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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA DL participar do evento em Cerro Largo - República Oriental Del

Uruguay. Conforme convite anexo.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para reiterar

votos de alta estima e distinta consideração.ATO DA MESA Nº 010-DL, de 2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições

Atenciosamente.

Chefe de Gabinete

James Alberto GiacomazziREVOGA o Ato da Mesa nº 009-DL, de 30 de abril de 2019, que

concedeu autorização ao Senhor Deputado Kennedy Nunes para

ausentar-se do País, nos dias 8 a 10 de maio do corrente ano, a

fim de participar do Encontro para Desenvolvimento Local:

“Mudança Climática Educação e Produção”, como membro da

UPM/Mercosul.

Lido no Expediente

Sessão de 02/05/19

–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 011-DL, de 2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 57, inciso III, do

Regimento Interno, no uso de suas atribuições
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 2 de maio de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente CONVOCA o cidadão Silvio Dreveck, 1º Suplente do Partido

Progressista, para ocupar cadeira de Deputado neste Poder, em

decorrência do afastamento do Deputado Altair Silva, para tratar de

interesse particular.

Deputado Laércio Schuster - 1º Secretário

Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

GABINETE DO DEPUTADO KENNEDY NUNES PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 7 de maio de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteOf.GKN/077/19 Florianópolis, 30 de abril de 2019.
Deputado Laércio Schuster - 1º SecretárioExcelentíssimo Senhor
Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º SecretárioDeputado Julio Garcia

–––– * * * ––––
Presidente da Alesc

ATOS DA MESASenhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa

Excelência, que desconsidere os ofícios nrs GKN 68/19 e GKN

69/19, que pede a liberação de diárias para os dias 07 a 10 de

maio de 2019 e ausência do Pais, pois o mesmo não vai mais

ATO DA MESA Nº 211, de 13 de março de 2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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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 nºs.

001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e

suas alterações, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 002, de 11 de janeiro de

2006 e alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº 160,

de 15 de agosto de 2007, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015, c/c L.C. nº 739/2019NOMEAR RAFAEL DA SILVA COMIN, matrícula nº 8524
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Executivo de Relações Institucionais, código PL/DAS-7, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 12 de março de 2019
(CGP - Secretaria Executiva de Relações Institucionais).

Art. 1º DESIGNAR o servidor RODRIGO MACHADO
CARDOSO, matrícula nº 6305, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Apoio
Operacional, código PL/FC-3 do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de maio de 2019 (DA - Coordenadoria de
Licitações e Contratos).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº

002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício.

Republicado por Incorreção

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 391, de 07 de maio de 2019 Deputado JULIO GARCIA - Presidente
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

Administração Pública Estadual e estabelece outras providências além

da solicitação do relator da matéria, o Deputado Luiz Fernando Vampiro

para que sejam criados volumes anexos para emendas e ofícios. Em

seguida o Presidente abriu a palavra aos membros, obedecendo à

ordem de chegada, para continuidade da discussão de matérias. Após,

o Presidente deu início à discussão e votação dos pareceres das

matérias pautadas, obedecendo a ordem de chegada dos membros: o

Senhor Deputado Ivan Naatz apresentou as seguintes matérias:

MSV/00035/2019 de autoria do Governo do Estado, que trata do veto

total ao PL/184/15, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que

dispõe sobre a publicidade da agenda de atos políticos do Poder

Executivo e adota outras providências. Devolveu vista com voto pela

admissibilidade da mensagem e rejeição do veto que, posto em

discussão e votação foi aprovado pela maioria, com voto contrário do

Deputado Coronel Mocellin e Deputado Maurício Eskudlark, após a

rejeição por maioria do parecer do relator Deputado Coronel Mocellin,

com voto contrário dos Deputados Paulinha, Milton Hobus, Luiz

Fernando Vampiro, João Amin e Ivan Naatz; MSV/00040/2019 de

autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto parcial ao

PL/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 nº 16.859, de 2015. Devolveu vista sem

manifestação e posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade o parecer do relator Milton Hobus pela manutenção do

