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P L E N Á R I O

ATA DA 026ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana

Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -

Dr. Vicente Caropreso - Felipe Estevão -

Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Ivan

Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes

- João Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia

- Laércio Schuster - Luciane Carminatti - Luiz

Fernando Vampiro - Marcius Machado - Marcos

Vieira - Marlene Fengler - Maurício Eskudlark -

Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir

Sopelsa - Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre

Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -

Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima

- Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Breves Comunicações prisão dos bandidos que sobreviveram.

Parabeniza a todos os policiais militares que

corajosamente enfrentam todo dia o crime

organizado, nos 26 estados da nossa

federação e no distrito federal.

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) - Cumprimenta

a equipe masculina de vôlei de Blumenau, a

APAN, que garantiu o acesso à Superliga

Nacional de Voleibol no final da semana,

relatando que a equipe ainda vai disputar o

título da Superliga B nos próximos dias.

Também enaltece a iniciativa do

presidente Jair Bolsonaro em elogiar os

policiais militares de São Paulo, e do gover-

nador João Doria, que vai condecorar aqueles

policiais. No seu entendimento, polícia tem que

fazer cumprir a lei e a ordem, combater a

criminalidade, e deixa registrado que aqui em

Santa Catarina tem deputado que defende a

Polícia Militar. [Taquígrafa: Sara]

Afirma que o esporte é saúde, é

disciplina, é educação, é investimento na base,

inclusive, que traz resultados positivos para

todo estado catarinense, lembrando que Blumenau

é a campeã em títulos dos Jogos Abertos.

Como segundo tema, fala da impor-

tância de valorizar as forças de segurança em

todo o Brasil, não só de Santa Catarina, citando

a Polícia Militar, a Polícia Civil, o IGP, o Corpo

de Bombeiros, e ressalta que os combates

político, ideológico, moral e jurídico, além do

combate com armas à criminalidade, precisam

acontecer, pois o enfrentamento deve ser feito.

DEPUTADA LUCIANE

CARMINATTI(Oradora) - Inicia o pronunciamento,

homenageando o Dia do Jornalista e

enaltecendo os que seguem essa profissão.

Afirma que a liberdade de imprensa deve ser

preservada na democracia. Enfatiza que o PT

sempre fez muitas críticas ao papel da imprensa,

mas nunca cerceou a liberdade da mesma.

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Julio Garcia

Mauro de Nadal

Padre Pedro Baldissera

DEPUTADO JULIO GARCIA (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.

Parabeniza os policiais militares do

estado de São Paulo, que num embate com

bandidos que assaltavam, no município de

Guararema, o fizeram de forma corajosa,

rebatendo arma com arma, resultando na

Prossegue seu discurso e traz uma

análise sobre o governo do presidente Jair

Bolsonaro, afirmando ser a pior avaliação da*********
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história nos 100 primeiros dias do governo.

Exibe vídeo no telão comparando, através de

opinião popular, o início de mandato dos

presidentes Bolsonaro, Lula, Dilma e Collor.

Expõe, por meio de exibição de vídeo,

matéria noticiada no programa Jornal do

Almoço, da NSC, sobre o contorno viário da

Grande Florianópolis, assunto que acompanha

desde a época de vereador e entende da neces-

sidade de uma nova postura, principalmente

por parte do governo federal. Comenta a

entrevista dada, no referido jornal, pelo

engenheiro Ricardo Saporiti, em que afirma o

não cumprimento do prazo de entrega para

2021, o que considera um fato lamentável.

Assim, convoca uma audiência pública para 22

de abril, na Alesc, com os representantes do

Fórum Parlamentar Catarinense. [Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -

Parabeniza o deputado pelo tema, informando

que na Ordem do Dia vai ser votado Pedido de

Informação sobre a questão. Será importante

ter transparência sobre a rescisão dos

contratos desta obra.

Argumenta que a pesquisa constata

uma dura realidade que o país está enfrentando

com esse governo federal, citando, como

exemplo, o aumento do desemprego atingindo

13 milhões de brasileiros, segundo o IBGE.

Deputado Valdir Cobalchini (Aparteante)

- Solidariza-se com os deputados pela situação

da rodovia, acrescentando que ocorreram

muitas pautas sobre o assunto, e certamente

será adiada ainda mais a conclusão da obra.

[Taquígrafa: Ana Maria]

Comenta que o governo do presidente

Jair Bolsonaro não tem tempo para se dedicar

ao trabalho, por haver crises consecutivas,

escândalos de funcionários laranjas e

sucessivas demissões no Ministério da

Educação. Cita um dado da Folha de S. Paulo,

afirmando que dois terços dos objetivos

elencados por Bolsonaro não foram cumpridos.

**********
Partidos Políticos

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -

Inicia seu pronunciamento, pedindo sensibi-

lidade aos deputados sobre a situação do

Terminal Pesqueiro de Laguna. Exibe imagens

no telão que mostram a estrutura do terminal,

enquanto conta, de forma resumida, a história

da cidade e a participação de revolucionários

que se estabeleceram estrategicamente no

porto de Laguna durante a Guerra dos Farrapos.

Partido: PT

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Inicia seu pronunciamento, solicitando esclare-

cimentos sobre a paralisação na pavimentação

da rodovia entre Jaborá e Ouro. Informa que

protocolará pedido de informação ao governo

estadual sobre a questão.

Adentra ao tema do Ministério da

Educação, questionando quando o governo vai

parar de prejudicar a educação do país. Além

da crise que culminou na demissão do ex-

ministro Ricardo Velez, o presidente designou

um novo ministro que não tem especialização

na área de educação, mas sim no financeiro.

Segue o discurso, alertando à

população sobre a importância da Campanha

de Vacinação para prevenir doenças. Menciona

que há, no momento, um período de aversão às

vacinas, trazendo à tona casos de óbito por

doenças consideradas controladas, como o

Sarampo e a Febre Amarela.

Relata que foi à Brasília e marcou

audiências com o Ministério da Pesca e

Agricultura e pediu apoio ao Secretário de

Articulação Nacional de SC, e também pede

apoio aos deputados. Por fim, comenta que é

uma pauta exaustiva e burocrática, mas que

está confiante no resultado. Argumenta que a

revitalização do Terminal Pesqueiro pode

fomentar a economia da cidade, inclusive

gerando 1500 empregos na região da Amurel.

Informa que, em 100 dias, Bolsonaro

ainda não apresentou avanços concretos em

temáticas centrais na educação brasileira.

Exibe no telão um resumo de sete pontos

primordiais que ainda não avançaram, dando

ênfase no item dois, que trata do financiamento

capaz de contemplar melhorias nas escolas de

Santa Catarina, e o item sete, que trata da nova

proposta na grade curricular do ensino médio.

Comenta que está faltando vacinas de

Hepatite e medicação de uso contínuo nos

Postos de Saúde do estado. Mas, ressalta que

o governo estadual pode adquirir os

medicamentos através do Ministério da Saúde,

pela lei de compra emergencial.Finaliza o discurso, citando a frase

do professor Daniel Cara, “neste mar de

lama que o Brasil se encontra, a gente

precisa ter a fortaleza de lutar pela

educação.” [Taquígrafa: Sara]

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -

Concorda com o discurso do deputado e deseja

que essa pauta elencada se concretize.

[Taquígrafa: Sílvia]

Comunica que inicia amanhã o período

de vacinação contra a gripe Influenza, H1N1,

destacando que a imunização é um alcance

importante na ciência.DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Orador) -

Corrobora a fala do deputado Felipe Estevão,

dizendo que, por falta de fiscalização do

Ministério da Agricultura, os pescados que

poderiam ser recebidos no Porto de Laguna vão

para o Porto de Rio Grande, Rio Grande do Sul

ou para o Porto de Itajaí, por falta de consciência e

responsabilidade dos órgãos competentes.

DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) - Tece

comentários a respeito da procissão do Senhor

Jesus dos Passos, que ocorreu no último final

de semana em Florianópolis, com cerimônias

festiva e religiosa, e contou com a participação

de mais de 45 mil pessoas. Declara que a

citada procissão recebeu o selo de Patrimônio

Imaterial do Brasil e fala da contribuição da Acif

na obtenção do título. Demonstra sentimento

de agradecimento ao presidente Julio Garcia

pela honra de representar a Assembleia

Legislativa no referido evento, destacando que

o festejo faz parte da cultura e da fé de

Florianópolis e de Santa Catarina.

Finaliza, enaltecendo o SUS e pede para

que esse sistema seja fortalecido para garantir

o atendimento a todas as pessoas que

necessitam. Lamenta que a precarização e falta

de funcionários prejudiquem a eficácia no

atendimento à população, principalmente a

mais carente. [Taquígrafa: Ana Maria]

Faz referência à estrada que liga Jaborá

à cidade de Ouro, a rodovia SC-467. Cita que

foi elaborado projeto há 20 anos para o seu

asfaltamento, e também que o ex-governador

Raimundo Colombo lançou a licitação e a

ordem de serviço, mas a empresa vencedora,

no decorrer dos anos, não conseguiu concluir e

foi dissolvido o contrato. Destaca que houve

outra licitação e outra empresa reiniciou o

trabalho, porém agora, para surpresa de todos,

foi rescindido novamente. Portanto, não se

sabe quando a obra será concluída. Acrescenta

que, por isto, o poder público e os políticos

perderam a credibilidade. Questiona onde está

a fiscalização do Deinfra, e por que deixa a

situação chegar ao extremo. Alerta que o poder

público não mostra responsabilidade nas ações.

Partido: MDB

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Orador) -

Comenta que o dia 02 de abril foi instituído pela

ONU como o Dia Mundial da Conscientização do

Autismo, uma síndrome que afeta vários aspectos

da comunicação, além de influenciar também no

comportamento do indivíduo.

Ainda, ressalta a importância de se

fazer uma reflexão relacionada à área da

Saúde, devido a situações que estão ocorrendo

no estado catarinense, como a falta de vacina

para Hepatite no sul do estado; a morte de uma

pessoa por Febre Amarela, em Joinville; e há

poucos dias, na serra catarinense, óbito por

Meningite. Entende que é um assunto de

estado e o governo deve dar as informações

necessárias à sociedade quanto à prevenção,

mesmo sabendo que algumas medidas já

existem, mas a comunicação entre governo e

secretaria de Saúde tem que melhorar.

Neste sentido, refere-se à Rede de

Atendimento ao Autista, de Maravilha, que

promoveu evento para despertar a campanha:

Autismo - É preciso conviver para conhecer -,

um trabalho desenvolvido pelo vereador Eder

Moraes e a sra. Juciane Vendruscolo. Por meio

deles apresentou, nesta Casa, um projeto de

lei para instituir a carteira de identificação do

autista no âmbito do estado de Santa Catarina,

identificação esta que dará acesso ao portador

da síndrome às políticas públicas de atendi-

mento e assistência, bem como passe livre

intermunicipal, pois muitos dependem de

Encerra, esperando e cobrando do atual

governo estadual explicação sobre os motivos

da obra continuar paralisada.
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transporte para ter acesso aos médicos,

psicólogos e assistência social. Informa que a

carteira de identificação também permitirá

preferência no atendimento pessoal em

instituições públicas do estado para o trato de

assuntos de seu interesse, inclusive quando

representado por seu responsável legal. Apela

aos parlamentares para que seja discutida, nas

comissões, a implementação da carteira,

fazendo assim com que ela se torne realidade.

Eletrosul, e que esta se mantenha em Santa

Catarina, onde tem história, sede e corpo

funcional qualificado. [Taquígrafa: Sara]

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Partido: PSL Aprovado.

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Inicia o discurso informando que

trouxe um projeto de lei para impedir

entorpecentes no âmbito escolar, e gostaria de

falar sobre o assunto, mas por conta de

algumas críticas feitas ao presidente da

República, informa que usará o horário para

defender Bolsonaro.

Pedido de Informação n. 0152/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário da Infraestrutura informações

acerca das obras de construção da nova ponte

do canal da Barra da Lagoa, localizada na

Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, (SC-406).

Além de outros eventos relativos ao

tema, também cita que mais de 600 pessoas

lotaram o auditório Antonieta de Barros e o

Plenarinho da Alesc, com a realização do IV

Congresso Catarinense sobre Autismo -

Identificação e Abordagem Terapêutica,

coordenado pela comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência. Relata que,

segundo dados da Organização Mundial da

Saúde, o transtorno abrange 70 milhões de

pessoas, e estima-se que o Brasil, com 200

milhões de habitantes, possua cerca de dois

milhões de autistas, mas somente em 1993 a

síndrome foi adicionada à classificação

internacional de doenças da OMS. Considera

que o diagnóstico ainda é impreciso, e nem

mesmo um exame genético é capaz de afirmar

com precisão a incidência da síndrome.

Em discussão.

(Pausa)

Comenta que a deputada produziu uma

anedota ao comparar Bolsonaro com Lula e

Dilma, pois um está preso e a outra sofreu

impeachment. Informa que não é possível que

o atual presidente solucione os problemas do

país no período de três meses.

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0153/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário da Infraestrutura informações

acerca do planejamento para realização de

obras de manutenção na Rodovia SC-401.

Diz que críticas ao presidente são

necessárias, mas o partido PT não tem credibi-

lidade para questionar a pasta da Educação,

pois os ex-presidentes Dilma e Lula não

cuidaram devidamente de suas próprias

formações escolares.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Finaliza o discurso, listando os

escândalos de corrupção durante todo o

governo do PT, e reafirma que críticas ao

presidente são válidas quando partem de

cidadãos e políticos com partidos sem

envolvimento em casos de corrupção.

[Taquígrafa: Sara]

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0154/2019,

de autoria do deputado Bruno Souza,

solicitando ao secretário de Estado da Fazenda,

informações acerca do Programa PRÓ-EMPREGO.

Exibe no telão dados sobre a síndrome,

classificada pelo Manual Médico em quatro

estágios, que são: baixa funcionalidade, média

funcionalidade, alta funcionalidade, e ainda a

Síndrome de Savant, cujos portadores são

detentores de extraordinária memória. Ressalta

que o propósito da sua contribuição é que o

Autismo não seja visto apenas como números

estatísticos, pois os seus portadores podem

atuar em muitos campos da atividade humana,

alguns são chamados de gênios e deram

grandes contribuições para a humanidade.

Partido: PSD Em discussão.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Comenta audiência pública na comissão

da Criança e do Adolescente, quando o secretário

da Educação e o comandante-geral, coronel Araújo,

trouxeram dados relevantes a respeito da

segurança pública nas escolas públicas estaduais.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0155/2019,

de autoria do deputado Valdir Cobalchini,

solicitando ao secretário da Infraestrutura

informações acerca da atual situação da

pavimentação da Rodovia SC-467, trecho entre

os municípios de Ouro e Jaborá.

Registra sua visita, no domingo, na EEM

Dite Freitas, de Tubarão, ao mostrar vídeo da

referida instituição que apresenta problemas

estruturais, como: caixa d’água com coruja

morta, infiltrações nas salas, rachaduras e

outros, o que evidencia condições precárias.

