de março de 2019–––– * * * ––––
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,

ATO DA MESA Nº 284, de 28 de março de 2019
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 VALCI BRASIL JUNIOR, matrícula nº 8858,
servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis, colocado à disposição
na Assembleia Legislativa, da função gratificada de Assessoria Técnica-
Administrativa, código PL/FG-3, do Grupo de Atividades de Função
Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (DA - Coordenadoria de Serviços Gerais).

RESOLVE:
DISPENSAR ZENAIDE ANA SONCINI, matrícula

nº 9179, servidora do Executivo - Secretaria de Estado de Assistência
Social, Trabalho e Habitação, colocada à disposição na Assembleia
Legislativa, da Função Gratificada de Assessoria Tecnica-Administrativa,
código PL/FG-3, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (DA - CSG - Gerência de Protocolo-Geral).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente –––– * * * ––––
Deputado Laércio Schuster - Secretário ATO DA MESA Nº 290, de 28 de março de 2019

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,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 285, de 28 de março de 2019
RESOLVE: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,

DISPENSAR ANTONIO DA SILVA, matrícula nº 8676,
servidor da Prefeitura Municipal de São João Batista, colocado à
disposição na Assembleia Legislativa, da função gratificada de
Assessoria Técnica-Administrativa, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (CGP - Escola do Legislativo).

RESOLVE:
DISPENSAR FLAVIO BERTE, matrícula nº 8621,

servidor do Executivo - Agência de Desenvolvimento Regional de
Dionísio Cerqueira, colocado à disposição na Assembleia Legislativa,
da função gratificada de Assessoria Técnica-Administrativa, código
PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019
(Gab Dep Marcos Vieira).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 291, de 28 de março de 2019

Deputado JULIO GARCIA - Presidente 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,

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * –––– 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,

ATO DA MESA Nº 286, de 28 de março de 2019
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:
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DESIGNAR o servidor JONIANDERSON MENEZES,
matrícula nº 4978, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
como membro da Comissão Legal - Permanente de Avaliação de Bens
Inservíveis, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor
equivalente a PL/FC-3, a contar de 1º de abril de 2019.

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,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente DESIGNAR o servidor HIRONILDO PEREIRA FILHO,
matrícula nº 9479, 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 1º de abril de 2019.

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 292, de 28 de março de 2019
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,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 1132, de 28 de março 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

AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade: RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
EXONERAR o servidor GARIBALDI ANTONIO AYROSO

matrícula nº 8486, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-72, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (Liderança do MDB).

OBJETO: A AQUISIÇÃO DE 1.150 DOSES DA VACINAS INFLUENZA

QUADRIVALENTE (ANTIGRIPAL), DOSE INDIVIDUAL, ADULTO, SERINGA

PREENCHIDA, 0,5 ML, CEPAS 2018, PRECONIZADAS PELA OMS
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) E ANVISA.

Carlos Antonio BlosfeldDATA: 15/04/2019 - HORA: 09:00 h
Diretor de Recursos HumanosENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte

documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 15 de abril de
2019. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 8º andar, da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider -
Avenida Mauro Ramos, 300 - Centro - Florianópolis/SC

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1133, de 28 de março 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

Florianópolis/SC, 28 de Março de 2019.
Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações e Contratos 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,

–––– * * * ––––

OFÍCIO

OFÍCIO Nº 0027.8/2019
Ofício nº 18/2019 Rio do Campo, 25 de março de 2019. ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
MAURILIO HENRIQUE DE OLIVEIRA matrícula nº 8138, de PL/GAB-85
para o PL/GAB-74 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Ismael dos Santos).

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Rio do Campo, referente ao exercício de 2018.

Osnelda Borinelli
Presidente Carlos Antonio Blosfeld

Lido no Expediente Diretor de Recursos Humanos
Sessão de 27/03/19 –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 1134, de 28 de março de 2019

PORTARIAS 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

PORTARIA Nº 1131, de 28 de março 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

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,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
ADRIANA VIEIRA BRIGIDO, matrícula nº 5598, de PL/GAM-85 para o
PL/GAM-81 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (MD - 1ª Vice-Presidência).