veto; MSV/00041/2019 de autoria do Governo do Estado, que dispõe

sobre 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 finan-

ceiro de 2019. Devolveu vista sem manifestação e posto em discussão

e votação o parecer do relator Milton Hobus pela rejeição parcial do

veto, este foi aprovado por unanimidade; MSV/00056/2019 de autoria

do Governo do Estado, que dispõe sobre Veto Total ao PL/395/16, de

autoria do Deputado Valmir Comin, que Institui a Política Estadual de

Produção de Energias Renováveis, contemplando as fontes primárias,

solar, eólica, hidráulica, maré-motriz, processo de geração de energia

oriundos do bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, cavacos de

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez horas,

em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,

reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia

Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Senhor

Deputado Romildo Titon, os Deputados Membros da Comissão de

Constituição e Justiça: Deputado Ivan Naatz, Deputada Paulinha,

Deputado Maurício Eskudlark, Deputado João Amin, Deputado Luiz

Fernando Vampiro, Deputado Milton Hobus e Deputado Coronel

Mocellin. Havendo quorum regimental, o presidente abriu os trabalhos e

submeteu à apreciação a Ata da 5ª Reunião Ordinária que, posta em

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, em

atenção à ordem do dia, o Presidente fez a leitura da mensagem nº

078, do Governador do Estado, que encaminha requerimento de

desarquivamento do PLC.0016.4/2018 que altera o art. 51 da Lei nº

6.218, de 1983, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares

do Estado de Santa Catarina e dá outras providências” que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade, também fez a

leitura do Ofício nº 519/2019 - GP da Presidência do Tribunal de

Justiça do Estado de Santa Catarina, contendo requerimento de

desarquivamento do PL.0285.6/2016, que “Extingue a Escrivania de

Paz do distrito de Ubatuba, da comarca de São Francisco do Sul, revoga

a Lei promulgada nº 955, de 1964 e adota outras providências” que,

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em

seguida o Presidente deliberou com os membros a possibilidade desta

Comissão realizar reuniões conjuntas com as Comissões de

Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração

e Serviço Público, a formulação de um calendário conjunto pelos

Presidentes das Comissões para apreciação da matéria

PLC/0008.4/2019 de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre

a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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madeira, lixo orgânico e demais fontes primárias, cujo avanço

tecnológico diversifique a matriz energética no Estado de Santa

Catarina. Devolveu vista sem manifestação. Posto em discussão e

votação, o Senhor Deputado João Amin manifestou seu voto contrário

ao parecer do relator, sendo mantida vista em gabinete ao Deputado

Romildo Titon; PL./0016.9/2019 de autoria do Deputado Milton Hobus

que Institui o Cadastro do Bom Cidadão. Efetuou requerimento de

diligência à Secretaria de Estado da Fazenda que, posto em discussão

e votação foi aprovado por unanimidade; PLC/0002.9/2019 de autoria

do Deputado Jair Miotto que, Altera os arts. 5º e 6º da Lei

Complementar nº 587, de 2013, para estabelecer percentual mínimo

de 20% de vagas, para o sexo feminino, em concursos e no ingresso no

estado efetivo das instituições militares do Estado de Santa Catarina.

Exarou parecer contrário, posto em discussão e votação foi aprovado

por unanimidade; PRS/0001.2/2019 de autoria do Deputado Marcius

Machado, que trata da Proposta de Emenda à Constituição Federal, a

ser apresentada à Câmara dos Deputados, visando acrescentar o inciso

IV ao art. 60 da Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa

popular na apresentação de Proposta de Emenda à Constituição

Federal. Exarou parecer favorável com emensa substitutiva global que,

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;

PL./0152.5/2018 de autoria do Deputado João Amin que Dispõe sobre

a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem canudos

fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Estado. Exarou

parecer favorável com emenda substitutiva global que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. A senhora

Deputada Paulinha relatou as seguintes matérias: PL./0015.8/2019

de autoria da Deputada Ada de Luca, que obriga bares, restaurantes,

casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que

se sinta em situação de risco. Exarou parecer favorável à emenda

substitutiva global que, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade; PL./0297.0/2018 de autoria do Deputado Milton Hobus,

que Institui o Dia Estadual do Motofretista (“Motoboy” e Mototaxista) e

a promoção de políticas públicas em benefício dos profissionais. Exarou

parecer favorável com aprovação da emenda modificativa que, posto

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;

PL./0133.2/2018 de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que

Dispõe sobre a divulgação e o combate ao assédio sexual e a cultura

do estupro na Administração Pública do Estado de Santa Catarina.