Assim, por meio de requerimento, pede que o

secretário da Educação esclareça tudo o que foi

realizado no estabelecimento de ensino.

[Taquígrafa: Sílvia]

Um segundo tema que desperta sua

atenção e que foi assunto já pautado por

diversos deputados, é sobre a Eletrosul, pois o

mercado energético acompanha com muita

atenção a possível fusão da mesma com a

Companhia de Geração Térmica de Energia

Elétrica - CGTEE, ambas controladas pela

Eletrobras, cujo presidente defende operações

no rumo da privatização do sistema e corte de

gastos, o que é bem recebido pelo mercado.

Entretanto, alerta que a possível fusão das

mesmas vai juntar uma empresa viável com

uma deficitária, além do fato de que

aproximadamente 800, dos 1200, funcionários

da Eletrosul trabalham em Santa Catarina.

Considera que fundir as duas é entregar ao

mercado o produto desta fusão com o preço

baixo, e vê como negativa a possibilidade de o

comando da Eletrosul ser transferido para o Rio

Grande do Sul, com perda de divisas que hoje

entram para os cofres catarinenses.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Suspende a sessão até o início da

Ordem do Dia.

Com a aquiescência do autor, também

subscreverão o presente Pedido de Informação

os srs. deputados: Moacir Sopelsa, Neodi

Saretta, Milton Hobus e Romildo Titon.**********
Ordem do Dia Aprovado.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

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

Ordem do Dia.

Pedido de Informação n.

0156/2019, de autoria do deputado Neodi

Saretta, solicitando ao secretário da

Infraestrutura informações acerca das obras

na Rodovia SC-467, trecho entre os

municípios de Jaborá e Ouro.

Pedido de Informação n. 0151/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário da Casa Civil informações acerca

da destinação da edificação concluída pelo

Poder Executivo estadual na SC-401, junto ao

bairro João Paulo.

Em discussão.

(Pausa)

Alerta para a importância da mobilização

política em defesa da permanência da Eletrosul

em Santa Catarina e, caso seja necessária uma

incorporação, que a CGTEE se torne parte da

Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Discute a presente matéria o sr.

deputado João Amin. Aprovado.
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Moção n. 0154/2019, de autoria do

deputado Fernando Krelling, apelando ao gover-

nador do estado pela instalação de rampas de

acesso e demais equipamentos capazes de

viabilizar a inclusão dos alunos com dificuldade

de locomoção na Escola Básica João Martins

Veras, no município de Joinville.

Explicação Pessoal DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -

Pede ao governador Carlos Moisés a

manutenção da estrutura do Procon, o qual é

modelo para o Brasil, bem como já atendeu

mais de um milhão de pessoas. Salienta que

tem recebido reclamações e pedidos para que

se mantenha o órgão. Também cita a questão

do desemprego e a demanda da falta de atendi-

mento à população. Entende que o Procon é

patrimônio dos catarinenses e pede apoio dos

colegas para defendê-lo, pois percebe que não

há nexo em transformar em uma diretoria.

[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO FERNANDO KRELLING

(Orador) - Registra que, no mês de maio,

acontecem os Jogos Abertos da Terceira Idade -

Jasti, um evento que movimenta cerca de 2000

pessoas, com um público acima de 50 anos.

Menciona que em 2018 houve um investimento

de R$ 120 mil, e este ano será no município de

Gaspar, que corre o risco de ter que abrir mão

do evento por não saber quanto irá receber.

Solicita ao governo do estado que cumpra o que

foi combinado no ano passado para que o evento

não seja prejudicado, correndo o risco de nem se

realizar. Ressalta que foram gastos, nesses

eventos esportivos, um valor de R$ 3 milhões, e o

retorno disso ficou em mais de R$ 20 milhões.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0155/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao gover-

nador do estado pela continuidade da obra de

construção da nova Delegacia de Polícia do

município de Painel.

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

(Orador) - Parabeniza o governador do estado,

que informou em reunião na Fecam que irá

comprar usinas de asfalto para as Associações

de Municípios. Comenta que a notícia é extraor-

dinária, já que vai contribuir para os municípios

catarinenses incrementarem as suas estradas.

Comunica que protocolará indicação solicitando

que o asfalto seja ecológico, explicando que os

mesmos têm mais durabilidade que o asfalto

tradicional, a aquaplanagem fica reduzida, e

evita que nas enxurradas ocorram alagamentos

rápidos nas rodovias.

Parabeniza o governador Moisés e o

presidente Rui Godinho, assim como o secretário

da Educação, que ontem fizeram uma ação

conjunta da Fesporte com a secretaria para

batalhar pelo desporto educacional. Mostra preocu-

pação, pois isso não veio na Reforma

Administrativa ou no PDIL - Políticas Integradas de

Lazer aqui de Santa Catarina. Fala do PEEL - Plano

Estadual de Esporte e Lazer, que está na gaveta,

desejando que seja recuperado para dar

continuidade à realização de eventos esportivos.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0303/2019, de

autoria do deputado Moacir Sopelsa; 0304/2019,

de autoria da deputada Paulinha; 0305/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta; 0306/2019,

de autoria do deputado Jair Miotto; 0307/2019,

de autoria do deputado Nilso Berlanda;

0308/2019, 0309/2019, 0310/2019,

0311/2019 e 0317/2019, de autoria do

deputado Valdir Cobalchini; 0312/2019, de autoria

do deputado Laércio Schuster; 0313/2019, de

autoria do deputado Padre Pedro Baldissera;

0314/2019, 0315/2019, 0316/2019 e

0319/2019, de autoria do deputado Fernando

Krelling; e 0318/2019, de autoria do deputado

Sargento Lima.

Denuncia que a obra da delegacia no

município de Painel, divisa com Lages, foi

iniciada, mas, infelizmente, só tem à estrutura.

Solicita ao governo que dê continuidade à

mesma, pois vai trazer segurança à

comunidade local. Apresenta vídeo que mostra

o prédio inacabado.

Manifesta apreensão com a Reforma

Administrativa quanto ao desenvolvimento

social, e enfatiza que esporte é desenvol-

vimento social e também econômico, como

mostram os eventos esportivos de Santa

Catarina. [Taquígrafa: Eliana]

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Menciona um projeto de lei

denominado Escola sem Drogas, que foi

protocolado sob o número 0075/2019, e

ressalta que o assunto é um problema a ser

resolvido com urgência no país, pois infeliz-

mente se apresenta em muitas escolas.

Finaliza, acrescentando que existem

muitos prédios públicos destruídos em todo o

estado, escolas públicas com rachaduras, e pede

uma atuação mais célere dos órgãos competentes

para estas questões. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO NILSO BERLANDA (Orador) -

Compreende que o governador Moisés e o

secretário da Infraestrutura não têm culpa do

que está acontecendo no estado, mas infeliz-

mente as reclamações quanto às estradas e

outras caem sobre os deputados, porque a

população não tem a quem se dirigir.

A Presidência comunica ainda que serão

enviadas aos destinatários, conforme determina o

art. 206 do Regimento Interno, as Indicações n.s:

0437/2019, de autoria do deputado Bruno Souza;

0438/2019, de autoria do deputado João Amin;

0439/2019 e 0440/2019, de autoria da

deputada Paulinha; 0441/2019, de autoria da

deputada Luciane Carminatti; 0442/2019, de

autoria da deputada Ana Campagnolo;

0443/2019, 0444/2019, 0445/2019 e

0451/2019, de autoria do deputado Valdir

Cobalchini; 0446/2019, de autoria do deputado

Laércio Schuster; 0447/2019, 0448/2019,

0449/2019 e 0450/2019, de autoria do

deputado Mauro de Nadal; 0452/2019 e

0453/2019, de autoria do deputado Sargento

Lima; 0454/2019, 0455/2019, 0456/2019,

0457/2019, 0458/2019, 0459/2019 e

0460/2019, de autoria do deputado Neodi

Saretta; 0461/2019, de autoria do deputado

Marcius Machado; 0462/2019 e 0463/2019, de

autoria do deputado José Milton Scheffer.

