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P L E N Á R I O

ATA DA 023ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 02 DE ABRIL 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 - Ismael dos Santos - Ivan Naatz

- Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes - João

Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy

Nunes - Laércio Schuster - Luciane Carminatti - Luiz

Fernando Vampiro - Marcius Machado - Marcos

Vieira - Marlene Fengler - Maurício Eskudlark -

Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno Martins -

Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro

Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo

Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio

Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

********* Finaliza, solicitando a todos que se

envolvam mais com essa causa, que

conversem em casa com a família, com os

vizinhos sobre o assunto para que todos

tomem consciência do problema.

Breves Comunicações

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -

Lembra a passagem, na presente data, do Dia

Mundial da Conscientização do Autismo.

Registra que esteve na cidade de Videira, onde

teve a oportunidade de participar da

inauguração da AMA-Associação dos Amigos

dos Autistas. Relata que a data foi criada pela

Organização das Nações Unidas para ampliar o

conhecimento e reduzir o estigma da condição

do autista, citando que o Transtorno do

Espectro Autista-TEA é um distúrbio neuro de

desenvolvimento, caracterizado por dificuldades

de interação social, deficiências verbais, físicas

e padrões restritos e repetitivos de comporta-

mento, que se desenvolvem na infância. O

autista requer atenção especial de todos que

estão a sua volta. Explica que existe neces-

sidade muito grande de aceitação dos pais do

diagnóstico precoce, é uma das principais

barreiras da doença, quando detectada muito

tarde irá dificultar muito o tratamento.

Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -

Parabeniza o deputado pelo tema que trouxe à

tribuna, e que todos possam se interar mais

sobre a questão.

Deputado João Amin (Aparteante) -

Menciona que teve a oportunidade de ouvir a

palestra do escritor Rodrigo Tramonte, que é

autista, o mesmo faz caricatura, tem um humor

fantástico, e a palestra serviu para que

conhecesse melhor as dificuldades que os

autistas enfrentam no dia a dia.PRESIDÊNCIA - Deputados:

Julio Garcia Deputado Marcius Machado

(Aparteante) - Cumprimenta o deputado por

trazer a questão à tribuna, diz que o doutor

Lair Ribeiro apresentou algumas questões

que podem minimizar a doença, o que vai

contribuir muito para a temática. [Taquígrafa:

Ana Maria]

Padre Pedro Baldissera

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão

ordinária. Solicita a leitura da ata da sessão

anterior para aprovação e a distribuição do

expediente aos srs. deputados.
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DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

(Orador) - Inicia o pronunciamento, comentando

sobre a audiência pública que aconteceu pela

manhã, com a presença do secretário da

Administração, José Eduardo Tasca, abordando

o tema da Reforma Administrativa encaminhada

pelo governador Moisés.

atrocidades cometidas pelo movimento de

esquerda antes e depois da Revolução de 64.

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -

Declara que ninguém quer a volta de um regime

militar, mas é preciso fazer justiça. Fala que

atitudes de falsificar a identidade era uma

prática comum à época, pelo que considera que

muitos foram dados como desaparecidos,

porque eram enterrados com identidades falsas

e como indigentes, pois ninguém achava as

suas famílias. Parabeniza pelo tema importante

para a conscientização das pessoas.

[Taquígrafa: Sara]

(Procede à apresentação do vídeo

com depoimento de Amado Batista).

Relata que, no próximo vídeo, serão

conhecidas as pessoas que Amado Batista

estava, de certa forma, acobertando, e qual a

natureza e a índole dessas pessoas que diziam

lutar pela democracia.

Elogia o debate na audiência e afirma

ter proporcionado análises sobre o projeto, o

qual necessita de tempo para ser discutido e

debatido pelos deputados, para que possam

acrescentar sugestões e eventuais correções.

(Procede à apresentação do vídeo com

o depoimento de Fernando Gabeira, Vera Silva

Magalhães, Carlos Eugênio Paz e Eduardo Jorge). DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Inicia o discurso informando, de

forma preocupada, que o estado está prestes a

perder a Eletrosul. Afirma que o governo

anunciou a fusão dessa empresa com uma

empresa privada de geração de energia de

porte muito menor.

Argumenta ser favorável ao princípio da

Reforma Administrativa, mas que, pela

complexidade do projeto, necessita de

pequenas correções e um aprofundamento

maior no corte de gastos, pois pensa ser

possível obter uma economia maior do que

R$ 500 milhões por ano.

Informa que os depoimentos que foram

ouvidos não são de pessoas de direita, de

conservadores, mas de esquerdistas e ex-

guerrilheiros que, como é possível observar,

não demonstram muito arrependimento por

terem fuzilado, metralhado, assassinado, a

sangre frio, inclusive parceiros de partido. Exibe no telão alguns fatos e dados

importantes da Eletrosul como: o aumento de

845% de investimentos entre 2003 e 2014;

quase R$ 2 milhões de investimentos em

patrocínios e projetos culturais; aplicação de

R$ 180.000,00 no hospital Nossa Senhora da

Conceição; 13 projetos sociais e possui uma

matriz energética 100% limpa, vinda de fontes

hídricas, eólicas e solares. Por fim, mostra que

a Eletrosul foi reconhecida em diversos

rankings como uma empresa crescente em

variadas categorias.

Finaliza, informando que continuará

trazendo observações sobre o projeto em

outras oportunidades.

Cita que a ex-presidente Dilma, além

dos nomes já citados, usou outros como Vanda

e Estela, e participou do Polop, grupo

revolucionário cuja sigla significa Política

Operária, que depois acabou se desmembrando

no Colina, porque o Polop, segundo alguns

gerrilheiros, era um grupo ameno demais.

Conta que no grupo Colina, ela conheceu

Cláudio Galeno de Magalhães Linhares, seu

primeiro esposo, que ficou conhecido por

sequestrar um avião brasileiro no Uruguai e descer

com este avião em Cuba com 92 brasileiros.

Deputado Moacir Sopelsa (Aparteante) -

Parabeniza o discurso do deputado e

acrescenta que 500 milhões seria o suficiente

para pagar apenas um mês e meio do déficit da

Previdência de Santa Catarina. Concorda que o

corte de gastos deve ser mais aprofundado e

ousado. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Registra que esteve em Brasília,

onde foi recebida pelo secretário adjunto da

Educação do Distrito Federal, e traz à Casa

detalhes da Indicação que fez, juntamente

com o Coronel Mocellin, de n.

0253.7/2019, para falar sobre segurança

pública nas escolas.

Traz informações sobre a empresa que

irá incorporar a Eletrosul, a Companhia de

Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE.

Comunica que essa empresa apresentou um

prejuízo financeiro elevado a ponto de ter

firmado, em 2011, um termo de ajustamento

de conduta, que resultou no aumento de

processos trabalhistas, processos julgados e

indenizações pagas. Em seguida, direciona seu

questionamento aos deputados, argumentando

que essa fusão é descabida, pois traria perda

de receita para o estado.

Explica que essa é a índole das

pessoas que hoje usam o espaço político para

acusar o regime de ter sido autoritário e violento.

A ex-presidente Dilma, por exemplo,

esteve envolvida no assassinato do cabo de 18

anos, Mario Kozel, que foi morto quando o

grupo entrou com um carro com 20 quilos de

dinamite, dentro da delegacia, vitimando o cabo

Mario e mais seis. Além disso, o Grupo Colina

também participou do assalto ao Banco do

Comércio e Indústria de Minas, em 28 de

agosto de 68; no dia 04 de outubro, ao assalto

ao Banco do Brasil, em Contagem, Minas

Gerais; no dia 18 de outubro, a dois atentados

com bomba em Belo Horizonte; no dia 25 de

outubro, assassinaram Wenceslau Ramalho

Leite com quatro tiros de uma pistola enquanto

ele roubava um carro, e no dia 29 de outubro,

um assalto ao Banco Ultramarino, na agência

de Copacabana no Rio de Janeiro, entre outros.

Também faz uso da tribuna para

desfazer algumas injustiças retóricas e

discursivas que foram cometidas em ocasião

da proximidade das datas de 31 de março e

primeiro de abril, datas históricas para o país,

que marcam o início do regime militar. Por fim, agradece aos deputados que

assinaram a criação da Frente Parlamentar em

Defesa da Eletrosul, e informa que está sendo

solicitada uma audiência para discutir ações

em conjunto para defender o patrimônio da

empresa. [Taquígrafa: Sara]

Cita Maria Lucia dos Santos e Marina

Guimarães Garcia de Castro, dois nomes

falsos, de documentos falsos que a ex-

presidente Dilma Rousseff usava na época em

que era terrorista e guerrilheira dos movimentos

terroristas Vanguarda Armada Popular de

Palmares, popularmente conhecida como

Varpalmares; Política Operária - Polop e

Comando de Libertação Armada Colina.

**********
Partidos Políticos

Partido: PSD

Apresenta livros que documentam, um

deles chamado Apoio de Cuba à Luta Armada

no Brasil, e 1964 - O Elo Perdido, mostrando

uma lista infindável de crimes. Dessa forma,

faz uso da tribuna, na presente data, para

prestar homenagem às vitimas, aos inocentes

que foram metralhados, fuzilados e executados

pela guerrilha armada de esquerda no Brasil.

DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Comenta a reunião das comissões de

Constituição e Justiça; de Trabalho,

Administração e Serviço Público e de Finanças

e Tributação, realizada na Casa Legislativa, na

manhã da presente data, com a presença

especial do secretário da Administração do

estado, Jorge Eduardo Tasca, prestando

Declara que, neste momento, não está

defendendo qualquer tipo de comemoração em

virtude da data do início do regime militar, em

1964, mas para se solidarizar com as vítimas

da guerrilha e do terrorismo no Brasil, nas décadas

de 60, 70 e 80. Traz dois vídeos com depoimentos

de ex-guerrilheiros, falando sobre quais eram as

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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esclarecimentos sobre a Reforma

Administrativa do estado de Santa Catarina.

Solicita aos parlamentares que assumam suas

posições em tão importante matéria,

prerrogativa inerente à Assembleia Legislativa,

situação que preserva o equilíbrio da demo-

cracia e da relação entre os Poderes.

concorda com os sindicatos. Relata o exemplo

de um empresário catarinense que organizou

um sindicato com outros empresários, e lamenta

que na ocasião os deputados não questionaram.

Cruzeiro do Sul aos 133 bombeiros israelenses

que estiveram na operação de Brumadinho.

Parabeniza os bombeiros de Israel e também

os de Santa Catarina.

Informa que sempre foi contra os Refis

e antecipa que, desde já, será oposição caso o

governo apresente um projeto do referido

programa, argumentando que todos precisam

ter uma posição.

Lamenta e comenta que faz um ano

do falecimento da policial Caroline Pletsch,

vítima de homicídio no Rio Grande do Norte.

Afirma que ela é uma heroína, pois heroísmo

demonstra quem enfrenta bandido, colocando

em risco a própria vida.

No segundo momento, defende a

remodelação da gestão pública para que o

dinheiro proveniente da arrecadação dos

impostos possa, de fato, beneficiar os

cidadãos catarinenses com menos estrutura.

Acrescenta que Santa Catarina é o melhor

estado do Brasil em arrecadação de impostos,

situação que favorece o governador eleito,

Carlos Moisés, que atua com coragem e sem

compromisso político.

Para finalizar, volta a afirmar ser a

favor de qualquer tipo de sindicato, por ser

importante para trabalhadores, empresários,

associações e federações se organizarem. Cita

que no próprio Parlamento há visitas de uma

grande quantidade de sindicatos que vêm

defender suas categorias e merecem serem

ouvidas. [Taquígrafa: Elzamar]

Relata que, no primeiro semestre de

2017, 240 policiais militares foram mortos no

cumprimento do dever. Informa que a Polícia

Militar de Santa Catarina é considerada a

melhor do Brasil. Reitera que é necessário

endurecer as leis do Código Penal, afirmando

que é preciso ser mais severo com a criminalidade.

Ressalta que tal postura é semelhante

a sua atuação como deputado, e informa que

apresentou a PEC n. 02/2019, que trata da

Parceria Público-Privada-PPP para sanar os

efeitos da PEC apresentada em 2017, a pedido

do governo de implantar as PPPs sem o crivo

do Parlamento. E nenhuma PPP até hoje, com

exceção do nascimento da SC-Parcerias, foi

firmada em Santa Catarina.

Partido: MDB Ressalta sua indignação ao receber a

notícia de que um oficial da Justiça teve seu

veículo apedrejado na Palhoça. Elogia e enfatiza

a importância dos servidores do Poder

Judiciário e afirma que cobrará um reforço na

segurança, na região da Palhoça, para que não

haja mais eventos similares ao apedrejamento

do veículo. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Orador) -

Tece comentários a respeito do programa

InfoAgro, que tem por finalidade divulgar, em

conjunto com a Epagri, Ciasc e Secretaria da

Agricultura, os dados do agronegócio no estado

de Santa Catarina. Menciona que durante sua

atuação como secretário da Agricultura foi

elencada a questão de unir os dados e agora

as informações detalhadas estão juntas, o que

considera salutar para o setor.

Partido: PP

Retomando à PEC n.02/2019, solicita

que a proposta de concessão ou parceria

público-privada, no estado de Santa Catarina,

seja homologada pela Assembleia Legislativa,

antes do processo licitatório, proporcionando

amplo debate para o conhecimento de todos e

sem risco de fazer uma PPP desequilibrando as

finanças do estado.

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -

Registra gratidão a todos os técnicos agrícolas

de Santa Catarina, agradece a presença

daqueles que estão na sessão, e que sejam

sempre bem-vindos.

Comenta que a cada dez pessoas

produtoras rurais, apenas duas são mulheres,

e analisa que as mesmas estão abandonando

o campo ao afirmar que isso ocorre porque elas

se sentem desprestigiadas. Também

demonstra preocupação com a faixa etária dos

agricultores, que passa dos 60 anos, e salienta

a necessidade de se rever tal fato, pois são

400 mil pessoas que saíram do campo.

Enfatiza que o estado é modelo na agricultura e

precisa de uma política que vá ao encontro dos

produtores agrícolas. Complementa ao dizer que os

municípios pequenos muitas vezes oferecem

melhores condições de vida aos agricultores.

Comunica que, na próxima semana,

estará em Brasília, participando do lançamento

do Fórum de Apoio ao Ensino Médio no Brasil,

desafio que pretende trazer para o estado.

Entende que os mesmos têm que ter ensino

agrícola de qualidade, formar profissionais capaci-

tados para exercer a profissão de técnico agrícola

para ajudar o setor da agropecuária no Brasil.

Finaliza, dirigindo-se aos parlamentares

para que apoiem a proposta, e o estado

cumpra a ação de governo nos quesitos, saúde,

educação, segurança pública e infraestrutura,

situações que geram benefícios ao desenvol-

vimento do estado e aos seus habitantes. Faz referência a vários pedidos das

cidades de Concórdia e Seara em relação à

situação do abastecimento de água, que está

precário. Cita que a população está sofrendo

muito com a falta de água, principalmente os

bairros distantes do centro. Cobra atenção

especial da presidente da Casan, pois o

município de Concórdia já chegou a decretar

estado de emergência, ficando na dependência

de caminhões tanques para a população ter água.

Deputado Moacir Sopelsa (Aparteante) -

Ratifica o posicionamento do deputado que se

refere à sustentação das características da demo-

cracia, enaltecendo o diálogo entre os poderes em

prol da população. [Taquígrafa: Elzamar]

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -

Corrobora o tema trazido pelo deputado e alerta

sobre a violência que a mulher sofre no campo,

o que também contribui para que a mesma

abandone a agricultura.

Partido: PT

DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador) -

Inicia o pronunciamento relembrando que,

semana passada, havia apresentado moção

sobre uma medida provisória do governo federal

que determinou que os sindicados só poderiam

cobrar a contribuição sindical mediante boleto

bancário. Porém, apesar da moção ter sido

rejeitada na Casa, foi aprovada pelo STF que

definiu que a forma do pagamento da

contribuição sindical é facultativa.

Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Parabeniza a fala do deputado e

enfatiza que os benefícios fiscais fazem com

que o agricultor permaneça no campo.

[Taquígrafa: Sílvia]

Agradece a Secretaria de Educação por

ter atendido sua solicitação, e de outras auto-

ridades, para que o Ceduc de Chapecó

mantivesse o curso técnico de Enfermagem

oferecido aos chapecoenses.

Partido: PSL

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Inicia o discurso enfatizando o alerta sobre a

febre amarela e reforça a necessidade das

pessoas se vacinarem.

Encerra, parabenizando a administração

da cidade de Arabutã pela organização da Expo

Arabutã, Feira Agropecuária. Também parabe-

niza a cidade de Cordilheira Alta, que completou

27 anos de emancipação.

Comenta que manifestou espanto com

a quantidade de deputados que questionaram a

finalidade de um sindicato, e afirma que

Parabeniza o presidente da República

por conceder a Condecoração da Ordem do

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Deputado Moacir Sopelsa (Aparteante) -

Corrobora o tema, dizendo que, desde a época

que foi prefeito em Concórdia, o município sofre

com promessas da Casan, e espera por

solução para a questão, pois a comunidade

está sendo penalizada. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADA MARLENE FENGLER

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA não

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

DEPUTADO NILSO BERLANDA

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA

DEPUTADO RICARDO ALBA sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON não

DEPUTADO SARGENTO LIMA sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VOLNEI WEBER não

Está encerrada a votação.

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não

DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO KENNEDY NUNES

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER não

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não

DEPUTADO MARCIUS MACHADO não

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADA MARLENE FENGLER não

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA não

DEPUTADO NAZARENO MARTINS não

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA

DEPUTADO RICARDO ALBA não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON não

DEPUTADO SARGENTO LIMA não

DEPUTADO SERGIO MOTTA não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VOLNEI WEBER não

Está encerrada a votação.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

Há quatro mensagens de veto para

deliberação na presente data.

Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 00022/2019, que

dispõe sobre o veto total ao PL n. 017/15, de

autoria do deputado Leonel Pavan, que obriga

os bancos, as empresas de cartão de crédito,

as operadoras de serviços de telefonia móvel e os

provedores de internet e televisão por assinatura a

disponibilizarem aos usuários mecanismos

capazes de gerar protocolo que lhes permita

comprovar o teor e a data de suas solicitações.

Votaram 28 srs. deputados.

Temos 10 votos “sim”, 18 votos

“não” e nenhuma abstenção.

Está mantido o veto. [Taquígrafa: Sara]

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela rejeição do veto em

Plenário.

Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 00026/2019, que

dispõe sobre o veto total ao PL n. 373/17, de

autoria do deputado Antônio Aguiar, que dispõe

sobre a implantação de prontuário eletrônico do

paciente nos serviços de saúde públicos e

privados do Estado de Santa Catarina.

Em discussão.

Discutiram a presente matéria os

srs. deputados: Maurício Eskudlark, Ivan

Naatz, Marcius Machado, Bruno Souza e

Ismael dos Santos.

Votaram 32 srs. deputados.

Temos 04 votos “sim”, 27 votos

“não” e uma abstenção.Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela rejeição do veto em

Plenário.

Em votação. Está mantido o parecer da CCJ pela

derrubada do veto. [Taquígrafa: Elzamar]Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem

“não” derrubam-no.

Em discussão. Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 00036/2019, que

dispõe sobre o veto total ao PL n. 048/18, de

autoria do deputado Cesar Valduga, que institui

o Programa Cidade Amiga do Idoso.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Valdir Cobalchini, Marcius Machado,

Milton Hobus, Laércio Schuster, Altair Silva,

Luiz Fernando Vampiro, VoInei Weber, Fabiano

da Luz, Jessé Lopes, Bruno Souza, Coronel

Mocellin, Maurício Eskudlark e Ivan Naatz.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não

DEPUTADO ALTAIR SILVA sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO

DEPUTADO FABIANO DA LUZ não

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO

DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO IVAN NAATZ não

DEPUTADO JAIR MIOTTO

DEPUTADO JERRY COMPER não

DEPUTADO JESSÉ LOPES sim

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO KENNEDY NUNES

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER não

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não

DEPUTADO MARCIUS MACHADO não

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela rejeição do veto em

Plenário.Em votação.

Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem

“não” derrubam-no.

Em discussão.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Maurício Eskudlark, Ivan Naatz, Ricardo

Alba, Jessé Lopes e Luiz Fernando Vampiro.(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.) Em votação.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não

DEPUTADO ALTAIR SILVA não

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO não

DEPUTADO BRUNO SOUZA sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO

DEPUTADO FABIANO DA LUZ não

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO abstenção

DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO IVAN NAATZ não

DEPUTADO JAIR MIOTTO

DEPUTADO JERRY COMPER não

DEPUTADO JESSÉ LOPES sim

Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem

“não” derrubam-no.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não

DEPUTADO ALTAIR SILVA sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO

DEPUTADO FABIANO DA LUZ não

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO IVAN NAATZ não

DEPUTADO JAIR MIOTTO

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES sim

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não

DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO KENNEDY NUNES não

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER não

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO não

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA não

DEPUTADO NAZARENO MARTINS não

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA

DEPUTADO RICARDO ALBA sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALTAIR SILVA sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO

DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO IVAN NAATZ não

DEPUTADO JAIR MIOTTO

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES sim

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO KENNEDY NUNES não

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA

DEPUTADO RICARDO ALBA sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

solicitando ao secretário de Estado da

Educação, informações acerca do contrato que

trata dos reparos realizados na Escola de

Ensino Médio Dite Freitas, localizada no

município de Tubarão, bem como cópia da

licitação, dos gastos realizados e das

medições.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0140/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário de Estado da Infraestrutura,

informações acerca da construção paralisada

da Rodovia Costa do Encanto.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0141/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário de Estado da Justiça e Cidadania,

informações acerca da realização, por parte do

Procon, de vistorias nas unidades do Direito do

Campo no município de Florianópolis.

Em discussão.

(Pausa)

Votaram 33 srs. deputados. Em votação.

Temos 17 votos “sim”, 16 votos

“não” e nenhuma abstenção.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Está mantido o veto. [Taquígrafa: Sílvia] Aprovado.

Discussão e votação em turno único da

Mensagem de Veto n. 01382/2018, que

dispõe sobre o veto total ao Projeto de Lei n.

131/17, de autoria do deputado Jean

Kuhlmann, que dispõe sobre o direito do

consumidor ao controle e pagamento individual

de seu consumo nos bares, lanchonetes,

restaurantes e estabelecimentos comerciais

similares e adota outras providências.

Pedido de Informação n. 0142/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário de Estado da Infraestrutura,

informações acerca da conservação da SC-390.

Em discussão.
Votaram 32 srs. deputados.

(Pausa)
Temos 26 votos “sim”, seis votos

“não” e nenhuma abstenção.
Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Está mantido o veto.

Pedido de Informação n. 0138/2019,

de autoria do deputado Marcius Machado,

solicitando ao secretário da Segurança Pública

informações acerca das providências quanto à

prestação de serviços nas delegacias de Santa

Catarina considerando o término do contrato

com a Ondrepsb.

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela rejeição do veto em

Plenário.

Aprovado.

Moção n. 0142/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao

superintendente do DNIT pelo aumento do

limite de velocidade de 80 km/h para 100

km/h ou 110 km/h, no trecho pavimentado em

concreto da Rodovia SC-114, que tem início na

rótula com a Rodovia BR-282 até o município

de Otacílio Costa.

Em discussão.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Maurício Eskudlark, Luiz Fernando

Vampiro, Bruno Souza, Márcio Machado e

Altair Silva.
Em discussão.

(Pausa)
Em votação.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem

“não” derrubam-no.

Em discussão.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Em votação.
Aprovado.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Pedido de Informação n. 0139/2019,

de autoria do deputado Ismael dos Santos,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



09/04/2019 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.419 7

Aprovada. Em discussão. de autoria do deputado Laércio Schuster;

0279/2019, de autoria do deputado Luiz

Fernando Vampiro; 0280/2019 e 0282/2019,

de autoria do deputado Fernando Krelling; e

0283/2019, de autoria do deputado Padre

Pedro Baldissera.

Moção n. 0143/2019, de autoria do

deputado Laércio Schuster, apelando ao

Superintendente do INSS, pela manutenção dos

serviços prestados pela Agência Regional do

INSS no município de Indaial.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Em discussão. Moção n. 0148/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao gover-

nador do Estado, para que seja implantado o

curso de Medicina no campus da Udesc de

Lages.

A Presidência comunica ainda que

serão enviadas aos destinatários, conforme

determina o art. 206 do Regimento Interno, as

Indicações n.s: 0352/2019, 0353/2019,

0354/2019, 0355/2019 e 0356/2019, de

autoria do deputado Laércio Schuster;

0357/2019, 0358/2019, 0359/2019,

0360/2019, 0361/2019, 0362/2019,

0363/2019, 0364/2019, 0365/2019,

0366/2019, 0367/2019, 0368/2019,

0369/2019, 0370/2019, 0371/2019,

0372/2019, 0373/2019, 0374/2019,

0375/2019, 0376/2019, 0377/2019 e

0378/2019, de autoria do deputado Valdir

Cobalchini; 0379/2019, 0392/2019 e

0393/2019, de autoria da deputada Ana

Campagnolo; 0380/2019, 0381/2019 e

0382/2019, de autoria do deputado Maurício

Eskudlark; 0383/2019, 0384/2019,

0385/2019, 0386/2019, 0387/2019,

0388/2019 e 0389/2019, de autoria do

deputado Jerry Comper; 0390/2019, de autoria

do deputado Fernando Krelling; 0391/2019, de

autoria do deputado Ismael dos Santos;

0394/2019, 0395/2019, 0396/2019 e

0397/2019, de autoria do deputado Rodrigo

Minotto; 0398/2019 e 0399/2019, de autoria

do deputado João Amin; 0400/2019, de

autoria do deputado Marcius Machado;

0401/2019, de autoria do deputado Padre

Pedro Baldissera; 0402/2019 e 0403/2019,

de autoria do deputado Nilso Berlanda.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada. Em discussão.

Moção n. 0144/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, apelando ao secretário

de Estado da Fazenda, pela revogação dos

Decretos n.s: 1.860, 1.866 e 1.867, publicados

no Diário Oficial do Estado nos dias 27 e 28 de

dezembro de 2018, referentes ao aumento da

carga tributária do ICMS.

Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Marcius Machado.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0149/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, apelando ao

secretário de Estado da Segurança Pública,

para que seja renovada a frota de viaturas, bem

como o armamento das Polícias Militar e Civil

do município de Curitibanos.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada. Em discussão.

