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P L E N Á R I O

ATA DA 051ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 11 DE JUNHO 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 - Ismael dos Santos - Ivan Naatz - Jair
Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin
- José Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy
Nunes - Laércio Schuster - Luciane Carminatti -
Luiz Fernando Vampiro - Marcius Machado -
Marcos Vieira - Marlene Fengler - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera
- Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo
Titon - Sargento Lima - Sergio Motta - Silvio Dreveck
- Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Partidos Políticos Em discussão.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Reabre a sessão.
Discutiram e encaminharam a votação

da presente matéria os srs. deputados:
Maurício Eskudlark, Marcos Vieira, Paulinha,
Kennedy Nunes, Jessé Lopes, Ivan Naatz,
Milton Hobus, Sargento Garcia, Laércio
Schuster, Valdir Cobalchini, José Milton
Scheffer, Fabiano da Luz, Doutor Vicente
Caropreso, Ricardo Alba, Luciane Carminatti,
Moacir Sopelsa, Coronel Mocellin, Mauro de
Nadal e Marcius Machado.

Consulta os senhores líderes sobre a
possibilidade de suprimir o horário destinado
aos Partidos Políticos.

(As lideranças aquiescem.)
Havendo concordância de todos, passa

de imediato à Ordem do Dia.

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

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Dá início à pauta da Ordem do Dia.

(Manifestação das galerias.)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

“Antes de iniciar a votação, a Presidência faz
uma breve manifestação para, em primeiro
lugar, elogiar os deputados, porque todos
participaram deste momento importante que
vivemos, e que culminou com o entendimento e
a manutenção dos percentuais do Duodécimo
do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do
Tribunal de Contas, da Alesc e da Udesc.

Consulta, também, os senhores líderes
para fazer constar na pauta o Projeto de Lei n.
089/2019, aprovado há poucos instantes na
comissão de Finanças e Tributação, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2020 e estabelece
outras providências.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Julio Garcia
Rodrigo Minotto

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
senhores deputados.

(As lideranças aquiescem.)
Havendo concordância, inclui na pauta,

ex officio, o Projeto de Lei n. 089/2019.
Parabeniza o governo estadual, que de

forma oportuna e tendo a compreensão do
momento, também recuou sem perder.
Ninguém perdeu, e isto foi dito aqui muitas
vezes, não houve vencedores nem vencidos,
todos venceram. A verdade é que a Assembleia
Legislativa de Santa Catarina tem cumprido o
seu papel, foi assim quando houve o equívoco

Discussão e votação do Projeto de
Lei n. 089/2019, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício de
2020 e estabelece outras providências.

Em função de matéria relevante
sendo tratada na comissão de Finanças e
Tributação, a Presidência propõe a suspensão
da sessão e a reabertura às 15h. Conta com parecer favorável da

comissão de Finanças e Tributação.**********
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do governo nos incentivos fiscais. A atuação da
Assembleia é que permitiu o entendimento
entre o governo e o setor produtivo, pondo fim a
uma crise que se instalava.

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

Está encerrada a votação.

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

Está encerrada a votação.

A Reforma Administrativa foi outra
demonstração de contribuição da Assembleia
com o governo, e por via de consequência com
a sociedade catarinense. E os recursos para os
hospitais filantrópicos, que também foi
equívoco do governo vetar, a Assembleia se
manifestou de modo a contribuir, e agora, na LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias faz a mesma coisa.

Mas foram muitas as manifestações
durante o dia, quase tudo foi dito, e eu percebi
e anotei que apenas faltou falar da origem do
Duodécimo. Pois bem, na década de 80, os
Poderes tinham que andar de pires na mão,
junto ao Poder Executivo, para poder pagar os
salários dos seus servidores. E como ter
independência de pires na mão? Quem
consegue independência com o pires na mão?
E a verdade é que estes percentuais e a
implantação do Duodécimo em Santa Catarina
não aconteceram do dia para a noite, foi
preciso esforço de muitos.

Os deputados da época, e muitos já
não estão mais conosco, foram os
responsáveis em fazer que aquilo que foi
esculpido na Constituição Federal pudesse
efetivamente ser cumprido, a relação dos
Poderes tem que ser independente e
harmônica. Eu prefiro ainda a harmonia à frente
da independência, mas sem independência não
chegamos a lugar nenhum. E quero deixar aqui
a minha posição pessoal muito clara, não há o
que se mexer em Duodécimo, seja agora, seja
amanhã, ou seja, na LDO do ano que vem.