Leva em conta dados sobre a epidemia

e o problema das drogas, e neste sentido o

projeto pretende que faça parte o exame

toxicológico para admissão de novos docentes

em universidades e escolas estaduais.

Sobre esse assunto, apresenta alguns

vídeos, demonstrando que o assunto é urgente.

Menciona que o fato acontecido na

noite anterior, na SC-350, trecho de Lebon

Régis a Santa Cecília, é muito grave, porque,

num único local, cinco veículos pararam e um

carro da polícia prestava socorro, pois todos os

cinco caíram em buracos e tiveram pneus

estourados. Também cita que a mata toma

conta, não tem mais placas e nem sinalização.

Afirma que o exame toxicológico já é

cobrado de alguns profissionais que entram

para a carreira pública, como policiais

rodoviários federais, civis, militares, guardas

municipais e bombeiros.

Deputado Sargento Lima (Aparteante) -

Acrescenta que não existe ensino gratuito, pois

ele é pago com dinheiro de impostos, e

concorda que esse problema é grave, pois é

mais um risco para os alunos.

Conclama aos 40 deputados para

encontrar uma solução, porque alguém precisa

fazer os reparos, pois está impossível de

transitar nas SCs. Faz a projeção de um vídeo

encaminhado por Edison Guedes Ferreira, de

Santa Cecília, mostrando imagens de diversos

veículos atolados nos buracos, em noite

chuvosa, com pneus furados, deixando aqueles

que por lá transitavam apavorados.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -

Esclarece que o adicto, aquele que tem a vida

dominada pelas drogas, não tem discernimento

do que é certo ou errado. Considera que já

passou da hora do Poder Público, Legislativo,

Executivo e Judiciário, com a participação do

Ministério Público, pedirem a internação

compulsória dessas pessoas. [Taquígrafa: Eliana]

Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Ana Maria]

Outrossim, enaltece a iniciativa do

governador e do presidente da República quanto

às lombadas eletrônicas, acabando com a**********
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indústria da multa no Brasil. Reconhece que dentro

dos municípios são importantes as lombadas, mas

nas BRs e SCs devem ser reanalisadas.

cobradas pelos deputados, que criticam e

apontam soluções, mas cabe ao Executivo

providenciar saída para um problema que se

apresenta há muito tempo, e por muitos

governos, entretanto, apesar das cobranças, as

providências parecem distantes. Reconhece

que os recursos são poucos, mas alguém

precisa ouvir a população, o estado precisa

resolver a situação, porque são muitos os

trechos iguais ao mostrado no vídeo. Afirma

que aqueles que reclamam têm razão, pois o

descaso vem de muito tempo e é preciso dar

solução urgente agora, pois não é possível

esperar por processos licitatórios demorados.

[Taquígrafa: Sara]Deputado Valdir Cobalchini (Aparteante)

- Lamenta ver cenas assim, o que não é

possível aceitar, pelo que fez contato com a

secretaria da Infraestrutura, como já o fez

outras vezes. Entende que as pessoas cobrem

dos deputados, porque estão mais próximos e

vivenciam os problemas. Neste sentido,

registra que as demandas são apresentadas e

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].

ATA DA 027ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - 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 - Laércio Schuster - Luciane Carminatti -

Luiz Fernando Vampiro - Marcius Machado -

Marcos Vieira - Marlene Fengler - Maurício

Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -

Moacir Sopelsa - Neodi Saretta - Nilso Berlanda

- Padre Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -

Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima -

Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

execução da obra e agora está faltando que o

governo federal libere os recursos para dar

continuidade, pois sua conclusão trará

benefícios econômicos para o oeste catari-

nense por 30 anos. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -

Comunica que, na presente data, será realizada

a primeira reunião da Frente Parlamentar de

Segurança Pública e Privada, às 17h, no

Plenarinho. Aproveita a oportunidade e estende

o convite a todos os colegas parlamentares,

aos agentes de segurança privada da cidade de

Florianópolis, aos amigos e irmãos de farda, os

policiais civis, enfim, todas as pessoas que

estão ligadas ao ramo da segurança, tanto

pública como privada. Explica que esta Frente

Parlamentar visa proteção das instituições,

para assegurar a todos a perpetuação das

carreiras, e que todos que participam possam

ter a oportunidade de deixar a sua opinião.

Também a Frente têm o objetivo da criação de

fóruns para a participação de todos os envolvidos.

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) - Inicia

seu discurso comentando que a enchente no

Rio de Janeiro não é obra do acaso, mas sim

resultado da irresponsabilidade e falta de

planejamento para enfrentar enchentes, por

parte dos gestores públicos da cidade. Frisa

que as tragédias causadas pela chuva sempre

acontecem com a parcela da população que

possui pouco poder aquisitivo.

Informa que não há investimento na

prevenção, a qual deveria ser devidamente

realizada em todos os estados da Federação

para evitar prejuízos à população, e óbitos.

Ressalta que o governo deve enfrentar a

urbanização desenfreada em áreas de risco e

planejar uma solução visando o futuro.

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Julio Garcia

Mauro de Nadal Finaliza, acrescentando que ficará muito

feliz com a presença de todos. [Taquígrafa:

Ana Maria]

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.

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER

(Orador) - Inicia o discurso comunicando que

será contra o veto ao projeto que destina 10%

do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais

filantrópicos, pois argumenta que os hospitais

filantrópicos são muito importantes para o estado.

Afirma que o Ministro da Tecnologia e

o Ministro do Meio Ambiente menosprezam os

fatores climáticos. Finaliza, informando que os

cientistas confirmaram que as catástrofes

climáticas se tornarão mais comuns e

reitera a necessidade de prevenções para

proteger os cidadãos.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Cumprimenta plateia nas galerias

que vieram reivindicar a derrubada do veto ao

projeto que destina recursos aos hospitais

filantrópicos.

Relata que, no último final de semana, o

OASE - Hospital e Maternidade, de Timbó,

comunicou à imprensa que atrasaria os salários

dos funcionários por falta de pagamento do estado

aos serviços prestados. Afirma que essa é uma

realidade de muitos hospitais filantrópicos e narra

que, no passado, o mesmo hospital também

correu risco de fechar, mas, através de uma força

conjunta dos municípios próximos, empresários e

comunidade conseguiram solucionar a questão

financeira, dando estabilidade ao hospital.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -

Parabeniza o deputado pelo discurso e afirma

que há falta de medidas preventivas, pois obras

de tubulação subterrânea não aparecem e

não dão voto.

Registra a instalação da Frente

Parlamentar em Defesa da Eletrosul em Santa

Catarina, que pautará para que a sede da

empresa permaneça no estado e lembra que,

entre outros itens, no aspecto econômico

existem servidores que geram renda e receita

de ICMS para o estado.

Deputado João Amin (Aparteante) -

Enaltece o deputado pelo assunto trazido ao

Parlamento. Comenta que também já sofreu

com as enchentes e frisa a importância da

prevenção.Aborda a questão das obras da nova

adutora de 57 km na região oeste do estado,

que contribuirá para o acesso a água aos

moradores de Chapecó, Xanxerê, Xaxim e

Cordilheira Alta, bem como dois reservatórios,

em Xaxim e Xanxerê. Enumera, anualmente, a

partir de 2014 até 2018, os tramites para a

Informa que, no mês de março,

entregou ao governador Moisés um documento,

solicitando o montante que o estado deve aos

hospitais, para arquitetar uma solução em

busca da estabilidade dos mesmos.

Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)

- Informa que Itajaí possui cinco mil pessoas

em áreas de risco. Cita um exemplo de

prevenção feito em Jaraguá do Sul e reforça a

importância das medidas de prevenção.

[Taquígrafa: Sílvia]

Conclui, parabenizando o governador

Moisés por ter efetuado parte do pagamento ao
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hospital OASE de Timbó. E reitera que a

derrubada do veto deve ser prioridade no Parla-

mento para ajudar todos os hospitais filantrópicos

de Santa Catarina. [Taquígrafa: Ana Maria]

a importância que tem a empresa pública, pois,

sendo privada, o lucro tem que ser financeiro e,

sendo pública, o lucro é o maior atendimento à

população. Fala também sobre a audiência

pública que será realizada na Casa para discutir

a Celesc, esta grande empresa e a sua atuação

no estado. [Taquígrafa: Sara]

sinalização da estrada. Informa que a

sinalização continua péssima e que, inclusive,

causou uma morte. Também, por meio de

vídeo, mostra os depoimentos dos moradores

relatando a falta de sinalização. Informa que

solicitou ao governador e ao secretário de

estado da Infraestrutura a continuação, com

urgência, das obras de manutenção e

sinalização da referida rodovia.

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

(Orador) - Propõe uma reflexão acerca das

escolas públicas, cogitando maior engajamento

dos pais de estudantes junto aos gestores e

educadores das instituições. Para exemplificar

sua ideia, faz um paralelo com as Apaes, onde

o apoio de voluntários possibilita que a

associação desfrute de uma ótima estrutura.

**********
Partidos Políticos

Partido: MDB Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)

- Concorda com a fala da deputada e

acrescenta que a rodovia precisa de uma

travessia segura para os pedestres e um

retorno coerente. Lamenta a paralisação da

obra e espera que o governador resolva esse

problema que vem de outro governo.

[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO ROMILDO TITON (Orador) -

Relembra para os colegas que estão na Casa

desde 2009, e aos atuais que, em 13 de abril

do citado ano, o governador e senador Luiz

Henrique da Silveira sancionou o Código Ambiental

de Santa Catarina, ato realizado no município de

Campos Novos para valorizar a região produtiva do

oeste, sem nenhum veto. E, ao completar dez

anos de existência, reforça a necessidade de ser

aperfeiçoado à medida que passa o tempo.

Ressalta a dificuldade de manter um

colégio público somente com a verba destinada

para este fim. Critica a proibição das cantinas,

pois as mesmas ajudam a arrecadar fundos

revertidos para a manutenção escolar.

Conclui, solicitando maior envolvimento

dos pais na vida estudantil de seus filhos,

preocupando-se com as condições que estão

sendo oferecidas, e, se possível, ajudando com

doações que contribuirão para melhorar a

qualidade da educação pública. [Taquígrafa: Sara]

Partido: PSB

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -

Inicia demonstrando a preocupação unânime do

setor produtivo, justificando que atualmente

quem produz no estado de Santa Catarina,

principalmente o pequeno empreendedor

varejista, terá que cumprir as exigências do

Bloco X, que tem como objetivo possibilitar ao

fisco melhor acompanhamento e fiscalização

das transações de venda através da emissão

de cupons. Comenta que a ação é excesso de

burocracia para o empresário. Destaca que o

estado está transferindo o que não consegue

fazer e fiscalizar, e está passando o custo, o

ônus, para o setor privado, está terceirizando a

sua função, já que a responsabilidade de

fiscalizar é sua.

Comenta que o código catarinense foi

pioneiro ao criar uma legislação voltada para as

características específicas e à realidade econômica

do estado, pois o Código Florestal Brasileiro era

abrangente e criava uma insegurança jurídica,

assim Santa Catarina influenciou o governo federal

e o Congresso Nacional a reformular o Código

Florestal Brasileiro. Aborda que o consenso ajudou

a fazer o Código Ambiental, pois foram oito meses

de discussões, e contou com apoio de segmentos

da sociedade organizada de Santa Catarina, bem

como empresas e instituições que cederam seus

profissionais especialistas em área ambiental para

contribuir e escrever os artigos corretamente, pois

se obteve argumentos científicos.

DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador) -

Saúda aqueles que estão no plenário para

acompanhar a votação ao veto da destinação

de recursos aos hospitais, manifestando apoio

aos mesmos.

Informa que acompanhou o secretário

da Infraestrutura do estado, Carlos Hassler, em

visita ao oeste catarinense para conhecer a

realidade da SC-160, alguns trechos de

rodovias estaduais, a precariedade em que se

encontram. Na ocasião, aproveitou para

apresentar ao secretário o consórcio de asfalto

que envolve os municípios de Pinhalzinho,

Saudades, Modelo, Nova Erechim, Serra Alta,

Sul Brasil, Campo Erê, Saltinho, Bom Jesus do

Oeste, Cunha Porã, Palmitos, Cunhataí, São

Carlos e Águas de Chapecó. Também

conheceram o consórcio os três supervisores

regionais do Deinfra, de Chapecó, Joaçaba e

São Miguel do Oeste.

Convida todos os colegas deputados

para lutar pela prorrogação do prazo do Bloco X,

até convencer o governo estadual a mudar este

sistema e revogar esta obrigação, também

mudar sua forma de gestão fiscal. Reitera

convite aos mesmos para que, na próxima

quinta-feira, participem de reunião no CRCSC -

Conselho Regional de Contabilidade de Santa

Catarina para, juntamente com diversas

entidades, fazer o governo entender a impor-

tância da questão.

Acentua que muitas audiências públicas

foram realizadas no estado com a participação

de produtores, empresários do agronegócio,

instituições dos mais diversos segmentos, que

deram sugestão e apoio, confirmando que foi

feito por várias mãos, pessoas que ajudaram.

Deputado Ivan Naatz (Aparteante) -

Corrobora a fala do deputado e comenta sobre

o aperfeiçoamento que há no código para

melhorar a vida do produtor catarinense.

[Taquígrafa: Sílvia]

Registra que existe o estudo da viabi-

lidade de convênio, parceria entre o governo do

estado e os consórcios públicos para ajudar na

recuperação e manutenção das rodovias catari-

nenses. Ressalta que o próprio secretário

relatou que tem um limite financeiro de R$ 2

milhões/mês para recuperar todas as rodovias,

mas o estado precisa mais de R$ 800 milhões

para recuperar tais estradas.

Encerra, afirmando que esta obrigação

com o Bloco X vai transtornar a vida e o dia do

empreendedor catarinense. A causa é da Casa

Legislativa e de todos que têm sensibilidade

com quem emprega e gera renda.

Partido: PSL

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Inicia o discurso informando o

pedido das comunidades dos bairros Limoeiro e

Brilhante, de Brusque, entorno da Rodovia

Antônio Heil, que solicitam por mais segurança

e uma melhor sinalização da Rodovia Antônio

Heil, no trecho que compreende Brusque e

Itajaí. Exibe no telão um vídeo com

depoimentos dos moradores da região sobre os

itens pedidos pelos moradores. Comunica que

solicitou ao governador e ao secretário de

estado da Segurança Pública a instalação de

um posto da Polícia Militar ou reforço nas

rondas na região de Brusque, principalmente

nos bairros Brilhante e Limoeiro.

Deputado Marcius Machado

(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela

iniciativa e afirma sua contribuição nessa luta.