EXONERAR o servidor ERALDO NEVES matrícula
nº 6917, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Jerry Comper).
Carlos Antonio Blosfeld

Carlos Antonio BlosfeldDiretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos–––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1135, de 28 de março de 2019 PORTARIA Nº 1139, de 28 de março 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

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 2016RESOLVE: 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,

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,ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
RENATO MEYER matrícula nº 8657, de PL/GAB-75 para o PL/GAB-62
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
abril de 2019 (Gab Dep Jerry Comper).

NOMEAR JORGE LUIS DE LIZ PIRES, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49 Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Bruno Souza - São José).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 1136, de 28 de março de 2019 Diretor de Recursos Humanos
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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1140, de 28 de março 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

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,

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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
FABIANA ELOISA DREGER matrícula nº 6607, de PL/GAB-75 para o
PL/GAB-71 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Jerry Comper). NOMEAR VALDECI BITTENCOURT, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-56 Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Luiz
Fernando Vampiro - Criciúma).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1137, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1141, de 28 de março 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

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,

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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
CIRLEI BASILIO CORREA matrícula nº 8637, de PL/GAB-77 para o
PL/GAB-75 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Jerry Comper).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos NOMEAR CLAITON SALVARO BROLESSI, matrícula

nº 7729, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-81, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Liderança do PSB - Criciúma).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1138, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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,

PORTARIA Nº 1142, de 28 de março 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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO matrícula nº 9458, de PL/GAB-63
para o PL/GAB-88 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Bruno de Souza).

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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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NOMEAR GRAZIELLE SITONIO DUARTE, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-51 Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Romildo Titon).

PORTARIA Nº 1147, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 1143, de 28 de março 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

EXONERAR VITOR JOAO FACCIN, matrícula nº 6591,
servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Educação, colocado à
disposição na Assembleia Legislativa, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-71, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab
Dep Neodi Saretta).
Carlos Antonio BlosfeldRESOLVE: 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,

Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1148, de 28 de março 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

NOMEAR NEUZA DAL'SANTO, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAM-60, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - 3ª
Secretaria - Chapecó).
Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

EXONERAR ELDIMAR CLAUDIO JAGNOW, matrícula
nº 3365, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Administração,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, do cargo de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-90, a contar de 1º de abril de
2019 (Gab Dep Marlene Fengler).

PORTARIA Nº 1144, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1149, de 28 de março 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

NOMEAR GILSON ROBERTO PAGLIARINI, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-52 Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep
Fabiano da Luz - Nova Erechim).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,Carlos Antonio Blosfeld

EXONERAR GISELA STEINER SCAINI, matrícula
nº 9140, servidora do Executivo - EPAGRI, colocada à disposição na
Assembleia Legislativa, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-100, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Julio Garcia).

Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1145, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1150, de 28 de março 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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR ADRIANI APARECIDA CARDOSO MENDES,
matrícula nº 8191, servidora do Executivo - Secretaria de Estado
Educação, colocada à disposição na Assembleia Legislativa, do cargo
de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67, a contar de 1º de abril
de 2019 (Gab Dep Jerry Comper). RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

EXONERAR RUBENS JOAO LAUREANO, matrícula
nº 5457, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Administração,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, do cargo de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-79, a contar de 1º de abril de
2019 (Gab Dep Marcos Vieira).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1146, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, PORTARIA Nº 1151, de 28 de março 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

EXONERAR EDSON PERES BENEDET, matrícula
nº 2973, servidor do Executivo - FATMA, colocado à disposição na
Assembleia Legislativa, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-99, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Jose Milton
Scheffer).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

–––– * * * ––––
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EXONERAR SONIA APARECIDA PEDRINI BORBA,
matrícula nº 5458, servidora do Executivo - Secretaria de Estado da
Administração, colocada à disposição na Assembleia Legislativa, do
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-80, a contar de 1º de
abril de 2019 (Gab Dep Marcos Vieira).

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,Carlos Antonio Blosfeld

NOMEAR RONI GEFERSON DI DOMENICO, matrícula
nº 9306, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-64, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2019 (Liderança do PSC).

Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1152, de 28 de março 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEI
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,

PROJETO DE LEI Nº 0051.1/2019
Institui a Semana Estadual de Segurança
nas Escolas, no âmbito do Estado de Santa
Catarina.

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Segurança nas
Escolas, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de
outubro, no Estado de Santa Catarina.

NOMEAR LUCIANO CHAPLIN RODRIGUES, matrícula
nº 8785, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-49, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2019 (Liderança do PSC).