Votaram 33 srs. deputados.
Temos 28 votos “sim”, cinco votos

“não” e nenhuma abstenção.
Votaram 38 srs. deputados. Está mantido o veto.
Temos 31 votos “sim”, sete votos

“não” e nenhuma abstenção.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0002/2019, de autoria do
Tribunal de Justiça do Estado, que dispõe sobre
a cessão de uso do imóvel que especifica e
adota outras providências.

Está aprovado o projeto. [Taquígrafa:
Ana Maria](Palmas)

Porém, não significa dizer que nós
não estamos dispostos a contribuir. A
Assembleia Legislativa, e disse muito bem o
deputado Milton Hobus, este ano vai dar
exemplo, e ao final do ano haverá de dar boas
notícias ao governo estadual. Graças à partici-
pação de todos, os 40 deputados
compreenderam o momento atual, portanto,
estamos fazendo a economia que se faz neces-
sário, e estamos dando a nossa contribuição.
Mas reitero, a origem do Duodécimo é fruto de
muita luta. Lutas históricas e difíceis, mas
conseguimos chegar aonde chegamos. Por que
retroceder? Para perder a independência? Não!
Não vamos retroceder, vamos contribuir cada
vez mais com o governo, porque contribuindo e
o governo fazendo o bem à sociedade, nós
também cumprimos o nosso papel. E reitero, a
minha posição é clara, não há o que se falar,
nem agora, nem depois, nem amanhã e nem no
futuro sobre a redução do Duodécimo.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 00057/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 309/17, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera,
que dispõe sobre a colaboração de interesse
público entre o estado de Santa Catarina e as
entidades que especifica, na forma do inciso I,
do art. 19, da Constituição da República
Federativa do Brasil para atividades de ensino,
assistência social, saúde e cultura.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

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

permaneçam como se encontram.
Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela manutenção do veto
em Plenário.

Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0097/2019, de autoria do
deputado Mauro de Nadal, que denomina
rodovia SC-496 de Rodovia Aurélio Francisco
Marconatto.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Padre Pedro Baldissera e Maurício
Eskudlark. Ao presente projeto foi apresentada

emenda substitutiva global.Em votação.
Encaminharam a votação os srs.

deputados: Milton Hobus, Padre Pedro
Baldissera e Maurício Eskudlark.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.

Assim, iniciamos, neste momento a
votação do projeto no painel de votação.”

Continua em votação. Em discussão.
Os srs. deputados que votarem

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

(Pausa)
Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que votarem “sim”

mantêm o voto do relatório e o voto do
deputado Marcos Vieira, e os que votarem
“não” rejeitam o relatório.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.) Aprovado.
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ não
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO IVAN NAATZ não
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0177/2019, de autoria da
comissão de Constituição e Justiça, que revoga
o item 524 do Anexo Único da Lei nº 16.733,
de 2015, que “Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade pública
estadual no âmbito do estado de Santa Catarina”,
para excluir do rol das entidades declaradas de
utilidade pública estadual a Fundação Centro
Regional de Tecnologia em Informática de Santa
Catarina - CERTI, de Florianópolis.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO não
DEPUTADO BRUNO SOUZA não
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN não
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO não
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
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Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.

Pedido de Informação n. 0250/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
das escolas que funcionam em galpões e
descrição das condições de cada uma delas.

O sr. deputado Marcius Machado faz
solicitação de retificação, a pedido do deputado
João Amin, para que o apelo da referida moção
seja estendido à Bancada Federal de Santa
Catarina, ou seja, a todos os deputados
federais e senadores.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa) O SR. DEPUTADO JULIO GARCIA

(Presidente) - A Presidência faz a retificação de
que a mesma será encaminhada à Bancada
Federal do Estado de Santa Catarina,
senadores e deputados federais.

Aprovado. Em votação.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0178/2019, de autoria da
comissão de Constituição e Justiça, que revoga
o item 85 do Anexo Único da Lei nº 16.733, de
2015, que “Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade pública
estadual no âmbito do estado de Santa
Catarina” para excluir do rol das entidades
declaradas de utilidade pública estadual a
Associação Vale do Canoinhas, de Canoinhas.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0251/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando ao
secretário de estado da Infraestrutura, informações
acerca do lançamento do processo licitatório para
a execução da obra da rodovia SC-108, trecho
entre São João Batista e Major Gercino.