[Taquígrafa: Ana Maria]

Considera importante que o governo do

estado tenha a iniciativa de buscar essas

experiências e reconhece a disponibilidade do

secretario em ir conhecer o oeste e as suas

estradas, numa postura bem diferente do

governo do estado se comparado ao governo

federal. Espera que essas parcerias se

realizem para que sejam recuperadas, de uma

vez por todas, as estradas catarinenses.

Partido: PT

DEPUTADO PADRE PEDRO (Orador) -

Inicia o discurso, abordando o Projeto da

Reforma da Previdência, encaminhado ao

Congresso Nacional. Cita que o mesmo atingirá

negativamente os agricultores e trabalhadores

brasileiros. Argumenta que o sistema de

capitalização trará malefícios para a população em

todos os setores, principalmente no setor agrícola.

Aproveita a oportunidade para falar da

criação da Frente Parlamentar em Defesa das

Empresas Públicas Celesc, Casan, Epagri,

Cidasc e as demais, por entender a diferença e

Relata que, enquanto professora,

transitava todos os dias pela citada rodovia e

quase se acidentou por conta da má

Faz uma reflexão sobre o impacto que

essa reforma causará em Santa Catarina.
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Informa que 20,37% dos catarinenses são

beneficiários do INSS, que, em 2017, totalizou

um repasse no valor de aproximadamente

R$ 23 bilhões, equiparando-se basicamente ao

orçamento de Santa Catarina naquele ano.

Comunica que este valor do INSS será

deflacionado e repercutirá no custeio e na

qualidade de vida de todos os catarinenses.

Está em votação o requerimento. Parecer da comissão de Constituição e

Justiça pela Rejeição do Veto aos §§ 1º, 2º, 3º

e 4º do art. 6º e ao art. 14.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam o requerimento que adia a votação do

veto, e os que votarem “não” rejeitam o

requerimento que pede o adiamento.

Em discussão.

Discutiram a matéria os srs.

deputados: Marcius Machado, Milton Hobus,

José Milton Scheffer, VoInei Weber,

Paulinha, Maurício Eskudlark, Luiz Fernando

Vampiro, Ana Campagnolo, Valdir Cobalchini

e Dr. Vicente Caropreso.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO não

DEPUTADO BRUNO SOUZA

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO

DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

DEPUTADO IVAN NAATZ não

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 não

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

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO NILSO BERLANDA não

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA não

DEPUTADO RICARDO ALBA sim

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.

Lamenta o risco que essa reforma está

trazendo, deixando de lado o modelo solidário

público e aplicando um sistema de

capitalização, que remove a participação da

parte patronal e do setor público. Finaliza

apelando para que, de forma coletiva, todo

povo brasileiro vá à luta contra a proposta do

governo federal. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER -

Tendo em vista aproximar-se o horário para o

início da reunião das comissões, e

manifestando preocupação com o quórum,

solicita à Presidência que seja aberto o painel

para votação, enquanto os demais deputados

discutem a matéria.DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Suspende a sessão até o início da

Ordem do Dia.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Consulta os srs. líderes sobre a proposta do

deputado José Milton Scheffer.**********
Ordem do Dia (As lideranças aquiescem.)

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Reabre a sessão e dá início à pauta da

Ordem do Dia.

Havendo a concordância de todos os

srs. líderes, a Presidência, antes de determinar

a abertura do painel, submete à votação, sem

prejuízo da continuidade das manifestações, do

Veto aos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 6º. Veto aos

arts. 13, 14, 15 e 16; à Parte 5 do Anexo

Único, intitulado “Emendas Parlamentares

Exercício Financeiro 2017 - Detalhamento”,

bem como a Emenda Parlamentar Não

Impositiva n. 1040, constante da Parte 8 do

Anexo Único, intitulada “Emendas

Parlamentares Não Impositivas Exercício

Financeiro 2018 - Detalhamento”.

Sobre a mesa, pedido de adiamento de

votação da Mensagem de Veto n. 00041/2019.

Consulta o autor, deputado Maurício

Eskudlark, se mantém o requerimento, uma vez

que houve reunião com lideranças do setor.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -

Mantém o requerimento e solicita um prazo de

20 dias para que a secretaria e o governador

recebam a Associação dos Hospitais e

debatam a questão. Pede a compreensão dos

líderes e do deputado José Milton Scheffer,

autor da matéria, para que o projeto permaneça

na Presidência pelo prazo de 20 dias, e nesse

tempo possa haver uma conversação para verificar

qual encaminhamento será dado ao projeto.

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.)DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Vencida esta preliminar, está mantido o

requerimento que é vazado nos seguintes termos:

A Presidência comunica que só vai abrir

a votação após encerradas as manifestações, e

determina a abertura do painel para que os srs.

deputados possam exercer o seu direito de voto.

(Passa a ler)

“O Deputado que subscreve o presente

requerimento, na forma do Art. 260 do Regimento

Interno, na qualidade de líder do governo, solicita a

v.exa. o adiamento da votação da Mensagem de

Veto n. 00041/2019, pautada para a sessão

plenária do dia 10 de abril de 2019.

Continua em discussão.

Continuaram a discussão da matéria os

srs. deputados: Neodi Saretta, Moacir Sopelsa,

Marcos Vieira, Ivan Naatz, Mauro de Nadal,

Fabiano da Luz, Luciane Carminatti, Nilso

Berlanda, Bruno Souza e Jessé Lopes.

Votaram 32 srs. deputados.

Insta salientar que a mensagem de veto

trata do PL/246/2018, de autoria do governo

do estado, que estima a receita e fixa a despesa

do estado para o exercício financeiro de 2019.

Temos quatro votos “sim”, 28 votos

“não” e nenhuma abstenção. Não havendo mais quem queira

discutir, encerra a discussão.Rejeitado o requerimento.

Está vencido o requerimento.

Passa à discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 00041/2019, de

autoria do governo do estado, que dispõe

sobre o veto parcial ao PL/246/18, de

autoria do governador do estado, que estima

a receita e fixa a despesa do estado para o

exercício financeiro de 2019.

Continua em votação.

Ante o exposto, com fulcro no Art.

260 do Regimento Interno, e atendendo as

demandas de que trata o presente projeto,

solicito o adiamento da votação da Mensagem

de Veto n. 00041/2019.”

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não

DEPUTADO ALTAIR SILVA

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 não

DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

Assina o requerimento, o deputado

Maurício Eskudlark, Líder do Governo.

Está em discussão o Requerimento. Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela manutenção do veto

aos arts. 13, 15 e 16; à Parte 5 do Anexo

Único e à Emenda Parlamentar não impositiva

n. 1040, constante da Parte 8 do Anexo Único.

Discutiram o requerimento os srs.

deputados: José Milton Scheffer, Laércio Schuster,

Neodi Saretta, Milton Hobus, Jessé Lopes, Ivan

Naatz, João Amin e Luiz Fernando Vampiro.
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DEPUTADO IVAN NAATZ não

DEPUTADO JAIR MIOTTO não

DEPUTADO JERRY COMPER não

DEPUTADO JESSÉ LOPES

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não

DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO KENNEDY NUNES

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER não

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

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO NILSO BERLANDA não

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA não

DEPUTADO RICARDO ALBA não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON não

DEPUTADO SARGENTO LIMA

DEPUTADO SERGIO MOTTA não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VOLNEI WEBER não

Está encerrada a votação.

destaque. Isso é o que foi votado e o resultado

já foi anunciado.

DEPUTADO SERGIO MOTTA não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VOLNEI WEBER não

Está encerrada a votação.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -

Agradece ao sr. Presidente.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Requer a

Presidência que se coloque em discussão e

votação o Veto do PPA. [Taquígrafa: Sara]

Votaram 32 srs. deputados.