Moção n. 0145/2019, de autoria do

deputado Moacir Sopelsa, cumprimentando o

comandante do Policiamento Militar Rodoviário,

pelo trabalho realizado pelo 8º grupo da 2ª

companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar

Rodoviária Estadual no município de Ibicaré,

que culminou no dia 30/03/2019 o recorde em

Santa Catarina, de completar 2.920 dias sem

ocorrência de mortes na Rodovia SC-453.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Requerimento n. 0281/2019, de

autoria do deputado Altair Silva, solicitando ao

presidente da Casan, informações acerca da

constante falta de água no município de

Concórdia.Em discussão.

Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Moacir Sopelsa.

Em discussão.

(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.

Finda a pauta da Ordem do Dia.

A Presidência suspende a sessão,

por até dez minutos, para que possa usar a

tribuna o prefeito municipal da cidade de Abdon

Batista, sr. Lucimar Salmória, acompanhado da

rainha e princesas, para divulgar a

comemoração da Festa do Trigésimo

Aniversário de Emancipação Política e

Administrativa do município Convida também os

parlamentares, assessores e público em geral

para participarem da 2ª Expo Abdon.

Aprovada. Aprovado.

Moção n. 0146/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o

ÁGORA TECH PARK do município de Joinville,

pela sua inauguração.

Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:

0265/2019, de autoria do deputado Laércio

Schuster; 0266/2019, 0277/2019 e

0284/2019, de autoria do deputado Jair

Miotto; 0267/2019, de autoria do deputado

Valdir Cobalchini; 0268/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta; 0269/2019, de

autoria do deputado Nilso Berlanda;

0270/2019, de autoria da deputada Paulinha;

0271/2019 e 0272/2019, de autoria do

deputado Jerry Comper; 0273/2019,

0274/2019 e 0275/2019, de autoria do

deputado Moacir Sopelsa; 0276/2019, de

autoria do deputado Milton Hobus; 0278/2019,

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Reabre a sessão e a encerra, por

término do horário regimental, convocando

outra, ordinária, para o dia subsequente à hora

regimental. [Taquígrafa: Ana Maria] [Revisão:

Taquígrafa Sara].

Aprovada.

Moção n. 0147/2019, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o ex-

deputado Estadual Antonio Aguiar, pelo lança-

mento do livro “Trilhos de um Médico na

Política”.
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ATA DA 024ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 03 DE ABRIL 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 - Fernando Krelling - Ismael dos Santos -

Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé

Lopes - João Amin - José Milton Scheffer - Julio

Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster -

Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -

Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene

Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -

Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno

Martins - Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre

Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -

Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima

- Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

atuais, quando se exige competitividade,

especialmente em relação às rodovias, porque

é o modal por onde passa mais de 90% das

cargas, ainda se lance mão de operações tapa-

buraco.

Eletrosul. Ilustra por meio de slides a gravidade

da situação, posto que o valor de sua grandeza

representa R$ 3,5 bilhões, resultado de seu

patrimônio e receita líquida. Acrescenta que,

dentro da escala das maiores empresas no

Brasil, a Eletrosul ocupa a sexta colocação.Considera importante estipular

critérios para a escolha das prioridades, e não

consegue ver outra que não seja a infraestru-

tura, as rodovias. Informa que voltará ao

assunto trazendo dados quanto aos projetos

ferroviários, rodovias, portos, aeroportos,

energia, saneamento e telecomunicações.

Reforça o convite para que os deputados

prestigiem e integrem a Frente Parlamentar

pela importância da mesma. [Taquígrafa: Sara]

Menciona que em data anterior

anunciou a instalação da Frente Parlamentar

em Defesa da Eletrosul, como também o

contato que manteve com o secretário da Casa

Civil, Douglas Borba, que prometeu reforçar o

referido assunto em Brasília, devido à gravidade

da situação,

Ainda sobre o assunto, informa que

solicitou uma audiência com o governador,

alinhado ao governo federal, e o apoio dos

deputados para realização de um movimento

suprapartidário na defesa da referida empresa

pública, que ainda está em Santa Catarina,

alertando-os sobre o curto prazo, menos de um

mês, para reverter a fusão definitiva da

Eletrosul, que arrecada impostos, executa

projetos culturais, educacionais, esportivos e

de saúde. Ilustra sua fala, apresentando um

vídeo do projeto Campeões da Vida, em

parceria com escolas públicas, e no bairro

Sertão do Maruim, em São José, com a

parceria da Eletrosul. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Inicia seu pronunciamento parabenizando o

Ministério Público pelo Programa de Combate à

Evasão Escolar - APOIA. Informa que o programa

existe há 18 anos e, até hoje, cem mil alunos

retornaram à escola por conta do programa.

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. Relata que o secretário da Educação,

Natalino Uggioni, confirmou a implementação

do Projeto Empresa Amiga da Escola. Afirma

que o fato do projeto ter dado certo, em nível

municipal, poderá com sucesso atingir todas as

unidades escolares de Santa Catarina,

melhorando a qualidade educacional de todo o

estado.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

(Orador) - Saúda os visitantes, neste dia que

considera especial, pois o Parlamento cumpre o

seu papel determinado pela lei, que é de fazer

a homologação do entendimento entre as

entidades patronais e os trabalhadores.

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Inicia o pronunciamento prestando

solidariedade à família da Lucimara Stasiak,

advogada, moradora de BaIneário Camboriú,

vítima de crime passional.

Abre o segundo assunto

indagando-se sobre a incorporação da Eletrosul

com a CGTEE. Questiona a precipitação em

realizar essa incorporação e os motivos que

levam a essa escolha. Informa que a Eletrosul

é uma empresa superavitária, enquanto a

CGTEE é uma empresa deficitária. Afirma que

lhe causa estranhamento o fato do presidente

da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, querer,

sem qualquer relatório financeiro, incorporar

essas duas empresas.

Convida para o lançamento da Frente

Parlamentar de Infraestrutura, na presente

data, às 17h, e fala que embora exista uma

secretaria da Infraestrutura que basicamente

trata de rodovias, também tem, nas suas áreas

de competência, outras infraestruturas, mas

não dispõe de pessoal técnico qualificado para

cuidar, articular e organizar todas essas áreas.

Espera que, a partir da aprovação da Reforma

Administrativa, a secretaria, recebendo um

incremento de pessoal, também possa cuidar

melhor dos projetos ferroviários, aeroportos,

portos, importantes para o desenvolvimento do

estado.

Parabeniza o deputado Ricardo Alba

pela iniciativa do Projeto Empresa Amigo da

Escola, tema do seu discurso na presente data.

Comenta a indicação de sua autoria,

juntamente com o deputado Coronel Mocellin,

que trata da gestão compartilhada nas escolas,

cujo assunto fora abordado algumas vezes na

Casa Legislativa. Noticia que esteve em

Brasília, coletando mais detalhes sobre o

referido assunto, e afirma que a proposta visa

proporcionar uma educação de qualidade,

construindo estratégias voltadas para o policia-

mento comunitário e o enfrentamento à

violência, promovendo a cultura da paz.

Finaliza, informando que a deputada

Luciane Carminatti também trouxe esse

assunto, no dia anterior, e considera essa

incorporação uma arbitrariedade.

Declara que a Frente Parlamentar vai

tratar, além das infraestruturas já nomeadas,

também de energia, telecomunicações e

saneamento, informando que cada uma dessas

áreas é igualmente importante.

Deputada Paulinha (Aparteante) -

Manifesta apoio incondicional à causa do

deputado e comenta que a deputada Luciane

Carminatti criará uma Frente Parlamentar em

Defesa da Eletrosul. Finaliza pedindo apoio a

todos os deputados. [Taquígrafa: Sara]

Informa que o projeto não altera as

diretrizes curriculares, pois a parte pedagógica

continua sendo responsabilidade da secretaria

da Educação, deixando para a polícia a gestão

da segurança. Acrescenta que tal modelo já é

adotado por 120 escolas de 17 estados

brasileiros.

Quanto às rodovias, salienta que a

manutenção das mesmas é uma obrigação de

estado, não desse ou daquele governo, pois

aquele que foi eleito assume ônus e bônus do

cargo, e não se concebe que nos tempos

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Reitera na tribuna um assunto

preocupante que é a possibilidade de Santa

Catarina perder a maior empresa do estado, a
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Exibe vídeo no telão a respeito de

uma entrevista com o secretário da Educação

do Distrito Federal, mostrando a satisfação e a

aprovação popular do ensino de gestão

compartilhada em Brasília.

E, segundo dados da pesquisa, na

roça a cada 100 pessoas, em 20 já

constataram algum tipo de câncer. Além disso,

para 2025 a cada duas pessoas nascidas, uma

nascerá com Síndrome de Down ou Autismo.

Por isso, considera que os governos devem

tomar uma decisão em relação a isso e criar

um mecanismo de controle quanto ao uso de

agrotóxicos.

proposta de emenda à Constituição Federal.