Em votação.
Aprovada com votos contrários dos

deputados Jessé Lopes, Ricardo Alba, Sargento
Lima e Bruno Souza.

Moção n. 0270/2019, de autoria do
deputado João Amin, cumprimentando o atleta
Samuel George Valicheski Carvalho pela conquista
dos títulos de Campeão Nacional de Natação Nado
Peito, nas provas de 100 e 200 metros.

Em discussão.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.
Discutiu a presente matéria o sr.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)

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

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

permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0252/2019,
de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso,
solicitando ao secretário da Infraestrutura
informações acerca do reinicio das obras da
rodovia SC-467, que liga os municípios de Ouro
e Jaborá.

Aprovado. Aprovada.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0297/2018, 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.

Requerimento n. 0664/2019, de
autoria do deputado Ricardo Alba, requerendo
prioridade na tramitação do PL nº 155.8/19.

Em discussão.
Em discussão. (Pausa)
(Pausa) Em votação.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda modificativa.

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

permaneçam como se encontram.Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.

Aprovado.
Aprovado. Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0660/2019,
de autoria do deputado Marcius Machado;
0661/2019, de autoria do deputado Luiz
Fernando Vampiro; 0662/2019, de autoria do
deputado VoInei Weber; 0663/2019, de autoria
da deputada Paulinha; 0665/2019, de autoria
do deputado Marcos Vieira; 0666/2019, de
autoria do deputado Felipe Estevão;
0667/2019 e 0674/2019, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; 0668/2019, de
autoria do deputado Laércio Schuster;
0669/2019, 0670/2019 e 0671/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto; 0672/2019, de
autoria do deputado Jerry Comper; e 0673/2019,
de autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.

Pedido de Informação n. 0253/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Saúde informações acerca da
interdição de uma ala de leitos de UTI do
Hospital Marieta Konder Bornhausen no
município de Itajaí, pela Vigilância Sanitária.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Em discussão.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Resolução n. 0006/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado, com
proposta de emenda à Constituição Federal a
ser apresentada à Câmara dos Deputados,
determinando a simultaneidade das eleições,
fixando a duração de cinco anos para os cargos
eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo,
para todos os entes federados.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0254/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
da intenção do Poder Executivo realizar obras
de melhoria na Escola Básica Professor João
Boos, no município de Guabiruba.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0797/2019, 0798/2019,
0799/2019, 0800/2019 e 0801/2019, de
autoria do deputado Jerry Comper; 0802/2019,
de autoria do deputado Milton Hobus;
0803/2019, de autoria do deputado Bruno
Souza; 0804/2019, de autoria do deputado
Jair Miotto; 0805/2019, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso; 0806/2019 e
0807/2019, de autoria do deputado Ivan
Naatz; 0808/2019, 0809/2019 e 0810/2019,
de autoria do deputado Nazareno Martins; e
0811/2019, de autoria do deputado João Amin.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.

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

deputados: Marcius Machado, Jessé Lopes,
Fabiano da Luz e Silvio Dreveck.

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

permaneçam como se encontram.Deputado Marcius Machado - Pede a
palavra, pela ordem. Aprovado.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
Marcius Machado.

Moção n. 0269/2019, de autoria do
deputado Marcius Machado, apelando ao se-
nador Jorginho Mello, à deputada federal
Carmen Zanotto e ao deputado federal
Gutemberg Reis pela aprovação do Projeto de
Emenda à Constituição nº 27/19, que
acrescenta o § 4º ao art. 192 da CRFB, com o
fim de estabelecer o limite de juros
remuneratórios de 12% ao ano às taxas
cobradas pelas instituições financeiras,
tornando crime de usura à cobrança acima
desse limite tipificado.