Temos cinco votos “sim”, 27 votos

“não” e nenhuma abstenção.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Discussão e votação da Mensagem de Veto n.

0040/2019, que dispõe sobre veto parcial ao

PL n. 247/18, de autoria do governador do

estado, que altera a Programação Físico-Financeira

do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019,

aprovado pela Lei n. 16.859, de 2015.

Está derrubado o veto.

A Presidência consulta os srs. líderes se

prossegue ou transfere a votação dos vetos

para terça-feira, em função da posse do

procurador-geral.

(As lideranças concordam em

transferir a votação.)

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela manutenção do veto.

Finda a pauta da Ordem do Dia.

Também, a Presidência comunica que,

de comum acordo com os membros da CPI da

Ponte, foi convocada a reunião para

amanhã, às 10h.

Em discussão.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Luiz Fernando Vampiro, João Amin e

Maurício Eskudlark. Igualmente, a Presidência comunica que

os presidentes da comissão de Constituição e

Justiça, deputado Romildo Titon; de Finanças e

Tributação, deputado Marcos Vieira; e a de

Trabalho, Administração e Serviço Público,

deputada Paulinha, juntamente com os

respectivos relatores: comissão de Constituição

e Justiça, deputado Luiz Fernando Vampiro; de

Finanças e Tributação, deputado Milton Hobus;

e a de Trabalho, Administração e Serviço

Público, deputado VoInei Weber, elaboraram um

calendário de tramitação da proposta de

reforma encaminhada pelo governo a esta Casa.

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 não

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO não

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

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

DEPUTADO IVAN NAATZ não

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 não

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não

DEPUTADO MARCIUS MACHADO não

DEPUTADO MARCOS VIEIRA não

DEPUTADA MARLENE FENGLER

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL não

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA não

DEPUTADO NAZARENO MARTINS

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO NILSO BERLANDA não

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADA PAULINHA não

DEPUTADO RICARDO ALBA não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON não

DEPUTADO SARGENTO LIMA

Votaram 34 senhores deputados.

Temos um voto “sim”, 32 votos

“não” e nenhuma abstenção.

Cita as datas: 11/04 - vista coletiva

para todos os deputados; 17/04 - data limite

para solicitação de audiências públicas;

23/04 - reunião conjunta das comissões; 22 a

25/04 - período para realização das audiências

públicas; até 30/04 - prazo final para

apresentação de emendas parlamentares de

bancadas e de blocos parlamentares; 06/05 -

prazo final para apresentação de emenda de

líderes; 14/05 - apresentação do relatório

conclusivo em conjunto pelos relatores; 14/05 -

vista coletiva do relatório conclusivo; 21/05 -

discussão e votação do relatório conclusivo nas

comissões; 22/05 - votação em Plenário;

23/05 - redação final e autógrafo. Com esse

cronograma, os srs. deputados cumprirão o

prazo regimental para apreciação da matéria.

A Presidência acatou a manifestação do

deputado Jessé Lopes, fora do sistema

eletrônico de votação, favorável ao veto,

totalizando assim dois votos “sim”.

Está derrubado o veto ao PL n.

246/18.

Com a palavra, o sr. deputado

Maurício Eskudlark.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -

Registra que este veto tem seis vetos, na

verdade, são seis artigos. Dois artigos

tratam dos hospitais, e os demais tratam de

outras questões.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Esclarece que quando a matéria foi colocada

em votação, leu que estaria sendo votado o

Veto aos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 6º. Veto aos

arts. 13, 14, 15 e 16; à Parte 5 do Anexo

Único, intitulado “Emendas Parlamentares

Exercício Financeiro 2017 - Detalhamento”,

bem como a Emenda Parlamentar Não

Impositiva n. 1040, constante da Parte 8 do

Anexo Único, intitulada “Emendas

Parlamentares Não Impositivas Exercício

Financeiro 2018 - Detalhamento”.

Cumprimenta os presidentes e

membros das comissões, bem como os

relatores pelo entendimento que vai permitir

que a Assembleia se manifeste, no prazo hábil,

de acordo com o Regimento, uma vez que a

proposta de reforma do governo veio, a esta

Casa, em regime urgência. [Taquígrafa: Sílvia]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Não havendo oradores inscritos, encerra a

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia

subsequente, à hora regimental. [Revisão:

Taquígrafa Sara].

Desta forma, explica que foi votado o

que acabou de ler novamente. Não houve

nenhum pedido de destaque. Para votação em

separado, deveria ter havido pedido de
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
Atos da Mesa nº 94/2015, 128/2015 e 131/2016 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 007/2019.
Florianópolis/SC, 12 de Abril de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- GeralATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA.

Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Ilson Antônio Bettin- Sócio

–––– * * * ––––
Às nove horas e trinta minutos do três de abril de dois mil e dezenove, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Bruno Souza, Fernando
Krelling, Jerry Comper, José Milton Scheffer, Luciane Carminatti, Marcius
Machado, Milton Hobus e Sargento Lima. Aberto os trabalhos, o Senhor
Presidente deu boas vindas ao senhor Paulo Eli, Secretário de Estado da
Fazenda e Michele Patrícia Roncalio, Secretaria Adjunta da Secretaria
Estadual da Fazenda e Diretora do Tesouro Estadual, Maria Luiza Seemann,
Diretora de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, para em
audiência, de acordo com o art. 9º, § 4º, da LCP 101/2000, possam
apresentar os relatórios resumidos da execução orçamentária do 5º e 6º
bimestres e do Relatório Gestão Fiscal do 3º quadrimestre, todos de 2018.
Em seguida, por um tempo estimado de trinta minutos iniciou-se a
apresentação do Secretário auxiliado por sua equipe. Fim da apresentação
os Deputados fizeram perguntas e ponderações, sendo-as respondidas pelo
Secretario e sua equipe. Encerrada a audiência o Presidente passou a
palavra aos Deputados para relatarem as matérias em pauta: a Deputada
Luciane Carminatti relatou o 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, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Bruno Souza apresentou
seu voto vista ao PL./0122.0/2018, que dispõe sobre o dever de
informação atribuído aos responsáveis pela realização de eventos,
presenciais ou à distância, sobre as relações de qualquer natureza que
configurarem potenciais conflitos de interesse, na divulgação de suas peças
publicitárias e programas, no âmbito do Estado de Santa Catarina, seu voto
vista foi contrario ao parecer do relator, posto em discussão foi cedido vista
em gabinete a Deputada Luciane Carminatti. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar eu, Vilson
Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que, após ser lida e
aprovada por todos os Membros da Comissão, será assinada pelo
Presidente e posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.

EXTRATO Nº 070/2019
REFERENTE: Inexigibilidade de Licitação CL nº 003/2019-00, celebrado
em 05/04/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: EDUCANDARIO SANTA CATARINA
CNPJ: 79.427.944/0001-08
OBJETO: Aquisição de cota de participação e de espaço físico com até
225m² (15m² x 15m²) para instalação de stand no “XXII Educandário
Fest” que acontecerá no município de São José nos dias 06 e 07 de
abril do corrente ano.
VIGÊNCIA: 06/04/2019 à 07/04/2019
VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; Autorização
Administrativa através do Processo Licitatório LIC 027/2019; Atos da
Mesa nºs. 128/2015, 131/2016 e 101/2017.
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1124 (Divulgação Institucional e das Ações
do Legislativo catarinense). Item Orçamentário 3.3.90.39.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Subelemento: 3.3.90.39.88
(Serviços de Publicidade e Propaganda).
Florianópolis/SC, 12 de Abril de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 071/2019

REFERENTE: Contrato CL nº 016/2019-00, celebrado em 05/04/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: EDUCANDARIO SANTA CATARINA
CNPJ: 79.427.944/0001-08
OBJETO: Aquisição de cota de participação e de espaço físico com até
225m² (15m² x 15m²) para instalação de stand no “XXII Educandário
Fest” que acontecerá no município de São José nos dias de 06 a 07 de
abril do corrente ano.