Exarou parecer favorável à emenda substitutiva global que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PLC/0007.3/2019

de autoria do Deputado Nazareno Martins, que Altera a Lei

Complementar nº 380, de 2007, que dispõe sobre o Corpo Temporário

de Inativos da Segurança Pública no Estado. Exarou parecer favorável

com emenda substitutiva global que, posto em discussão e votação foi

concedido vista em gabinete ao Deputado Ivan Naatz. O Deputado

Maurício Eskudlark apresentou as seguintes matérias:

MSV/00025/2019 de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre

Veto Total ao PL/048/17, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que

Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade

de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da

Administração Pública de Santa Catarina. Devolveu vista com voto pela

admissibilidade da mensagem e manutenção do veto que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade, com declínio do

parecer pela rejeição do Veto proferido pelo relator Deputado Ivan

Naatz; PL./0018.0/2019 de autoria de Deputado Nilson Berlanda, que

Dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens

no Estado de Santa Catarina. Requereu diligência ao Instituto do Meio

Ambiente e à Secretaria de Estado da Defesa Civil que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PL./0030.7/2019

de autoria da Deputada Paulinha, que Institui, no âmbito Estadual, do

Programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de

violência doméstica e familiar. Requereu pedido de diligência à

Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria do Estado da Assistência

Social, Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria

Pública, Ministério Público e Secciona da Ordem dos Advogados do

Brasil que, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade; O senhor Deputado Luiz Fernando Vampiro apresentou as

matérias: PEC/0002.0/2019 de autoria do Deputado Milton Hobus,

que Acrescenta inciso XVI ao art. 39 da Constituição do Estado, para

submeter à homologação da Assembleia Legislativa os projetos de

parcerias público-privadas deliberadas pelo Chefe do Poder Executivo,

bem assim como as concessões a que se refere o art. 8º, todos da

Constituição do Estado. Exarou parecer favorável que, posto em

discussão e votação foi concedido vista em gabinete ao Deputado

Maurício Eskudlark; PL./0025.0/2019 de autoria do Deputado Rodrigo

Minotto, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio

de cartão de débito ou de crédito no Estado de Santa Catarina e adota

outras providências. Exarou parecer favorável com emenda supressiva

ao artigo 3º que, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade. O senhor Deputado Coronel Mocellin apresentou as

matérias: PL./0026.0/2019 de autoria da Deputada Paulinha, que

Dispõe sobre a criação do Programa de Policiamento Turístico para

membros do corpo da Polícia Militar no Estado de Santa Catarina.

Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e à Secretaria

de Estado de Segurança Pública que, posto em discussão e votação foi

aprovada por unanimidade; PL./0039.5/2019 de autoria do Deputado

Sargento Lima, que Acrescenta parágrafo ao art. 7º da Lei

Complementar nº 587, de 2013, que “Dispõe sobre o ingresso nas

carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece

outras providências”, de forma a estabelecer percentual mínimo de

10% na distribuição de vagas em concursos públicos de ingresso nas

instituições militares do Estado para o quadro da Polícia Rodoviária

Estadual. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e à

Secretaria de Estado de Segurança Pública que, posto em discussão e

votação foi aprovada por unanimidade. O senhor Deputado Romildo

Titon apresentou as matérias: PRS/0002.3/2019 de autoria do

Deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a criação e implantação do

aplicativo “Agora é Lei em Santa Catarina”, para o uso de tablets e

smartphones, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina. Requereu diligência interna à Mesa que posta em discussão e

votação foi aprovado por unanimidade; PL./0027.1/2019, de autoria

do Deputado Fernando Krelling, que altera a Lei nº 14.954, de 2009,

que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular

de combustíveis e adota outras providências. Exarou parecer favorável

com emenda substitutiva global que, posto em discussão e votação foi

aprovado por unanimidade. Matérias Extrapauta: o Deputado Mauricio

Eskudlark apresentou parecer ao PL./0044.2/2019 de autoria do

Governo do Estado, que Altera a Lei nº 14.949, de 2009, que “Dispõe

sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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para matrícula anual na rede pública e privada de ensino do Estado de