DEPUTADO MARCIUS MACHADO -
Após discutir com os colegas parlamentares,
solicita que a presente matéria, o Projeto de
Resolução n. 0006/2019, seja retirado de
pauta, para que se façam as adequações
necessárias que foram salientadas pelos
nobres colegas parlamentares.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Antes de adentrar à Explicação Pessoal, a
Presidência suspende a sessão por até 10
minutos, e concede a palavra ao sr. vice-prefeito
do município de Garopaba, Nilton Batista Raupp,
para divulgar a 21ª Quermesse e convidar os srs.
deputados e a sociedade ao evento que será
realizado entre os dias 19 a 23 de junho.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Conforme pedido do autor, deputado Marcius
Machado, está retirada a matéria da presente
pauta da Ordem do Dia, e tramitará
rapidamente, assim que apresentada emenda e
tramitada nas comissões. [Taquígrafa: Sílvia]

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os

srs. deputados Marcius Machado e Bruno
Souza.
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********** produtora de suínos do estado, incentivando a
indústria na região. Informa que nesta última
edição, a Feagro movimentou R$ 33 milhões
durante os quatro dias da feira, refletindo
significativamente na economia da região.

Compreende as atuais dificuldades
enfrentadas pelo governo estadual, mas pede
que este segmento seja olhado como um
propulsor da economia no campo, que gera
muitos empregos e renda para o estado.
[Taquígrafa: Sara]

Explicação Pessoal
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Está reaberta a sessão.
DEPUTADO VOLNEI WEBER (Orador) -

Comenta que no final de semana anterior
aconteceu na cidade de Braço do Norte a 16ª
Feagro, considerada a maior feira do
agronegócio de Santa Catarina, e a maior
exposição de gado Jersey da América latina.

Registra que, nesta edição do evento,
não houve patrocínio por parte do governo
estadual. Entende que eventos que contenham
palestras, exposições e propagação do
conhecimento devem ser incentivados pelo
poder público e ter o apoio do governo do
estado, assim solicita que o governador reveja
os conceitos no apoio a este tipo de evento.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (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].Relata que o município de Braço do

Norte estimulou a produção na região,
tornando-a uma enorme bacia leiteira e a maior

ATA DA 052ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 12 DE JUNHO 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 - 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 - Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera -
Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo
Titon - Sargento Lima - Sergio Motta - Silvio Dreveck
- Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

DEPUTADO VOLNEI WEBER (Orador) -
Informa que na presente data o município de
São Ludgero comemora 57 anos de sua
emancipação, e por ter sido atuante nesta
cidade, gostaria de prestar uma homenagem.

Destaca que a praticidade de tal
sistema viário gera um menor custo, permitindo
maior competitividade, geração de emprego, renda,
além de aumentar a arrecadação. Entretanto,
salienta que existem impedimentos nas rodovias
SC-477, que liga o Planalto Norte ao Vale do Itajaí,
por causa de gargalos na articulação com rodovias
federais, citando a BR-116, a BR-280 e a BR-470.
Sobre o assunto, informa que apresentou uma
indicação, solicitando atenção especial dos
governos estadual e federal, acrescentando que os
ditos entraves diminuem a competitividade na
SC-477 em exportações do planalto norte, meio-
oeste e sudoeste paranaense.

Comenta que o município teve origem
com a ocupação de colonos alemães, próximo
às margens do Rio Cubatão, e mais tarde
houve uma migração para uma região mais ao
sul, onde havia terras férteis desocupadas. Relata
que a ocupação foi difícil por ser uma área de
matas densas, mas que aos poucos a comunidade
foi se estabelecendo e se modernizando.

Narra sobre a importância da religião
na história da cidade, citando a construção de
capelas, seminários e destaca a participação de
dois padres que deram origem ao nome da cidade.

Finaliza, agradecendo ao deputado
Ismael dos Santos que se posicionou
preocupado com os acidentes fatais nos
referidos trechos, e incorpora a sua manifes-
tação ao seu pronunciamento.

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

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

Conta sobre o crescimento ao longo
da história do município, e o desenvolvimento
econômico através de lavouras e criação de
animais. Acrescenta também a proeminência
das empresas no segmento do plástico,
atuantes no presente.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Parabeniza o deputado por trazer
à tribuna a questão econômica, acrescentando
a preocupação com a vida. Registra que
manteve contato com Ronaldo Carioni, que
informou a possibilidade de concluir pelo
menos 74 quilômetros nos próximos três anos.
[Taquígrafa: Elzamar]

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -
Manifesta sentimento de gratidão às centenas
de mensagens recebidas por seu posiciona-
mento, na data anterior, em relação à votação
da redução do duodécimo. Ao mesmo tempo,
considera que teve uma noite de sono
tranquila, isto é, dormir o sono dos justos.