Informa que a proposta em tramitação na Casa

diz respeito às eleições unificadas nos três

entes federados. Pede apoio aos parlamentares

para a aprovação do projeto autorizando-o a

contatar outras Assembleias Legislativas para

articular uma emenda constitucional que vai

unificar o calendário eleitoral. Explica também

que quando se assiste o horário eleitoral

gratuito, o mesmo não é gratuito, pois existe

uma isenção de impostos das TVs e Rádios.

Relata gastos de cerca de R$ 5 bilhões com

fundo partidário, fundo eleitoral e isenção de

impostos no caso do programa eleitoral gratuito

nas eleições de 2010 a 2016. Justifica aos

nobres deputados a importância do projeto e

pede apoio, pois precisa de 50% e mais um de

anuência das assembleias para aprovação.

Destaca que o seu projeto tem a

pretensão de inibir o uso de drogas ilícitas nas

imediações e no interior das escolas; erradicar

os danos patrimoniais; implantação de ações

de combate ao bullying; desenvolver a

disciplina consciente no aluno; elevação

substancial e progressiva do IDEB; aumento

dos índices de acesso ao ensino de nível

superior; aproximação entre a Polícia Militar e a

comunidade; desenvolvimento de ações

conjuntas integradas ao órgão; diminuição da

evasão escolar e promoção da cultura da paz.

Deputado Nilso Berlanda (Aparteante)

- Corrobora a fala do deputado e demonstra

preocupação referente ao tema abordado.

[Taquígrafa: Sílvia]

Partido: MDB

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -

Inicia o discurso explicitando sua revolta com o

recente caso de feminicídio da advogada, de 29

anos, Luciana Stasiak. Cita que a vítima pediu

ajuda, mas não foi atendida. Defende que as

pessoas devam se intrometer em brigas de

casais, com finalidade de evitar fatalidades.

Relata que foi graças à denúncia dos vizinhos

que os policiais conseguiram atender o

chamado e resgatar o corpo. Mostra-se

indignada com o fato do autor do crime não ter

se entregado às autoridades até o presente

momento, e por ter escondido o corpo da vítima

por mais de cinco dias.

Deputado Coronel Mocellin

(Aparteante) - Parabeniza a deputada por tão

importante projeto, e afirma ser defensor desse

modelo há muito tempo. Elogia o ensino catari-

nense e comenta que essa gestão retira os

militares aposentados, colocando-os para

trabalhar nas escolas.

Encerra, afirmando que é preciso

ecoar, no Congresso Nacional, os interesses da

sociedade brasileira, porque todo poder emana

do povo, o mesmo tem o direito de se organizar

e fazer valer os seus direitos.

Deputado Ismael dos Santos

(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela

iniciativa, dizendo que é um debate que há

muito se arrasta no Brasil, e que é adepto do

voto distrital misto. [Taquígrafa: Ana Maria]

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -

Parabeniza a deputada e reforça que os

colégios militares são exemplos de ensino de

qualidade, e defende a participação ativa do

Ministério da Educação. Informa que ficou feliz ao receber a

procuradora do Ministério Público Federal, a

promotora de Justiça de Santa Catarina e a

procuradora de Justiça de Santa Catarina, que

são representantes do Movimento Nacional de

Mulheres do Ministério Público, para falar sobre

a iniciativa do movimento de combate a

qualquer tipo de violência contra a mulher

desde a primeira infância.

Partido: PSL

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -

Parabeniza a deputada pelo discurso,

colocando-se à disposição da referida pauta.

Comenta que nas escolas militares não

acontecem atos terroristas, não há casos de

alunos com depressão e possuem alto índice

no IDEB do estado. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

(Orador) - Inicia seu discurso informando que

fará um relato da arrecadação e gastos finan-

ceiros do atual governo. Procede a exibição de

vídeo para ilustrar sua fala. Registra que,

apesar do aumento de recursos no ano que se

inicia, houve aumento de 1% nos recursos à

saúde, e também o aumento da dívida herdada

da referida secretaria, do déficit previdenciário,

do pagamento de precatórios, e as dívidas

herdadas do governo anterior estão absorvendo

os recursos incrementados pelo ICMS. Relata

que o ICMS é distribuído da seguinte forma:

25% para os municípios, 25% para a educação,

15% para a saúde, 22% de repasse para o

duodécimo, e o que sobra vai para o

pagamento da folha dos servidores.

**********
Partidos Políticos Deputada Paulinha (Aparteante) -

Presta solidariedade ao caso da advogada

Luciana Stasiak. Reforça que a pauta de

combate ao feminicídio é responsabilidade de

todos. E enaltece a liderança da deputada na

coordenadoria da Bancada Feminina.

Partido: PT

DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Orador) - Tece comentários a

respeito do relatório apresentado pelo

Ministério Público de Santa Catarina que trata

da análise de amostras da água consumida no

estado, em vários municípios. E, por meio de

exibição de vídeo, menciona que cidades catari-

nenses apresentaram resíduos de algum tipo

de agrotóxico. Também, ressalta a fala da

doutora e engenheira química, Sonia Corina

Hess, que afirma que se for feita mais

análises, mais se encontrará substâncias

perigosas em todos os municípios. O relatório

aponta que, mesmo fazendo o tratamento de

água pelas empresas de saneamento, os

pesticidas permanecem, conforme relato da

especialista. Ainda foi dito que dos 17

princípios ativos de pesticidas encontrados na

água catarinense, sete são proibidos pela

União Europeia. Salienta que a sociedade

catarinense e brasileira está bebendo água

com veneno.

Deputada Luciane Carminatti

(Aparteante) - Parabeniza a deputada pelo

trabalho como coordenadora da Bancada

Feminina. Expressa tristeza, relatando que o

número de casos de violência contra a mulher é

alta no estado. Afirma ser necessário falar

sobre esse tema para que os problemas sejam

colocados em evidência.

Finaliza, registrando que ainda

existem dívidas com empresas fornecedoras

que estão sendo devidamente quitadas,

portanto, o governo Moisés está fazendo a sua

parte e administrando da melhor forma possível

o estado. [Taquígrafa: Ana Maria]Deputado Sargento Lima (Aparteante)

- Enaltece o discurso da deputada e comenta

sua experiência como policial combatendo a

violência contra a mulher. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PSDB

DEPUTADO VICENTE CAROPRESO

(Orador) - Comenta sobre tema debatido na

comissão de Turismo, na presente data, e cita

que foi encaminhado ao governo do estado um

pedido de informação, no início do mês, sobre

o andamento das obras do Centro de Eventos

de BaIneário Camboriú, e informa que, no dia

anterior, recebeu da secretaria de Turismo

Partido: PR

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

(Orador) - Registra que protocolará, na presente

data, um decreto legislativo, garantido pela

Constituição Federal, no art.60, inciso III, que

as Assembleias Legislativas podem apresentar
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esclarecimentos a respeito das indagações

feitas.

Registra que a comissão de Turismo

convidou o prefeito Fabrício para estar presente

no dia 17, juntamente com a Santur, para

debater e agilizar a situação, que é urgente.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Paulinha, Luciane Carminatti, Fabiano

da Luz, Ada De Luca, Valdir Cobalchini, Milton

Hobus, Maurício Eskudlark, Ismael dos Santos,

VoInei Weber, Jair Miotto e Nilso Berlanda.

O documento cita que a obra física já

está pronta, com 96.3% terminadas, e a Caixa

Econômica Federal está analisando o repasse

de recursos e consolidando o que já foi feito.

Também agradece o esforço que o ex-

governador e ex-senador Leonel Pavan teve na

gestão inicial desta grande ideia, que vem

juntar os esforços de todo trade turístico, as

pessoas que entendem que fazer turismo é

trazer impostos e desenvolvimento para o

estado.

Em votação.

Informa que o investimento total foi

de mais R$ 120 milhões, e é um dos únicos

que está sendo construído aqui com recursos

federais e estaduais, além da contrapartida

municipal.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

Relata que para entrar em funciona-

mento ainda falta adquirir equipamentos

complementares, como elevadores, ar

condicionado, catracas, climatização, divisórias

e vários itens que possibilitam funcionar no dia

a dia. Afirma que os recursos para tal já estão

assegurados, no valor de R$ 16,2 milhões,

sendo R$ 15 milhões pelo governo federal e

apenas R$ 600 mil de contrapartida do governo

do estado, e assegura que os processos para

aquisição de tais equipamentos já estão em

fase adiantada e com o prazo legal de compra

praticamente definido.

Deputada Paulinha (Aparteante) -

Demonstra satisfação em ver que o deputado

também incorpora esta causa, e informa que

tem procurado fazer algo sobre a pauta.

Registra que o prefeito Fabrício solicitou ao

governo do estado que ofereça ao município

uma derrogação de competência temporária

para que, pelo menos até se findar o processo

licitatório, o município esteja habilitado a fazer

as tratativas de agendamento. Declara que,

neste sentido, enviou uma indicação para o

governo do estado, com uma propositura de lei,

se for o caso, para que possa haver essa

derrogação de competência temporária.