Santa Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e

votação foi concedido vista em gabinete ao Deputado João Amin. O

Deputado Milton Hobus apresentou a matéria PL./0005.6/2019 de

autoria do Deputado Jair Miotto, que Proíbe a inauguração de obras

públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam, e

adota outras providências. Exarou parecer pela aprovação com emenda

substitutiva global que, posto em discussão e votação foi concedido

vista em gabinete ao Deputado Ivan Naatz; PL./0208.4/2018 de

autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que Determina a

obrigatoriedade das doações, por empresas estatais, doações

incentivadas por entidades empresariais não controladas pelo Poder

Público e por pessoas investidas em cargo público da Administração

Estadual, ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). Requereu

diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e à Procuradoria Geral

do Estado que, posto em discussão e votação foi concedido vista em

gabinete à Deputada Paulinha. Ao final, seguindo a ordem do dia, foram

lidos os pareceres já proferidos nas seguintes matérias na legislatura

anterior: PL./0294.7/2017 de autoria do Deputado Milton Hobus, que

Dispõe sobre o dever de informação ao consumidor acerca do direito de

arrependimento, nos casos em que a contratação do fornecimento de

produtos ou serviços é realizada fora do estabelecimento comercial.

Lido o parecer favorável exarado pelo Relator Deputado Ricardo Guidi

que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;

PRS/0001.2/2017 de autoria da Deputada Luciane Carminatti e

outro(s), que Institui o Selo Pró-Equidade de Gênero para empresas

estabelecidas em Santa Catarina. Lido o parecer contrário exarado pelo

Deputado Marcos Vieira e colocado em votação, foi concedida vista em

gabinete à Deputada Paulinha. Nada mais havendo a tratar, convocou a

próxima reunião para o dia e horário de costume, agradeceu a presença

dos Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a

presente reunião, da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa, Chefe de Secretaria

desta Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os

membros do colegiado, será assinada pelo Senhor Presidente e,

posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

um acompanhamento, o que não acontece com a pesca no Brasil. O

senhor Douglas Alexandria Rocha, apresentou questões estratégicas,

assim como propostas, a título de combinação, desenvolvimento,

metodologia e sistemas que diagnostiquem o setor da pesca. A seguir,

o senhor Presidente relatou que os projetos futuros para a aquicultura

são de grande valia, pois gerarão empregos. O senhor Presidente,

passou a palavra para a senhora Deputada Paulinha, que agradeceu a

presença do senhor Douglas Alexandria Rocha e reforçou que é neces-

sário ter profissionais especializados para trabalhar no setor da pesca.

A senhora Deputada Paulinha, disse que o Estado precisa derrogar a

competência para poder habilitar pessoas competentes para o referido

cargo. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a

presença dos senhores Deputados e do senhor Douglas Alexandria

Rocha e encerrou a reunião, da qual eu, Denise da Silva da Costa,

Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e

aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada pelo

Presidente da Comissão e, posteriormente, publicada no Diário da

Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 10 de Abril de 2019.

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO

Presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura

–––– * * * ––––

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA

E DESPORTO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez

horas, 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 Luciane Carminatti, os Deputados Membros da Comissão

Ana Campagnolo, Vicente Caropreso, Ismael dos Santos. Havendo

quorum regimental, a senhora Presidente, abriu os trabalhos e colocou

em apreciação e votação a ata da 1ª reunião ordinária, que foi aprovada

por unanimidade. Na sequencia coloca em votação o requerimento do

Exmo. senhor Deputado Fernando Krelling que solicita Audiência

Pública sobre as Normas de Participação de atletas, representantes de

municípios, nas competições intermunicipais promovidas pelo Sistema

Desportivo Estadual de Santa Catarina, coloca em discussão e

aprovação, que é aprovado por unanimidade. Coloca em Votação,

requerimento de vossa autoria que solicita apoio para a realização do

Encontro Nacional das Comissões de Educação a ser realizado no mês

de junho de 2019, posto em discussão e votação, aprovado por

unanimidade. A senhora Presidente convida para compor a mesa o

senhor Natalino Uggione, Secretário de Estado de Educação, e

comprimenta a senhora Carla Silvanira Bohn, Secretaria Adjunta da

Secretaria da Estado de Educação, Altir Weber, Diretor de Políticas e

Planejamento Educacional da Secretaria de Estado da Educação, João

Alfredo Ziegler, Consultor de Gestão da Secretaria de Estado da

Educação, Mario Steindel, Representante da Sociedade Brasileira para

o Progresso da Ciência, Eduardo Mariuse, representante da União

Catarinense dos Estudantes secundaristas, Luciene Magnus,

Presidente da União Catarinense de Estudantes, Eloi Zambom,

Representante das Associações dos Administradores Escolares de

Santa Catarina, Rute da Silva, Representante da Pró-reitoria de

graduação da UFSC, Cassiano Marrafon, Conselheiro Estadual e

Secretário de Organização do SINTESC, também representante do

Sala de Reunião das Comissões, 09 de abril de 2019.