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

Art. 2º A Semana Estadual de Segurança nas Escolas tem
como objetivo:Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos I - promover a aproximação entre a escola e os órgãos de
segurança pública;–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1153, de 28 de março de 2019 II - difundir os programas institucionais da Polícia Militar de
Santa Catarina, denominados Rede de Segurança Escolar e Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), visando
fortalecer o vínculo junto à comunidade escolar;

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

III - tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos e
professores;

IV - orientar alunos e professores sobre como agir diante de
situações de violência nas dependências escolares; eRESOLVE: 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,

V - fomentar a criação de novos projetos e ações voltados à
prevenção de quaisquer formas de violência nas escolas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Fernando Krelling
Lido no ExpedienteNOMEAR PAULO ROBERTO DALMOLIN, matrícula

nº 3843, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-65, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 1º de abril de 2019 (Liderança do PSC).

Sessão de 27/03/19
JUSTIFICAÇÃO

O Projeto de Lei que ora apresento tem como objetivo
instituir a Semana Estadual de Segurança nas Escolas, a fim de
buscar o apoio da sociedade catarinense para o enfretamento
dessa problemática.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

No plano federal, foi editada a Lei nº 12.645, de 16 de maio
de 2012, instituindo o dia 10 de outubro como o “Dia Nacional da
Segurança e Saúde nas Escolas”, estabelecendo um dia específico a
ser dedicado ao tratamento da temática da violência no ambiente
escolar.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1154, de 28 de março 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

O aumento de ataque violentos nas escolas, inclusive com
vítimas fatais, nas escolas, sugere que sejam tomadas medidas de
enfrentamento a um problema que assusta e deixa perplexa a
sociedade brasileira.

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,

Nesse sentido, a meu ver, qualquer medida que venha
somar-se às já existentes é bem-vinda e deve ser objeto de atenção de
todos, do Poder Público e da sociedade catarinense.

Para enfrentar esse problema, o debate no âmago da
sociedade civil, bem como a aproximação dos órgãos de segurança
pública com o ambiente escolar podem contribuir significativamente
para reduzir esse drama que já afeta as famílias brasileiras.NOMEAR JOSE PAULO DA CUNHA, matrícula nº 8505,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-49, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de abril de 2019 (Liderança do PSC).

Diante do exposto, entendo que esta seja uma medida de
interesse social e, por esse motivo, peço o apoio dos meus Pares para
a aprovação do Projeto de Lei em tela.

Deputado Fernando Krelling
–––– * * * ––––Carlos Antonio Blosfeld

PROJETO DE LEI Nº 0052.2/2019Diretor de Recursos Humanos
Dispõe sobre a inclusão das famílias de
pessoas eletro-dependentes no Programa
de Eficiência Energética, e dá outras
providências.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1155, de 28 de março 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. 1º - As unidades consumidoras cuja composição familiar
tenha residente no imóvel 01 (um) ou mais integrantes eletro-
dependentes passarão a integrar o PEE CELESC - Programa de
Eficiência Energética da CELESC na categoria “Residencial”.
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§ 1º Entendem-se por eletro-dependentes: pacientes
portadores de patologias cujo tratamento exige o uso continuado de
aparelhos e equipamentos de suporte a vida, que demandam consumo
de energia elétrica.

Referida proposta busca ainda efetivar o poder fiscalizatório
do Legislativo Catarinense, na medida em que preserva o patrimônio
público e faz valer a atribuição conjunta dos Poderes constituídos,
dificultando a alienação do patrimônio público pertencente aos catari-
nenses.§ 2º O benefício será conferido somente para um único

imóvel, que seja utilizado exclusivamente como residência do paciente
e de sua família.

Os novos tempos em que vivemos exigem que o propósito
fiscalizador seja cada vez mais exercido, tanto pelos ocupantes de
cargos públicos eletivos ou não, quanto pela própria sociedade. Esse
caminho pode e deve ser construído, protegido e garantido através
desta Casa.