[Taquígrafa: Sara]

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

DEPUTADO JAIR MIOTTO sim

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES abstenção

DEPUTADO JOÃO AMIN sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO KENNEDY NUNES

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADA PAULINHA sim

DEPUTADO RICARDO ALBA sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Com relação à licitação para

concessão do Centro de Eventos à iniciativa

privada, a Secretaria informou que foi criado um

grupo multiorganizacional, constituído por repre-

sentantes da SANTUR/SOL, SC PARCERIAS e

EPROJ para o planejamento da concessão,

elaboração do edital e envio da documentação

para consulta pública e análise do Tribunal de

Contas.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - A Presidência suspende a sessão até a

Ordem do Dia para a apresentação da

Programação da Procissão do Senhor dos

Passos, e neste sentido concede a palavra ao

senhor Valter Brasil Konell, coordenador da

procissão, e também à senhora Rita Peruch, da

Irmandade do Hospital de Caridade.Conforme afirmativa do governo do

estado, e segundo o estudo de viabilidade

econômica e financeira, com um público médio

estimado de 10 mil pessoas e 100 dias de

evento por ano, o impacto socioeconômico do

empreendimento poderá chegar à cifra de

R$ 455 milhões, injetados na economia local e

microrregional, o que torna muito importante

que esse equipamento esteja em funciona-

mento o mais rápido possível.

Está suspensa a sessão.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da

Ordem do Dia.

Na oportunidade, consulta os líderes

da possibilidade de inverter a ordem de

votação, em homenagem aos trabalhadores e

representantes dos sindicatos que

acompanham a sessão, para votar em primeiro

lugar o projeto que está na pauta como extraor-

dinário.

Além da finalização das obras, fala

que é urgente o término da construção da

ponte sobre o rio Camboriú, no acesso pela

marginal oeste, na BR-101, para evitar

congestionamentos ao acesso no centro de

eventos. Explica que essa obra teve início e

parou, pelo que está encaminhando ao Deinfra,

ao DNIT e à Autopista Litoral Sul-Arteris,

requerimentos solicitando informações sobre o

andamento e o prazo de conclusão desta outra

ponte em BaIneário Camboriú.

(As lideranças aquiescem.)

Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0009/2019, de autoria do governo do estado,

que altera o art. 1º da Lei Complementar n.

459, de 2009, que institui no âmbito do Estado

de Santa Catarina pisos salariais para os

trabalhadores que especifica e adota outras

providências.

Votaram 33 srs. deputados.

Temos um voto “não”, 31 votos

“sim” e uma abstenção.Explica, ainda, que a administração

municipal está pleiteando a gestão provisória

do centro de eventos até que o processo de

concessão possa ser finalizado, porque, de

acordo com levantamento, cerca de R$ 150

milhões em eventos podem ser perdidos até o

final do ano.

Aprovado por unanimidade.

Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Esta Presidência encerra a presente

sessão, e convoca outra, extraordinária, para

as 16h21, para votar a matéria em segundo

turno. [Taquígrafa: Elzamar] [Revisão:

Taquígrafa Sara].Em discussão.
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ATA DA 004ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 16h21, 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 - Fernando Krelling - Ismael dos Santos -
Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé
Lopes - João Amin - José Milton Scheffer - Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene
Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno
Martins - Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre
Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima
- Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADA MARLENE FENGLER sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não
DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO não
DEPUTADO JERRY COMPER não
DEPUTADO JESSÉ LOPES sim
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não
DEPUTADO MARCIUS MACHADO não
DEPUTADO MARCOS VIEIRA não
DEPUTADA MARLENE FENGLER não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA não
DEPUTADO NAZARENO MARTINS não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO NILSO BERLANDA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA não
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VOLNEI WEBER não

Está encerrada a votação.

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

dente) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declara aberta a
presente sessão extraordinária.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Dá continuidade à pauta da Ordem do
Dia. Votaram 33 srs. deputados.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei Complementar n.
0009/2019, de autoria do governo do estado,
que altera o art. 1º da Lei Complementar n.
459, de 2009, que institui no âmbito do Estado
de Santa Catarina pisos salariais para os
trabalhadores que especifica e adota outras
providências.

Temos um voto “não”, 30 votos
“sim” e duas abstenções.

A matéria está aprovada em segundo
turno por maioria. [Taquígrafa: Elzamar]

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 00027/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 474/17, de
autoria do deputado João Amin, que dispõe
sobre o dever de as empresas concessionárias
de serviço de telefonia móvel permitirem ao
consumidor a acumulação de franquia de
dados, quando não utilizada no mês de
aquisição, para uso no mês subsequente.

Votaram 33 srs. deputados.
Temos seis votos “sim”, 27 votos

“não” e nenhuma abstenção.Conta com parecer favoráveis das
comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Está rejeitado o veto. [Taquígrafa:

Sílvia]

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 00061/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 043/18, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
dispõe sobre a isenção do pagamento de
direitos autorais nas execuções de obras
musicais realizadas sem fins lucrativos no
âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota
outras providências.

Em discussão.
(Pausa) Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela rejeição do veto em
Plenário.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Marcius Machado, Marcos Vieira,
Bruno Souza, João Amin, Jessé Lopes, Maurício
Eskudlark e Luiz Fernando Vampiro.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADO ALTAIR SILVA
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO abstenção
DEPUTADO BRUNO SOUZA não
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER sim
DEPUTADO JESSÉ LOPES abstenção
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela rejeição do veto em
Plenário.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

mantêm o veto e os que votarem “não”
derrubam-no.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Valdir Cobalchini, Marcius Machado,
Ismael dos Santos, Jair Miotto, Milton Hobus,
Nilso Berlanda, Maurício Eskudlark e Fabiano
da Luz.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não
DEPUTADO ALTAIR SILVA não
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FABIANO DA LUZ não
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

mantêm o veto e os que votarem “não”
derrubam-no.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
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DEPUTADO ALTAIR SILVA não
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO não
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN não
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FABIANO DA LUZ não
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING não
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não
DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO não
DEPUTADO JERRY COMPER não
DEPUTADO JESSÉ LOPES não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não
DEPUTADO MARCIUS MACHADO não
DEPUTADO MARCOS VIEIRA não
DEPUTADA MARLENE FENGLER não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não
DEPUTADO MOACIR SOPELSA não
DEPUTADO NAZARENO MARTINS não
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO NILSO BERLANDA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA não
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO SARGENTO LIMA não
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não
DEPUTADO VOLNEI WEBER não

Está encerrada a votação.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI -
Concorda com a proposição do deputado
Moacir Sopelsa para que se retire a matéria, e
a Assembleia, através do líder do governo, junto
ao governo, busque o envio de um projeto,
tornando este programa lei e de forma
permanente.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0146/2019,

de autoria do deputado Kennedy Nunes,
solicitando ao secretário de estado da Fazenda,
informações acerca dos salários pagos aos
servidores da Udesc.

Em discussão.
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Retirado o projeto de discussão e
votação. [Taquígrafa: Sara]

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

permaneçam como se encontram.Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0121/2018, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, que altera a
Lei nº 14.365, de 2008, que “determina a
fixação de cartazes, nos locais que especifica,
com mensagem sobre exploração sexual e
tráfico de crianças e adolescentes”, para incluir
os cinemas na lista dos estabelecimentos
abrangidos pela norma.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0147/2019,

de autoria do deputado Sargento Lima,
solicitando ao secretário de estado da
Educação, informações acerca do Novo
Programa de Quadras Cobertas 2018.

Em discussão.
(Pausa)

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente; e de
Direitos Humanos.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Em discussão. Pedido de Informação n. 0148/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da
Infraestrutura, informações acerca das
desapropriações ocorridas devido às obras de
construção da rodovia SC-439, trecho de
Urubici a Grão Pará.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Doutor Vicente Caropreso e Jessé
Lopes.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. [Taquígrafa: Elzamar] Em discussão.
Pedido de Informação n. 0143/2019,

de autoria da deputada Luciane Carminatti,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca do número de servidores
que solicitaram licença para tratamento de
saúde em 2018.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0150/2019, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, cumprimentando
o presidente da Fundação Municipal de Cultura,
do município de BaIneário Piçarras, pelo lança-
mento da Edição 2019 do Edital Ivone Pires de
Apoio à Cultura.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Votaram 32 srs. deputados. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Temos um voto “sim”, 31 votos

“não” e nenhuma abstenção. Aprovado. Em discussão.
Está rejeitado o veto por maioria. Pedido de Informação n. 0144/2019,

de autoria do deputado Nilso Berlanda,
solicitando ao secretário da Infraestrutura
informações acerca das condições da
pavimentação da rodovia SC-281, que liga a
BR-116, no município de Ponte Alta, à SC-114
no município de Otacílio Costa.

(Pausa)
[Taquígrafa: Ana Maria] Em votação.
Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 00062/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 080/18, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
institui o Programa Dinheiro na Escola na Rede
Estadual de Ensino, e adota outras
providências.

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

Aprovada.
Moção n. 0151/2019, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o cabo PM Jeferson de Rosa Souza e o soldado
Leandro Goulart Simoni, por ato de bravura na
cidade de Tubarão.