DEPUTADO ROMILDO TITON

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PESCA E

AQUICULTURA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas,

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 do Senhor

Deputado Felipe Estevão, os Deputados Membros da Comissão de

Pesca e Agricultura: VoInei Weber, Dr. Vicente Caropreso, Paulinha, Luiz

Fernando Vampiro, Neodi Saretta. Justificou a ausência o Deputado

Nazareno Martins. Havendo quorum regimental, o Presidente agradeceu

a presença de todos e falou que a audiência pública, votada na reunião

anterior, poderá ser feita na época de pesca da tainha, para atrair

publicidade. O senhor Presidente convidou o senhor Douglas Alexandria

Rocha, professor universitário, para compor a mesa. Com a palavra o

senhor Douglas Alexandria Rocha, contextualizou a pesca no Brasil,

comparou a pesca com a bovinocultura e avicultura, as quais possuem
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Conselho Estadual do FUNDEB, Julio, Diretor Social das Federação das

APAES, Aldoir Kraemer, Coordenador do SINTE/SC, Alvete Pasin Bedin,

Conselheira do CEE e Representante do SINTE/SC, Evandro Accadrolli,

Professor, Representante do SINTE/SC, Michel Flor, Professor do

Sinte/SC, Aldoir José Kraemer, Coordenador Estadual do SINTE/SC,

Marcus Tomasi, Reitor da UDESC, Leandro Zvirtes, Vice-Reitor da

UDESC, David Daniel e Silva, Diretor Geral CEAD/UDESC, Rosimeri

Jorge da Silva, Presidente Assesc, Paulo Ivo Koehntopp, Secretário

Executivo da ACAFE,. A senhora Presidente, passa a palavra para o

senhor Secretário Natalino Uggione, que agradece a presença e faz

uma apresentação através de slides sobre a Educação, desde o ano de

2005 até o ano de 2017, apresentando o mal desenvolvimento, uma

vez que todos sabem que a Educação não da resultado à curto prazo e

sim, longo prazo. Na apresentação, relata a quantidade de jovens

matriculados nas escolas, e, mostra que Santa Catarina em 2005 era o

melhor Estado do Brasil em quesito Educação, porém hoje tem decaído

no ganho de proficiência em todas as matérias. Uma análise

importante, foi investigar, o nível social dos alunos, uma vez que esse,

não interfere na qualidade de ensino dos mesmos. Na presente

análise, o senhor Secretário cita exemplos de escolas, na quais são

usadas boas práticas de gestão, que mesmo onde possuem baixa

renda, o conhecimento e a boa nota nas avaliações de proficiência são

atingidas. Relatou o Secretário que, a regra geral é a gestão nas

presentes escolas, sendo a liderança no processo o que move a ação.