Traz informações atuais sobre o
número de habitantes, e tece elogios quanto o
IDH e o PIB da cidade. Acrescenta que, no ano
anterior, São Ludgero consagrou-se como o
primeiro município a ter 100% do saneamento
básico tratado no âmbito rural e urbano do país.

**********
Partidos Políticos

Finaliza, parabenizando a cidade pelos
57 anos de emancipação pública e sente-se
orgulhoso em representar este município no
parlamento. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PT
Tece comentários a respeito de

documentação que recebeu em seu gabinete,
do Fórum das Entidades Empresariais, que
agrega Acil, CDL, sindicatos patronais, Fiesc
Regional e outros, do município de Lages, que
fala sobre as atividades desenvolvidas pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina nas
comarcas de Blumenau, Chapecó, Criciúma,
Itajaí, Joinville, Lages, que são as turmas
recursais regionais, e solicitam a manutenção
das mesmas nos respectivos municípios.
Afirma que depois da decisão sobre o
duodécimo, na data anterior, a referida
entidade pode ficar tranquila que dinheiro
haverá para tal pleito.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Discorre sobre a temática que envolve
a utilização e produção de agrotóxicos no
Brasil. Conta que pesquisas apontam um
aumento significativo de doenças causadas por
agroquímicos no país, informando estatísticas
do Ministério da Saúde que associam o uso de
agrotóxicos a problemas neurológicos, motores
e mentais, além de distúrbios como puberdade
precoce e infertilidade.

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Orador) - Referencia o seu pronunciamento,
da semana anterior, sobre rodovias,
ferrovias, aeroportos, ocasião em que
posicionou-se na defesa da concessão do
sistema viário e ferroviário a partir do trecho
oeste para o leste catarinense, em direção
aos portos no litoral do estado. Chama atenção para um relatório da

ABRASCO, apontando que o Brasil usa
agrotóxicos proibidos no resto do mundo por
serem comprovadamente nocivos à saúde. Diz
que, enquanto outros países incentivam a
produção orgânica, em apenas cinco meses do
atual governo foram registrados 169 novos
defensivos agrícolas. Expõe que o Brasil deixou
de arrecadar R$ 2,07 bilhões por conta de isenção
fiscal aos agrotóxicos, valor que poderia ser
utilizado para promover a produção agroecológica.

Seguindo o tema, aponta a rodovia de
Integração do Planalto Norte, Vale do Itajaí e
Florianópolis, proposição do governador
Raimundo Colombo, com apoio do Parlamento,
e aporte de investimento em torno de R$ 250
milhões, enfatizando que tal obra reduz a
distância do planalto norte ao litoral e a
Florianópolis, permitindo o escoamento da
produção e exportação do oeste do Paraná e do
meio-oeste catarinense.

Cita, ao final, uma frase da ex-
presidente Dilma Rousseff: “Aqui quem ganhar
não vai perder, quem perder só vai ganhar”, ao
mencionar que escutou isso, ontem, enquanto
defendia sua tese a respeito da redução do
duodécimo. [Taquígrafa: Sílvia]
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Conclui, pedindo a atenção das auto-
ridades para frear esta cultura exagerada que
provoca doenças, mortes e destruição
ambiental. [Taquígrafa: Elzamar]

Parabeniza a presidente da Casan, o governador
Moisés e enaltece a população de Indaial.

deputado Ivan Naatz para visitar uma Estação
do Corpo de Bombeiros, e que em seu gabinete
foi apresentado a todos os seus funcionários,
reconhecendo que não escutou nenhuma
afirmação sobre racismo do deputado. Espera
que as dúvidas sejam dissipadas.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Relata que se reuniu com o gover-
nador Moisés e a Superintendência da Polícia
Federal parar tratar da instalação de um posto
de emissão de passaportes em Blumenau.
Lamenta, entretanto, que haja uma dificuldade
por conta do baixo efetivo e a necessidade de
aguardar a vinda de um equipamento específico
de Brasília, para que possa concluir a
instalação do posto. [Taquígrafa: Sara]

Partido: MDB
DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -

Volta ao tema do feminicídio e da violência
doméstica, que está vitimando muitas mulheres
em Santa Catarina. Comenta que,
proporcionalmente, o estado é o segundo com
maior número de violência doméstica no país, e
também o segundo em número de estupros.