Art. 2º - Terá direito ao benefício, nos termos de sua
regulamentação, a unidade consumidora que atender ao estabelecido
pela Lei Federal nº 9.991/2000 e aos critérios atribuídos pela
concessionária de energia, em seu processo de seleção. Outrossim, mesmo que a EC nº 59, de 2011, condicione a

alienação de ações da companhia à autorização legislativa com
posterior consulta popular, sob a forma de referendo, não vejo motivos
para mantermos em vigor a lei aqui citada, devendo a mesma ser
revogada, nos termos do projeto em questão, mantendo assim
inalienáveis os 51% (cinquenta e um por cento) das ações da
companhia.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta da dotação orçamentária da concessionária de
energia elétrica.

Art. 4º - A concessão de benefício de que trata esta lei tem
caráter pessoal, não gera direito adquirido, e será anulada, observando
o devido processo legal, caso fique evidenciado que o beneficiário
deixou de preencher os requisitos legalmente exigidos. Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares para a

aprovação do presente projeto de lei.Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, Deputado Laércio Schuster

Deputada Paulinha –––– * * * ––––
Líder do PDT PROJETO DE LEI Nº 0054.4/2019

Lido no Expediente Dispõe sobre divulgação de notícias e
informações sabidamente falsas no âmbito
do Estado de Santa Catarina.

Sessão de 27/03/19
JUSTIFICATIVA

Estima-se que hoje, só em nosso Estado, existam cerca de
900 pacientes em tratamento domiciliar que necessitam diretamente
de aparelhos - como de aspiração de secreções ou de apoio à
respiração - para sua sobrevivência, o que acaba por promover um
grande aumento nas contas de energia.

Art. 1º Ficam vedados, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, a divulgação ou o compartilhamento, por qualquer meio, de
notícia ou informação sabidamente falsa, prejudicialmente incompleta,
que altere, corrompa ou distorça a verdade em detrimento de pessoa
física ou jurídica, que afete interesse público relevante ou que vise à
obtenção de vantagem de qualquer natureza.Devido à gravidade destas doenças, muitas vezes membros

da família - na grande maioria dos casos o cônjuge ou pai -, precisam
largar seus empregos para se dedicar aos cuidados destes pacientes,
o que provoca uma grande redução na renda familiar. Em paralelo a
isto, há o fato de que as famílias têm de arcar com gastos médicos e
com remédios que nem sempre são fornecidos pela rede pública,
elevando consideravelmente suas despesas. Por isso, não é incomum
que tais famílias enfrentem problemas financeiros, não bastando o
grande abalo emocional que o tratamento, por si só, já traz.

§ 1º Para os efeitos desta Lei é considerada notícia falsa o
texto não ficcional que, de maneira intencional e deliberada, consi-
derada a forma e as características da sua veiculação, tenha o
potencial de ludibriar o receptor quanto à veracidade do fato.

§ 2º Não é considerada notícia falsa, no âmbito desta Lei, a
manifestação de opinião, de expressão artística ou literária, ou o texto
de conteúdo humorístico.

Art. 2º As seguintes hipóteses não caracterizam infração ao
disposto nesta Lei:A “Tarifa Social” de energia elétrica é concedida à famílias

inscritas no CadÚnico ou pessoas que recebam o Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tal medida, apesar
de importante, não atinge em completude os portadores de doenças
raras e/ou graves.

I - o compartilhamento de informação ou notícia em redes
sociais ou aplicativos de dispositivos móveis, quando:

a) não esteja caracterizada a intenção de prejudicar ou afetar
a honra ou imagem de pessoa física ou jurídica, nem de obter
vantagem de qualquer natureza;Somado a questão financeira, ressalta-se a necessidade de

garantir a prestação do pleno serviço tendo em vista que a oscilação
energética poderá causar prejuízos incalculáveis e até mesmo levar o
paciente a óbito.

b) não tenha o agente propagador conhecimento da falsidade
da notícia; e

c) o agente propagador deixe claro que se trata de sua
opinião pessoal sobre o assunto;O conceito de eficiência energética está ligado à minimização

de perdas na conversão de energia primária em energia útil. Tais ações
visam produzir mais e melhor, com menor consumo de energia. Ao
incluir este grupo no Programa de Eficiência Energética, este Projeto de
Lei propõe dar mais qualidade de vida a estas famílias, amenizando a
situação de quem é acometido pela tristeza e pelas dificuldades de um
ente querido acamado.

II - a publicação de informação jornalística, em qualquer
veículo de comunicação social, por jornalistas devidamente registrados
nos termos do art. 4º do Decreto-lei federal 972, de 17 de outubro de
1969, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV, da
Constituição da República Federativa do Brasil;

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por infração, assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.