A sociedade precisa de respostas e deve ser trabalhado para que isso

ocorra. Solicita o senhor Secretário, que existe a necessidade de

provocação para que haja políticas públicas de incentivo de estudos

aos alunos, firmando parcerias como formas de oferecer aos

estudantes no contraturno essa oportunidade de se prepararem para o

mundo de trabalho. Deputada Ana Campagnolo com a palavra, fala

sobre a taxa de aprovação dos anos iniciais que está muito ruim. Ruim

é forçar uma aprovação, fundamentando que conhece a realidade da

educação, uma vez que não é uma qualidade positiva a reprovação dos

alunos, declarando também que a condição socioeconômica não altera

o conhecimento e o desempenho dos alunos, sendo o principal

problema a gestão e o método, aos alunos atribuídos. A senhora

Presidente, passa a palavra para o Deputado Vicente Caropreso que,

relatou que acompanhava sempre as pesquisas e verifica a baixa

percepção da educação para a população brasileira, que o valor da

educação deixou de ser visto como algo de extrema importância, uma

vez que cada vez mais a terceirização da criação dos filhos está ficando

sob responsabilidade da Escola, e não mais dos pais, o que faz com

que as escolas, perdem um tempo muito grande com questões que não

são compatíveis ao fundamental papel da escola, apresentando desse

modo ruins resultados. Deputado Ismael dos Santos com a palavra

comenta o projeto educacional, a infraestrutura e a qualificação do

magistério, questionando qual é o projeto de educação para o Estado

de Santa Carina, quais as ações que serão implementadas, como na

infraestrutura que, ao percorrer Estados, conforme relatou, existem

escolas que chovem dentro de sala de aula, patrimônios deteriorados

de uma forma assustadora, ou seja, nessa perspectiva fica uma

preocupação. Com a palavra Deputado Valdir Cobalchini, que relata

que, a falta de acompanhamento dos filhos tem relação muito forte

com a condição que vive uma grande parte das pessoas e dos

municípios, que existem muitas crianças que chegam ao final do ensino

médio completamente analfabetas, ponderando que deve ser olhado de

forma diferente para os que são diferentes. A senhora Presidente,

relata que do ponto de vista das políticas públicas, é mais difícil para

conseguir chegar aos professores, uma vez que não podem ser

comparados com países exteriores. A equidade é fundamental, pois

não se pode ser tratados desiguais como iguais, sendo que algumas

escolas precisam de um apoio maior de que outras, por ter uma

condição diferenciadas. Faz-se necessário, bons recursos para uma boa

gestão, uma vez que possuindo bons recursos, poderá ter boa

qualidade na gestão. A senhora Presidente, afirma ainda que, não

permitirá a redução de nenhum valor que é destinado a Educação, mas

sim, que vai lutar para que esses valores sejam reajustados/aumen-

tados para 30%. Reforçando ainda, a senhora Presidente, relatou que

existem vários problemas, dentre eles o da infraestrutura, tecnologia, e

questiona o secretário sobre qual são as estratégias. Com a palavra o

senhor Secretário, que relata que a Educação tem apoio do Governador,

comentando também que, as regiões que mais precisam são onde

possuem aspectos muito forte de baixo IDH dos Municípios,

ressaltando que faz-se necessário uma boa gestão, para que possam

andar os investimentos. Comentou dos planos desenvolvidos, as quais

vem trabalhando, argumenta que o nosso maior sonho é que Santa

Catarina volte a ser o melhor Estado da Educação do país em termos

de referência. Uma análise feita em relação a esses dados apontam

exatamente, que os primeiros anos do Ensino Fundamental e a política

em Santa Catarina vão bem, dessa forma, esta sendo tratando com

muito cuidado, porém a caminhada é um processo constante, e essa

característica da nossa gestão participativa e obter um resultado final

gratificante, não somente do ensino fundamental. Com a palavra a

senhora Presidente, que solicitou ao senhor Secretário, que envie o

plano de metas e ações na qual os Deputados tem interesse e, em

seguida disponibiliza o microfone para questionamentos da plateia,

iniciando com a senhora Rosimeri Jorde da Silva, Presidente da ASESC,

que argumenta sobre o sucateamento nos funcionários públicos, uma

vez que para ter qualidade faz-se necessário um quadro de funcionários

habilitados. Com a palavra o senhor Mario Steindel, Representante da

SBPC, relatou que querem contribuir com o governo para melhorar o

Estado de Santa Catarina, priorizando a questão de pesquisas

conforme o art. 170 de Bolsas de Estudos. Com a palavra o senhor

Aldoir José Kramer, Coordenador Estadual do SINTE/SC, que relata que

a educação precede de uma relação humana, uma vez que se faz

necessário rever todas as condições em que vivenciam as pessoas,

para conseguir um bom desempenho nessa questão. Com a palavra o

senhor Cassiano A. Marafon, Conselheiro FUNDEB e faz parte da

direção do SINTE, justifica que acompanha a pratica, e que o

conhecimento são maiores dos alunos quando são professores

efetivos, quando se tem uma sequencia de mesmo professor, uma vez

que estes devem estar comprometidos com as escolas, ou seja, o

Estado precisa efetivar esses professores. Com a palavra o senhor

Eduardo Mariuzza, Representante da União Catarinense dos

Estudantes, pondera que, a gestão é de extrema importância,

retomando que um professor efetivo é muito importante para que se

tenha uma gestão mais eficiente. Com a palavra o Senhor Secretario,

que relata que a preocupação pedagógica e o planejamento sempre

são dei de extrema relevância, pois um trabalho deve ser contínuo,

sendo necessário respostas mais objetivas para verificar sempre o final
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na qual se quer chegar, destacando a agilidade da secretaria que é