Partido: PDT
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) - Faz

sua fala a partir do pronunciamento do
deputado Ivan Naatz, que a antecedeu na
tribuna, na presente data, manifestando seu
sentimento de generosidade para o Fábio
devido aos fatos que ocorreram, e a mesma se
posiciona defensora de pessoas mais
humildes, negras, pois sabe o que é passar por
situações constrangedoras em função da
condição social, cor de pele, financeira.

Partido: PR
Cita que as causas desse mal

crônico que atinge toda sociedade,
independente de raça ou classe social são:
diferença salarial entre homens e mulheres,
disparidade de espaços no mercado de trabalho.
Fatos estes que muitas vezes obrigam mulheres a
permanecerem em relacionamentos abusivos.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Registra visita do ministro Sérgio
Moro, da qual também participou, na cidade de
Chapecó, quando o mesmo foi conhecer o
Sistema Penitenciário do município e o trabalho
de ressocialização desenvolvido pela unidade,
considerado o melhor do país. Comenta que, no
mesmo dia, o governador Carlos Moisés
aproveitou o momento para lançar um
chamamento público, que será voltado para as
empresas interessadas em oferecer oficinas de
trabalho para os detentos de todo o estado.

Demonstra sentimento de lástima à
pessoa do deputado Ivan Naatz por não ter feito
o pedido de desculpas ao jovem Fábio, por
entender que este sofreu injúria racial.
Também, a deputada afirma que é uma pessoa
que possui muito amor no coração e, por isso,
não se permite afetar por provocações,
rancores ou outros sentimentos.

Elenca alguns dados sobre o estado:
o IBGE, em 2016, apontava que homens
recebiam 36,7% a mais que as mulheres. Os
trabalhadores do sexo masculino receberam por
mês cerca de R$ 2,5 mil, enquanto as
trabalhadoras receberam em média R$ 1,8 mil.
Também registra que, de acordo com o Fórum
Econômico Mundial, o Brasil ocupa o 95º lugar
entre os 144 países com maior equidade de
gênero, com impactos para as mulheres, como
a falta de representatividade na esfera política
e a diferença salarial e de renda média, que
corresponde a 58% da renda dos homens.
Apresenta dados da Fundação Getulio Vargas,
de 2018, mostrando que o percentual de
trabalhadoras que ocupam cargos de alta lide-
rança ainda é muito baixo: 7,8%, e também a
projeção feita em 2015 pela Folha de S.Paulo,
de que mulheres ganhariam o mesmo que
homens apenas em 2085, ocupariam 51% dos
cargos de diretoria executiva (percentual
proporcional ao que elas representam na
população brasileira) em 2126, e a mesma parcela
em cargos de alta gestão somente em 2213.

Informa que o governo atendeu ao
pedido da classe empresarial de Chapecó, e
construirá um contorno para que os caminhões
não transitem pelo centro da cidade, como
consequência haverá uma melhora significativa
no tráfego.

Assegura que entre o que é certo e o
que é conveniente, sempre ficará com o que é
certo, sempre buscará sua consciência.
Momento em que lembra uma frase de seu pai:
“As pessoas agem conforme a sua própria
consciência”. Garante a todo Parlamento que
não tramou qualquer episódio para causar
algum dano ao aludido deputado. E salienta
que tomou as medidas de amparar o referido
jovem por entender que ele se mostrava indefeso,
e porque precisou consultar um psiquiatra.

Conta que teve a oportunidade de
conversar com o ministro Moro, que
demonstrou ser uma pessoa muito simples e
transparente. Considera absurdo julgar o
ministro pelo fato do mesmo ter conversas com
promotores, alega ser normal esse tipo de
interação com o Poder Judiciário, salientando
que a situação interfere na credibilidade da
Operação Lava Jato. Ressalta que existem provas
robustas para as condenações e é normal que haja
conversas entre os que estão fazendo justiça.