Sala das Comissões, três de abril de dois mil e dezenove.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação VIGÊNCIA: 06/04/2019 à 07/04/2019
–––– * * * –––– VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00

EXTRATOS FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 caput da Lei 8.666/93; Inexigibilidade de
Licitação nº 003/2019; Autorização Administrativa através do
Processo Licitatório LIC nº 027/2019; Atos da Mesa 128/2015,
131/2016 e 101/2017.EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
Florianópolis/SC, 12 de Abril de 2019ESPÉCIE: 1º Aditivo referente ao Termo de Convênio 018/2017.
Neroci da Silva Raupp- Diretor - GeralPARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -

ALESC e Prefeitura Municipal de Chapecó. Pedro Antonio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Marly Ziliotto Gomes- PresidenteOBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação

Técnico institucional 018/2017, celebrado em 20/11/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 072/2019

REFERENTE: 8º Termo Aditivo celebrado em 08/04/2019, referente ao
Contrato CL nº 038/2014-00, celebrado em 18/12/2014.SIGNATÁRIOS: Deputado Julio Garcia - Presidente da ALESC e Luciano

José Buligon - Prefeito Municipal de Chapecó. CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).Florianópolis, 15 de abril de 2019.
CONTRATADA: QUALITY`S SOM & SERVIÇOS LTDA- MECarlos Antonio Blosfeld
CNPJ: 09.422.606/0001-90Diretor de Recursos Humanos
OBJETO: O prresente termo aditivo tem por finalidade reajustar o contrato
com base nos índices do IGPM/FGV acumaldo no período de janeiro de
2017 a dezembro de 2018, inclusive, que foi de 6,97932%. REFERENTE Á
manutenção e substituição de peças nos equipamentos de som da ALESC.

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 069/2019

REFERENTE: 7º Termo Aditivo celebrado em 08/04/2019, referente ao
Contrato CL nº 088/2015-00, celebrado em 25/11/2015.

VIGÊNCIA: 01/02/2019 à 17/12/2019CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC). VALOR MENSAL: Passa de R$ 59.339,33 para R$ 63.480,80

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, III, combinado com o art. 65, § 8º, da Lei nº
8.666/93; Item 3.2.3 da Cláusula Terceira do contrato original; Item 15.1.3
do edital de pregão 041/2014; Atos da Mesa 128, 131 e 101/2017 e;
Autorização administrativa através da Declaração CEO-DF/006/2019.

CONTRATADA: PRIMER PRODUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 00.729.393/0001-79
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade conceder o
reajuste anual, tendo por base o IGPM acumulado no período de
dezembro 2017 a novembro 2018, que foi de R$ 9,69405%.
REFERENTE Á locação e instalação de equipamentos de TV.

Florianópolis/SC, 15 de Abril de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor-Geral
Pedro Antonio Cherem Filho- Diretor AdministrativoVIGÊNCIA: 01/12/2018 à 31/12/2019
Edson Adilso Heck- SócioVALOR MENSAL: Passa de R$ 534.374,93 para R$ 581.861,30.

–––– * * * ––––FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, III e art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93;
Item 3.6 do Contrato original e item 17.3 do Edital de Pregão 33/2015;
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PORTARIAS
NOMEAR LUANA MORALES VICTORERO, para exercer

o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-55, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Liderança do
PDT - Bombinhas).PORTARIA Nº 1357, de 11 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 1369, de 15 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: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

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,

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 15 de Abril de 2019.
Gab Dep Jerry Comper

Matrícula Nome do Servidor Cidade NOMEAR MARCOS MANOEL COELHO, 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
Pesca e Aquicultura).

6770 ALMIR CIRICO IBIRAMA
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio BlosfeldRepublicada por Incorreção
Diretor de Recursos Humanos–––– * * * ––––

–––– * * * ––––PORTARIA Nº 1366, de 15 de abril de 2019
PORTARIA Nº 1370, de 15 de abril de 2019O 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-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:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do

ex-servidor JOSE ROBERTO AMORIM, nomeado pela Portaria nº 2148,
de 17/12/2008, para JOSE ROBERTO DE AMORIM.

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1371, de 15 de abril de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 15 de Abril de 2019.
Gab Dep Bruno Souza

Matrícula Nome do Servidor

9745 JORGE LUIS DE LIZ PIRES
RESOLVE:

Carlos Antonio Blosfeld AUTORIZAR o servidor HIRONILDO PEREIRA FILHO,
matrícula nº 9479, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código PL/DAS-6,
com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de adiantamento
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para pagamento
de diárias a deputados e servidores, no período de 15 de abril a 15 de
maio do corrente ano, por conta da dotação orçamentária 1138 -
Administração de Pessoal e Encargos, 339014 - Diárias Civil.

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

PORTARIA Nº 1367, de 15 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 Neroci da Silva Raupp

Diretor-GeralRESOLVE: 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 1372, de 15 de abril de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
EMERSON FLORES DA SILVA, matrícula nº 9365, de PL/GAB-71 para o
PL/GAB-80 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de abril de 2019 (Gab Dep Ismael dos Santos).

RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor ARNALDO VENICIO DE SOUZA,

matrícula nº 4553, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento antecipado de
combustíveis, no período de 15 de abril a 15 de maio do corrente ano,
à conta da Ação 1144 - Manutenção de Serviços Administrativos
Gerais, na dotação 33.90.30.96 - Material de Consumo.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1368, de 15 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

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1373, de 15 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 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: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

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,PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce

Atividade Administrativa Interna, a contar de 1º de Abril de 2019. ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
ISAQUE DE MIRANDA, matrícula nº 9328, de PL/GAB-75 para o
PL/GAB-84 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 16 de abril de 2019 (Gab Dep Ana Caroline Campagnolo).

Gab Dep Ada Faraco De Luca

Matrícula Nome do Servidor

6065 KELLIN BORGES
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1374, de 15 de abril de 2019

PORTARIA Nº 1378, de 16 de abril de 2019O 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,RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 15 de Abril de 2019.
Gab Dep Jesse Lopes PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce

Atividade Administrativa Interna, a contar de 16 de Abril de 2019.Matrícula Nome do Servidor Cidade
Gab Dep Ana Paula da Silva

9411 LUCAS DE CAMPOS CRICIUMA
Matrícula Nome do ServidorCarlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos 9541 DORIS SORGATTO–––– * * * ––––
Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1375, de 16 de abril de 2019
Diretor de Recursos HumanosO 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 1379, de 16 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 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 EDSON PERES BENEDET, matrícula nº 2973,
servidor do Executivo - FATMA à disposição desta Assembleia
Legislativa para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-99 Atividade Administrativa
Interna, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep José Milton Scheffer).

NOMEAR BILLY ROBSON FERREIRA, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-57, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jair
Miotto - Joinville).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1376, de 16 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 1380, de 16 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 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 VITOR JOÃO FACCIN, matrícula nº 6591,
servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Educação à disposição
desta Assembleia Legislativa para exercer o cargo de provimento em
comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-71 Atividade
Parlamentar Externa, a contar de 1º de abril de 2019 (Gab Dep Neodi
Saretta - OURO).

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,Carlos Antonio Blosfeld

NOMEAR GILMAR GERMANO JACOBOWSKI, 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
Agricultura e Política Rural).

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

PORTARIA Nº 1377, de 16 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

–––– * * * ––––
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