imprescindível perante a escola, sendo essa um lugar de ciência, assim

como retoma algumas questões de melhorias da escola e finaliza com

a frase que primeiro se faz o necessário e o possível para, ao final,

poder chegar ao impossível, dessa forma sucessivamente. A senhora

Presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos

demais presentes e encerrou a reunião, da qual eu, Pedro Squizatto

Fernandes, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata que,

após lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será

assinada pelo Presidente da Comissão e, posteriormente, publicada no

Diário da Assembleia.

Haas, reforçou o pedido de não vinculação à Secretaria. Na sequência o

Presidente passou a palavra aos Deputados presentes. O Deputado Dr.

Vicente Caropreso acentuou a importância do andamento das obras do

Centro de Eventos de BaIneário Camboriu, e expôs sua preocupação

com a autonomia e agilidade do turismo, destacando que os problemas

nas estradas Catarinenses são um entrave para o turismo no Estado. O

Deputado Luiz Fernando Vampiro, relator da reforma administrativa,

pontuou acerca do posicionamento do Conselho sobre a importância da

Agencia SANTUR, e da preocupação com a subordinação à secretaria e

não ao gabinete do governo, e solicitou a elaboração de uma

justificativa pelas entidades de classe representadas no Conselho

Estadual de Turismo, que exponham suas preocupações, para que se

efetue diligência ao Governo do Estado e elaboração de emenda por

esta Comissão com base nesta justificativa. O Deputado Romildo Titon

destacou que emenda elaborada pela Comissão provoca maior

incitamento. O senhor Presidente destacou que já foi apresentada uma

emenda, de sua autoria, e que as diligências serão encaminhadas

posteriormente. O Deputado Luiz Fernando Vampiro destacou que na

agenda de discussão da reforma haverá prazos para emendas,

diligenciamento e audiências públicas. O senhor Presidente agradeceu

a presença de todos e colocou esta Comissão à disposição,

destacando que após conclusão do relatório do Deputado Luiz Fernando

Vampiro possa ser elaborada emenda coletiva. Nada mais havendo a

tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Depu-

tados e encerrou a presente reunião. E para constar, eu, secretária da

Comissão, Meibel Parmeggiani, lavrei a presente ata, que após lida e

aprovada será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será

publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Sala de Reunião das Comissões, 24 de abril de 2019.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

–––– * * * ––––

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO

AMBIENTE, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às onze horas e

trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência

do senhor Deputado Ivan Naatz, com amparo nos artigos 133 e 136 do

Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária

da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, referente à 1ª Sessão

Legislativa da 19ª Legislatura. Foram registradas as presenças dos

seguintes Deputados: Fabiano da Luz, Marcius Machado, Luiz Fernando

Vampiro, Dr. Vicente Caropreso e Romildo Titon. O Deputado Jair Miotto

justificou sua ausência enviando ofício do gabinete. Havendo quórum

regimental, o senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença

dos convidados, representantes do Conselho Estadual de Turismo de

SC: João Eduardo Amaral Moritz, presidente da Câmara de Turismo da

Fecomercio; Silvia Regina Cabral, Presidente da Associação Brasileira

de Bacharéis em Turismo em SC; Carlinho Bogo, representante dos

Agentes de Viagens e dos Transportadores Turísticos (Abav/SC);

senhora Fernanda Vieira Haas, Gerente Comercial e Relacionamento no

Município de Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau.