Em discussão.
(Pausa)

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela manutenção do veto
em Plenário.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Em discussão. Aprovado. Em votação.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Maurício Eskudlark, Luiz Fernando
Vampiro, Valdir Cobalchini, Jessé Lopes,
Luciane Carminatti, VoInei Weber, Rodrigo
Minotto, Milton Hobus, Coronel Mocellin, Doutor
Vicente Caropreso, Ivan Naatz, José Milton
Scheffer, Nazareno Martins e Marcius Machado.

Pedido de Informação n. 0145/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Infraestrutura
informações acerca da jurisdição e a
responsabilidade de manutenção da rodovia
SC-468. (Trecho com ponto inicial no município
de Jaborá, mais precisamente no
entroncamento com a rodovia SC-355,
passando pelos municípios de Presidente
Castello Branco e Ipira e tendo como ponto final
o entroncamento com a rodovia SC-390).

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

Aprovada.
Moção n. 0152/2019, de autoria do

deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o
presidente da Cooperativa de Crédito Poupança
e Investimentos do Sul do Estado pela
passagem dos 20 anos de fundação.DEPUTADO MOACIR SOPELSA -

Sugere ao autor a retirada do projeto da pauta,
consultando os líderes de todos os partidos
com relação à matéria.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Consulta o autor da matéria, deputado
Valdir Cobalchini, sobre o seu entendimento,
tendo em vista a manifestação do deputado
Moacir Sopelsa.

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

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

permaneçam como se encontram.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os seguintes Requerimentos
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n.s: 0285/2019, de autoria do deputado Luiz
Fernando Vampiro; 0286/2019, de autoria da
deputada Luciane Carminatti; 0287/2019, de
autoria do deputado Nilso Berlanda;
0288/2019, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera; 0289/2019, 0290/2019 e
0291/2019 de autoria de deputado Moacir
Sopelsa; 0292/2019, 0293/2019,
0294/2019, 0295/2019 e 0296/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado;
0297/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0298/2019, de autoria do deputado
Laércio Schuster; e 0299/2019, de autoria do
deputado Fernando Krelling.

de autoria do deputado Sargento Lima;
0425/2019, de autoria do deputado Nazareno
Martins; e 0427/2019, de autoria do deputado
Fernando Krelling.

relação à segurança pública nas escolas catari-
nenses.

Informa que recebeu, em seu
gabinete, uma comissão vinda de Brusque,
Nova Trento e região, reivindicando solução
de erro histórico que se cometeu em nível
federal, no Congresso Nacional, através da
Lei n. 13.617/2018, que concede à cidade
de Santa Tereza do Espírito Santo o título de
Pioneira da Imigração Italiana no Brasil.
Critica a lei, justificando que o pioneirismo
da imigração italiana no Brasil ocorreu aqui
na capital, quando italianos chegaram e
subiram até a região de São João Batista,
fundando a Colônia Nova Itália em 1836, e
que os de Espírito Santo chegaram em
1874, muitos anos depois.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
DEPUTADO MOACIR SOPELSA -

Registra a pujança do município de Seara, o
qual se sobressai na produção de aves, suínos,
e que tem uma das maiores indústria da JBS.
Assim, cumprimenta o sr. prefeito municipal,
Edemilson Canale, e todos os searenses.
[Taquígrafa: Sílvia]

**********
Explicação Pessoal

Esta Presidência comunica que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0404/2019, de autoria da
deputada Ada De Luca; 0405/2019, de autoria
do deputado Romildo Titon; 0406/2019, de
autoria do deputado Nilso Berlanda;
0407/2019, 0408/2019 e 0409/2019, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini;
0410/2019, 0411/2019, 0412/2019,
0413/2019, 0419/2019, 0420/2019,
0421/2019, 0422/2019, 0423/2019 e
0426/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0414/2019, 0415/2019,
0416/2019, 0417/2019 e 0418/2019, de
autoria do deputado Milton Hobus; 0424/2019,

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Faz referência ao Projeto da Reforma
Administrativa, encaminhado pelo governador
Moisés à Alesc. Demonstra preocupação com
alguns itens do mesmo, registrando que
protocolará junto à comissão de Educação
alguns questionamentos a respeito da estrutura
administrativa a ser adotada após a extinção
das Agências Regionais. Questiona como irão
funcionar as escolas quando for preciso trocar
uma fechadura. Irá um técnico de Florianópolis
para resolver a situação? Que providências
estão sendo tomadas para prover itens básicos
em sala de aula? Como ficam os investimentos
a serem realizados no Centro de Educação,
Ceduc? Indaga o que está sendo feito com

Finaliza, acrescentando que a lei está
equivocada, por isto, propõe à Casa que entre
com uma ADIn - Ação Direta de Incons-
titucionalidade, no STF, para que se faça a
correção moral, justa e cultural da chegada dos
pioneiros italianos no Brasil. [Taquígrafa: Ana

Maria]

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. [Revisão: Taquígrafa Sara].

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 312, de 09 de abril de 2019
ATO DA MESA Nº 311, de 09 de abril de 2019 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA, no uso da sua competência, prevista no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e com fundamento no
art. 3º da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, com redação dada
pela Lei nº 17.690, de 11 de janeiro de 2019,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, no uso da sua competência, prevista no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e com fundamento no
art. 3º da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, com redação dada
pela Lei nº 17.690, de 11 de janeiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Declarar a utilidade pública da Associação de
Moradores do Bairro Glória, com sede no Município de Rodeio.RESOLVE:

Art. 1º Declarar a utilidade pública do Instituto Maria
Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do
Cidadão, com sede no Município de Sombrio (Hospital Dom Joaquim).

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º deste Ato da
Mesa ficam assegurados todos os direitos prescritos na legislação
vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação deste Ato, os seguintes
documentos:

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º deste Ato da
Mesa ficam assegurados todos os direitos prescritos na legislação
vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação deste Ato, os seguintes
documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos

da legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
IV - balancete contábil; eII - atestado de funcionamento atualizado, nos termos

da legislação vigente;
V - declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação.

III - certidão atualizada do registro da entidade no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

IV - balancete contábil; e Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.V - declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação.

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

–––– * * * ––––
Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação.
ATO DA MESA Nº 313, de 09 de abril de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA, no uso da sua competência, prevista no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e com fundamento no
art. 3º da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, com redação dada
pela Lei nº 17.690, de 11 de janeiro de 2019,

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

–––– * * * ––––
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RESOLVE: III - certidão atualizada do registro da entidade no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;Art. 1º Declarar a utilidade pública da Associação

Joinvillense de Combate ao Câncer, com sede no Município de Joinville. IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º deste Ato da
Mesa ficam assegurados todos os direitos prescritos na legislação
vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação deste Ato, os seguintes
documentos:

Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
I - relatório anual de atividades do exercício anterior; Deputado Laércio Schuster - Secretário
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos

da legislação vigente;
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

–––– * * * ––––

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

ATAS DE COMISSÃO PERMANENTE
debater a Celesc Pública. Posto em discussão e votação, o
requerimento foi aprovado por unanimidade, condicionada à
ampliação do período para realização do evento - entre os dias
primeiro a dez de abril, à inclusão do recente processo de
reestruturação da empresa entre os temas a serem abordados e
ao convite para participação da Comissão de Economia, Ciência,
Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença dos Senhores
Deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião, da qual
eu, Jéssica Camargo Geraldo, Chefe de Secretaria desta Comissão,
lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os membros do
colegiado, será assinada pela Senhora Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 19ª LEGISLATURA
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às onze
horas e trinta minutos, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do
Regimento Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a
Presidência da Senhora Deputada Paulinha, os Deputados
Membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público: Marcos Vieira, Fabiano da Luz, João Amin, Moacir Sopelsa,
Nazareno Martins, Sargento Lima e VoInei Weber, justificada a
ausência do Deputado Marcius Machado. Havendo quórum
regimental, a Presidente abriu os trabalhos e submeteu à
apreciação o Requerimento, subscrito pela Deputada Luciane
Carminatti, para a realização de Audiência Pública, na Assembleia
Legislativa, em data a ser definida, sobre a PEC 6/2019, que
modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de
transição e disposições transitórias, e dá outras providências, que
tramita no Congresso Nacional, que posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a Presidente passou
a palavra ao Deputado VoInei Weber, que apresentou parecer ao
PLC 0004.0/2019, que altera a Resolução nº 002, de 2006, que
dispõe sobre o Quadro de Pessoal, o Plano de Carreira, os cargos,
as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições
dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 2015, a
fim de criar cargos em comissão e funções de confiança que
menciona para as Comissões Permanentes de Defesa dos Direitos
do Idoso e de Assuntos Municipais, transformar nível de função de
confiança da Comissão Permanente de Trabalho, Administração e
Serviço Público e modificar a forma do cômputo do percentual
quanto à reserva dos cargos em comissão aos servidores de cargo
efetivo do Poder Legislativo, bem como diminuir o limite de funções
gratificadas atribuídas a servidor à disposição; e modifica o art. 7º
da Lei Complementar nº 719, de 2018, que alterou a referida
Resolução, para o fim de excetuar, expressamente, dos seus
efeitos o acréscimo no adicional de pós-graduação. O relator
exarou parecer pela aprovação com emenda modificativa de folha
38, que posto em discussão, foi concedida vista em mesa ao
Deputado João Amin, ficando a votação sobrestada. Em seguida,
foi concedida a palavra ao Deputado Fabiano da Luz, que
apresentou parecer ao PL 290.3/2018, de autoria da Deputada
Luciane Carminatti, que dispõe sobre a divulgação e o combate ao
assédio moral na Administração Pública do Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer pela aprovação da matéria nos termos de
emenda global substitutiva, que posto em discussão, teve pedido
de vista concedido ao Deputado Sargento Lima. Ato contínuo, a
Presidente Deputada Paulinha fez a leitura do Ofício nº
0050/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, requerendo
licença de suas atividades por motivo de saúde, pelo período de
15 dias. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado João Amin,
que devolveu sem manifestação o PLC 0004.0/2019. A Presidente
Deputada Paulinha, então, colocou em votação o parecer do
Deputado VoInei Weber acerca do PLC 0004.0/2019, que foi apro-
vado por unanimidade. Em seguida, foi concedida a palavra ao
Deputado Fabiano da Luz, que apresentou requerimento para a
realização de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa, entre
os dias primeiro e três de abril de dois mil e dezenove, para