Sala das sessões,
Deputada Paulinha

Líder do PDT
–––– * * * –––– § 1º O valor da sanção pecuniária estabelecido no caput será

reajustado, anualmente, com base na variação do Índice Geral de
Preços de Mercado (IGPM/FGV), ou por índice que vier a substituí-lo, e
aplicado:

PROJETO DE LEI Nº 0053.3/2019
Revoga a Lei nº 15.596, de 14 de outubro
de 2011, que dispõe sobre a alienação de
participação acionária minoritária na
Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento - CASAN, e estabelece outras
providências.

a) pela metade, quando a divulgação se der por mero
compartilhamento de informação ou notícia em redes sociais ou
aplicativos de dispositivos móveis, observado o disposto § 2º do art. 1º
desta Lei;

Art. 1º Fica revogada a Lei nº 15.596, de 14 de outubro de
2011, que dispõe sobre a alienação de participação acionária
minoritária na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento -
CASAN, e estabelece outras providências.

b) em dobro, sucessivamente, em caso de reincidência e
quando o agente propagador for servidor ou agente público; e

c) em quádruplo, caso sejam utilizados recursos físicos,
infraestrutura de rede ou conexão do órgão onde servidor ou agente
público exerce suas funções, sem prejuízo das demais penalidades
disciplinares.

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

Deputado Laércio Schuster § 2º O pagamento da multa não exime o infrator da reparação
civil e penal.Lido no Expediente

Sessão de 27/03/19 § 3º Para os fins desta Lei, considera-se infrator aquele que:
JUSTIFICAÇÃO I - elabora a informação falsa ou com ela colabora de

qualquer forma, tendo conhecimento da finalidade a que se destina;A presente proposição, visando à preservação do patrimônio
público, busca impedir a alienação de parcela acionária inferior a 49%
(quarenta e nove por cento) do capital votante da Companhia Catari-
nense de Águas e Saneamento - CASAN, sem a interveniência da
Assembleia Legislativa.

II - divulga em meio impresso, eletrônico, televisivo ou por
radiodifusão a informação falsa, sem indicação da fonte primária; e

III - utiliza ou programa softwares ou quaisquer outros
mecanismos automáticos de propagação ou elaboração de
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comunicação em ambientes virtuais, com a finalidade de gerar notícias
ou informações falsas, distorções ou alterações de conteúdo.

Deputado Laércio Schuster
Deputado Luiz Fernando Vampiro

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado de Santa
Catarina.

Deputado Sargento Lima
Deputado Felipe Estevão
Deputado João Amin

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Deputado Jair Miotto
Sala das Sessões, Deputada Ada de Luca

Deputado Jair Miotto Deputado Bruno Souza
Lido no Expediente Deputada Ana Campagnolo
Sessão de 27/03/19 Deputado Ricardo Alba

JUSTIFICAÇÃO Deputado Fabiano da Luz
Atualmente, é inegável a importância da Internet como meio

de informação, traduzindo-se, desta forma, em fonte de informação e
ferramenta importante de diálogo do cidadão, o qual acaba se voltando
para os canais de comunicação que apresentam posicionamento de
acordo com a sua afinidade de pensamento. Entretanto, ele acaba
reproduzindo e disseminando conteúdo sem antes avaliar sua
veracidade.

Deputado Ismael dos Santos
Deputada Luciane Carminatti
Deputado José Milton Scheffer
Deputado Jessé Lopes
Deputado Coronel Mocellin
Deputado Sérgio Motta
Deputado Mauricio Eskudlark

É certo que, de uma maneira ou de outra, a disseminação de
notícias falsas é tão antiga quanto a própria linguagem, muito embora a
questão tenha alcançado especial importância com o advento da
Internet, em especial no popular ambiente das redes sociais, que são
terreno fértil para a difusão de notícias.

Deputado Altair Silva
Deputada Marlene Fengler
Deputado Fernando Krelling
Deputado Nazareno Martins
Deputado Pe. Pedro Baldissera

 Se por um lado é reconhecido que o fenômeno da
desinformação é antigo, por outro lado é consenso entre
pesquisadores, autoridades e empresas que a diferença no cenário
atual de divulgação de conteúdos falsos está no alcance e na
velocidade permitidos pelo compartilhamento de mensagens na Internet
e por telefone.

Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado Romildo Titon
Deputado Nilso Berlanda
Deputado Moacir Sopelsa
Deputado Jerry Comper
Deputado Milton Hobus

Neste cenário, destaca-se o fenômeno das fake news, nome
dado ao conteúdo propositadamente impreciso ou falso, criado com o
objetivo de manipular o receptor do conteúdo, que tem a sua noção
sobre a realidade adulterada de acordo com o viés das informações às
quais teve acesso.

Deputado Júlio Garcia
Deputado Neodi Saretta
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Ivan Naatz
Deputado Rodrigo Minotto

Desta forma, o problema da divulgação de informações falsas
ou distorcidas tem provocado grande debate em torno de sua coibição
e dos limites da tentativa de punição, face à eventual censura ou
tolhimento de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou
de imprensa.

TERMO DE ADESÃO
Os(As) respectivos(as) Senhores(as) Deputados(as)

subscrevem o Requerimento de criação da proposta da Frente
Parlamentar para apoio a conclusão do Hospital de Olhos do Lions
Clube de Palhoça.

Por conseguinte, nos últimos anos, tem-se observado
diversas iniciativas de países no sentido de combater notícias falsas e
artigos que promovam a desinformação, evidenciando a importância da
questão para a comunidade mundial.

Deputada Ada de Luca
Deputada Ana Campagnolo
Deputado Altair Silva
Deputado Bruno Souza

No Brasil, tem-se o Marco Civil da Internet, que ocorreu com a
edição da Lei federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e prescreveu
importante norma referente ao combate à disseminação de
informações falsas:

Deputado Coronel Mocellin
Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado Fabiano da Luz
Deputado Felipe Estevão

Portanto, no caminho de uma regulamentação sensata, que
busque o equilíbrio entre o livre exercício dos direitos fundamentais e seus
limites, sugerimos uma proposta de tipificação como infração administrativa,
que certamente reforçará uma regulamentação mais densa, em âmbito
nacional, respeitando sempre o exercício profissional do jornalista.

Deputado Fernando Krelling
Deputado Ismael dos Santos
Deputado Ivan Naatz
Deputado Jair Miotto
Deputado Jerry Comper

Por tudo isso, evidenciada a relevância e urgência que a
matéria requer, submeto a proposta aos meus Pares, na expectativa de
seu aperfeiçoamento e aprovação.

Deputado Jessé Lopes
Deputado João Amin
Deputado José Milton Scheffer

Deputado Jair Miotto Deputado Júlio Garcia
–––– * * * –––– Deputado Kennedy Nunes

REQUERIMENTO
Deputado Laércio Schuster
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Luiz Fernando Vampiro
Deputado Marcos VieiraREQUERIMENTO Nº 0048/2019
Deputada Marlene FenglerEXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE SANTA CATARINA Deputado Mauricio Eskudlark
Deputado Mauro de NadalREQUERIMENTO
Deputado Milton HobusOs(As) Deputados(as) que este subscrevem em Anexo, com

amparo no Regimento Interno, e nos termos da Resolução nº 005, de
30 de agosto de 2005, REQUEREM a constituição da Frente
Parlamentar para apoio a conclusão do Hospital de Olhos do Lions
Clube de Palhoça, com o objetivo de concluir a obra que será
importante para o tratamento da cegueira reversível, pois funcionará
através de convênios a serem celebrados pelo Lions Clubes de Santa
Catarina com as Secretarias Municipais de Saúde, para o devido
encaminhamento dos pacientes com necessidades.

Deputado Moacir Sopelsa
Deputado Nazareno Martins
Deputado Neodi Saretta
Deputado Nilso Berlanda
Deputado Padre Pedro Baldissera
Deputada Paulinha
Deputado Ricardo Alba
Deputado Rodrigo Minotto
Deputado Romildo TitonSala das Sessões, 21 de Fevereiro de 2019
Deputado Sargento LimaDeputado Marcius Machado (PR)
Deputado Sérgio MottaDeputado Valdir Cobalchini
Deputado Valdir CobalchiniDeputado Volnei Weber
Deputado Volnei WeberDeputado Marcos Vieira

Lido no ExpedienteDeputada Paulinha
Sessão de 2603/19Deputado Kennedy Nunes –––– * * * ––––
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