Ato contínuo submeteu à apreciação a Ata da 1ª Reunião Ordinária, que

foi aprovada por unanimidade. A seguir fez leitura do requerimento do

deputado Fabiano da Luz, relativo à realização de Audiência Pública

sobre a Lei nº 17.681, que dispõe sobre a criação do Sistema

Cicloviário no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, a

ser realizada em no município de São Miguel do Oeste, no dia vinte e

nove de abril às dezenove horas que, posto em discussão, a votação

do requerimento foi adiada para a próxima reunião da Comissão. Na

sequência o senhor Presidente passou a palavra aos representantes do

Conselho Estadual de Turismo, para tratar das alterações apresentadas

na reforma administrativa, no que se refere à SANTUR e suas

estruturas. O senhor João Eduardo Amaral Moritz, pontuou a relevância

do Conselho e destacou a necessidade da SANTUR independente e não

vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico

Sustentável. Em seguida o Presidente frisou o posicionamento do

Conselho acerca da preocupação com a vinculação à SDS, e passou a

palavra para a senhora Silvia Regina Cabral, que salientou a impor-

tância da independência do Turismo no estado, desvinculado de uma

Secretaria. O senhor Carlos Bogo, reafirmou a importância do Conselho

e da não vinculação à SDS, e finalmente, a senhora Fernanda Vieira

Sala de Reunião das Comissões, 10 de abril de 2019.

Deputado Ivan Naatz

Presidente

–––– * * * ––––

EXTRATO

EXTRATO Nº 093/2019

REFERENTE: 6º Termo Aditivo celebrado em 06/05/2019, referente ao

Contrato CL nº 097/2017-00, celebrado em 04/10/2017.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

(ALESC).

CONTRATADA: ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 83.953.331/0001-73

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade excluir 05 (cinco)

postos de trabalho da categoria “Assistente de Saúde”, acrescer 34

(trinta e quatro) postos de “Pessoal Administrativo” e 01 (um) posto

“Monitor de Atividades de Visitação e de Interação com o Público”.

VIGÊNCIA: 07/05/2019 à 04/10/2019

VALOR MENSAL: do ajuste soma a importância de R$ 471.504,99

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, I, c/c o art. 65, I, “b” e § 1º, art. 65, da

Lei 8.666/93; Item 4.2 do contrato original e 12.5 do edital de

concorrência 002/2017; Atos da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e

101/2017 e; Autorização Administrativa através da Declaração CEO-DF

nº 029/2019.

Florianópolis/SC, 07 de Maio de 2019

Neroci da Silva Raupp- Diretor Geral

Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo

Luiz Ermes Bordin- Sócio Administrador
–––– * * * ––––
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PORTARIAS
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,

PORTARIA Nº 1460, de 02 de maio de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-25, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Felipe
Estevão - Laguna).

RESOLVE:
LOTAR MICHELLA FUCK GUIMARÃES, matrícula nº

9632, servidora do Executivo - Secretaria de Segurança Pública à
disposição desta Assembleia na DL - Coordenadoria das
Comissões/Comissão de Segurança Pública, a contar de 1º de maio de
2019.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld –––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 1511, de 07 de maio de 2019
Republicada por Incorreção 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 1507, de 06 de maio 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:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1484, de 02 de

maio 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1512, de 07 de maio de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

NOMEAR DARCIZIO BONA, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-81,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Laercio Schuster -
Timbó).
Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE:
Diretor de Recursos Humanos LOTAR a servidora CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA,

matrícula nº 7183, na CGP - Escola do Legislativo “Deputado Licio
Mauro da Silveira”, a contar de 1º de maio de 2019.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1508, de 07 de maio 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 1513, de 07 de maio de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora KARINA BITTENCOURT
NOGUEIRA TERRA, matrícula nº 9370, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 06 de maio de 2019 (Gab Dep Sérgio Motta). RESOLVE:

LOTAR o servidor HUMBERTO MACHADO FILHO,
matrícula nº 6331, na DL - Coordenadoria das Comissões/Comissão de
Assuntos Municipais, a contar de 1º de maio de 2019.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1509, de 07 de maio 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 1514, de 07 de maio de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor THIAGO JOSÉ DE CHAVES,
matrícula nº 8809, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-53, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de maio de 2019 (Gab Dep José Milton Scheffer).

RESOLVE:
LOTAR na CGP - Secretaria Geral, ANDRÉ LUIZ BAZZO,

Contador da Fazenda Estadual, matrícula nº 360.820-4, servidor do
Poder Executivo- Secretaria de Estado da Fazenda, colocado à
disposição na Assembleia Legislativa, pelo Ato 989, de 12 de abril de
2019, sob a égide do Termo de Convênio nº 2019TN215, a contar de
24 de abril de 2019.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1510, de 07 de maio 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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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