Sala de Reunião das Comissões, 13 de março de 2019.
Deputada Paulinha

Presidente
–––– * * * ––––

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às onze horas
minutos, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno,
reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a Presidência da Senhora
Deputada Paulinha, os Deputados Membros da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público: Marcos Vieira, João Amin, Marcius
Machado, Sargento Lima e Fernando Krelling, como substituto do
Deputado VoInei Weber através de Ofício Interno nº 122/2019.
Havendo quórum regimental, a Presidente abriu os trabalhos e passou
a palavra ao Deputado João Amin, que submeteu à apreciação a
matéria PLC/0009.5/2019, que altera o art. 1º da Lei Complementar
nº 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina
pisos salariais para os trabalhadores que especifica e adota outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente
requereu apelo do Deputado Marcos Vieira ao senhor Deputado Julio
Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que
tramitação da matéria PLC/0009.5/2019 seja posta em votação da
próxima Sessão Ordinária desta que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente passou a palavra
à Deputada Luciane Carminatti para tratar de Audiência Pública acerca
da Reforma da Previdência, aprovada por esta comissão. Ato contínuo a
Deputada Luciane Carminatti destacou importância de discutir o
assunto e pontuou que aguarda confirmação de data da Audiência. Ato
contínuo a presidente solicitou que a matéria PLC/0008.4/2019, que
dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da
Administração Pública Estadual e estabelece outras providências, seja
apreciada em conjunto pelas Comissões de Trabalho, Administração e
Serviço Público, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Posto
em Discussão, a Deputada Luciane Carminatti destacou que avaliação
conjunta permite o mesmo tempo de apreciação a todas as comissões.
A Presidente sugeriu que se necessário seja convocada reunião extraor-
dinária desta comissão. Posta em votação esta solicitação, foi apro-
vada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos demais
presentes e encerrou a reunião, da qual eu, Juliana Bassetti, Chefe de
Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada
por todos os membros do colegiado, será assinada pela Senhora
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 03 de abril de 2019.
Deptada Paulinha

–––– * * * ––––
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AVISO DE PUBLICAÇÃO
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, e
em conformidade com as Resoluções nº
001 e 002/2006, e suas alterações, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642,
de 22 de janeiro de 2015,

AVISO DE PUBLICAÇÃO
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, com base no art. 14, § 2º, da Lei 12.232/10,
convoca a todos os interessados para a sessão pública que será
realizada no dia 17/04/2019 na Diretoria de Comunicação Social às
14h, com vistas à coleta de orçamentos de serviços de Produção de 01
VT de 60” considerando 01 diária de captação, 20 figurantes, diretor de
cena, assistente de direção, diretor de fotografia, diretor de produção,
produtor de set, produtor de elenco, figurinista, 02 assistentes de
câmera, eletricista, maquinista, assistente de elétrica, motoristas,
drone com operador, Câmera RED ou Ursa Mini 2, iluminação,
maquinária, edição, finalização, colorização, computação gráfica 2D e
3D hiper-realista, trilha produzida, locução, transporte, seguros,
impostos, cópias (pendrives e links) e codecine. Cessão de direitos de
Veiculação: Período: 6 meses. Praça: SC. Meios: TV aberta, fechada,
cinema, mídia indoor (TVs indoor como Info Tv, Elemídia, e etc), rádio
(áudio liberado para uso no rádio), mídia outdoor (painéis externos
eletrônicos) e internet em geral (sites de mídia e site e páginas em
redes sociais do cliente). Maiores informações entrar em contato com
Sidney Souza da Agência NEOVOX, fone: (48) 3224-8877.

NOMEAR ROBERTO CURCIO, matrícula nº 6550, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Comissão
Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (DL - CC - Comissão de
Turismo e Meio Ambiente).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1327, de 09 de abril 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, 11 e 92 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,

Florianópolis, 10 de Abril de 2019 NOMEAR DOUGLAS DA SILVA, matrícula nº 9799
servidor da Prefeitura Municipal de Tubarão à disposição desta
Assembleia para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-01, Atividade Parlamentar
Externa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Felipe Estevão -
Tubarão).

Lucia Helena Vieira
Diretora de Comunicação Social

–––– * * * ––––

PORTARIAS
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1324, de 09 de abril 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,

PORTARIA Nº 1328, de 09 de abril 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 2016RESOLVE:

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

PUBLICAR que o servidor ANDRE HESPANHOL DA SILVA,
matrícula nº 6664, designado pelo respectivo Deputado, é o responsável
pelo Gab Dep José Milton Scheffer para fins de convalidação e controle de
frequência dos servidores externos e internos.

EXONERAR a servidora GABRIELA PIZZETTI LODETTI
FABRIS, matrícula nº 8888, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-74, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de abril de 2019 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Carlos Antonio Blosfeld

–––– * * * –––– Diretor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 1325, de 09 de abril 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

PORTARIA Nº 1329, de 09 de abril 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 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,

NOMEAR GERMANO GRISS NETO, matrícula nº 5024,
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 PSD - São Domingos).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
PATRICIA DOS SANTOS, matrícula nº 9276, de PL/GAB-66 para o
PL/GAB-72 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 08 de abril de 2019 (Gab Dep Marlene Fengler).

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1326, de 09 de abril de 2019 PORTARIA Nº 1330, de 09 de abril 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 2016
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

PORTARIA Nº 1334, de 09 de abril 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 2016ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
MARIA CRISTINA ALVES, matrícula nº 9468, de PL/GAB-66 para o
PL/GAB-71 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 08 de abril de 2019 (Gab Dep Marlene Fengler).

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

NOMEAR JAIRO LUFT, matrícula nº 2931, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-65, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Romildo Titon - Campos Novos).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1331, de 09 de abril 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 1335, de 09 de abril de 2019

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,

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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
RAQUEL MOREIRA, matrícula nº 9574, de PL/GAB-81 para o
PL/GAB-80 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de abril de 2019 (Gab Dep Felipe Estevão).
Carlos Antonio Blosfeld

NOMEAR MARCEL LODETTI FABRIS, matrícula nº
6755, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-74, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Jose Milton Scheffer - Criciúma).

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

PORTARIA Nº 1332, de 09 de abril 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 1336, de 09 de abril de 2019
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor MARCIANO MARCIO DA SILVA,
matrícula nº 9662, do cargo de Assessor de Comissão Permanente,
código PL/GAC-59, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 08 de abril de 2019 (DL - CC - Comissão de Turismo e Meio
Ambiente).

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor comissionado, JOEL

SAMIR SCHREDER, matrícula nº 9394, como fiscal do Contrato nº
011/2019.

Carlos Antonio Blosfeld Art. 2º O servidor designado deverá se responsabilizar
pela certificação dos recibos de aluguel, referente ao imóvel destinado
a abrigar o escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado
Fernando Krelling.

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

PORTARIA Nº 1333, de 09 de abril de 2019
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, e vigerá até que nova Portaria seja editada alterando o
presente.

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

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1337, de 09 de abril de 2019RESOLVE: 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,

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

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora CLEIA MARIA BRAGANHOLO,

matrícula nº 730, para secretariar os trabalhos da Comissão Especial
de Tomada de Contas Especial, instituída pelo Ato da Mesa nº
036/2019, de 30 de janeiro de 2019, atribuindo-lhe a gratificação de
exercício, código PL/FC-2.

NOMEAR MATHEUS FERRARESI BRAUNSPERGER,
matrícula nº 8705 para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 08 de abril de 2019 (Gab Dep Fernando Krelling). Neroci da Silva Raupp
Carlos Antonio Blosfeld Diretor-Geral
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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