Faz exibição de vídeo em que há
relatos de pessoas sobre discriminação,
inclusive com fala do jovem Fábio sobre o ato
de preconceito racial. Ao mesmo tempo, avalia
que esse tipo de atitude não é julgado por nós,
mesmo que a Justiça preveja medidas, mas é
Deus quem julga. E faz um apelo ao deputado
para que reconheça o equívoco que cometeu
com o Fábio e peça perdão, mencionando que
possui um coração generoso e que jamais quis
constranger o deputado Ivan Naatz, mas espera
que o mesmo reconheça o equívoco que
cometeu com o Fábio, e diga que a brincadeira
não foi proposital.

Encerra, defendendo o diálogo entre
ministros e promotores. [Taquígrafa: Ana Maria]

Ressalta que o relatório “País
estagnado: um retrato das desigualdades
brasileiras”, divulgado no fim do ano passado
pela ONG Oxfam Brasil, aponta que, pela
primeira vez em 23 anos, houve um retrocesso
quanto à renda de mulheres comparada a de
homens. Destaca que as mulheres são as
principais responsáveis pelas tarefas do lar e
pelos cuidados com os filhos e, com pausa do
trabalho, licença-maternidade ou jornada
reduzida, diminuem-se também as
oportunidades de carreira e melhor remuneração.

Partido: PV
DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -

Acredita que o maior sucesso acontece após as
decepções, que a justiça é um valor que nasce
no coração, e que o cidadão que não tem
coragem não tem princípio de justiça, afirmando
que coragem sempre o acompanhou.

Revela aos colegas parlamentares a
injustiça que sofreu em relação ao inquérito
que foi instaurado pela Policia Civil de
Florianópolis, quando foi acusado de racismo
por ex-funcionário de seu gabinete. Informa que
teve seu trabalho prejudicado, devido à
declaração unilateral que foi espalhada nas
redes sociais e internet, que pré-julgamento foi
estabelecido com várias manchetes de jornais
que mencionaram o mesmo como uma pessoa
racista. Procede à apresentação de vídeo para
ilustrar sua fala. Denuncia que o Boletim de
Ocorrência teve sua origem no gabinete da
deputada Paulinha, PDT, que organizou todo o
processo, sendo que o advogado que
acompanhou seu ex-servidor à Delegacia de
Polícia é defensor da mesma.

Declara que se sentiu envergonhada de
que isso tenha acontecido no Parlamento
catarinense, porém enfatiza que tem coragem e
bravura para defender questões diversas, mas
a referida questão ocorrida na Alesc envida os
parlamentares a não fechar os olhos para o
preconceito, e entende que o Parlamento catari-
nense seja digno na defesa dos menos
favorecidos. [Taquígrafa: Sílvia]

Declara que é preciso avançar em
passos mais rápidos e intensificar políticas de
incentivo à participação da mulher no mercado
de trabalho, incluindo também o cenário
político, onde representa pouco mais de 10%,
pois a mulher precisa ter seu trabalho
reconhecido, garantir espaço e conquistar sua
independência financeira. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - A Presidência suspende a sessão, por
até dez minutos, para que possa usar a tribuna a
Desembargadora do Trabalho, dra. Teresa Regina
Cotosky, gestora regional do Programa de Combate
ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem,
que discorrerá sobre o referido programa.

Partido: PSL
DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Registra que esteve em Indaial para ouvir
demandas referentes ao município. Informa que
reuniu-se com a presidente da Casan Roberta
Maas dos Anjos, e o diretor-administrativo
Evandro Martins, para tratar da instalação de
um gerador de energia elétrica que já se
encontra licitado, e acrescenta que será
entregue no mês de agosto, garantindo o
abastecimento de água. Comenta que também
serão construídos mais três reservatórios de
água nos bairros Encano, Benedito e Rio Morto.

Finaliza, afirmando que o fato causou
embaraço e constrangimento a sua pessoa e a
sua honra. Entende que deve haver cuidado, e
que não se deve macular a imagem de
ninguém. Acrescenta que o inquérito foi
concluído por falta de provas.

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

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0002/2019.Deputado Sargento Lima (Aparteante) -

Corrobora a narrativa do colega, dizendo que,
na tarde que ocorreu o fato, foi convidado pelo

Não há emendas à redação final.
Em votação
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Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO não
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO IVAN NAATZ sim
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER sim
DEPUTADO JESSÉ LOPES não
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCIUS MACHADO abst.

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

Está encerrada a votação.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0089/2019.

Não há emendas à redação final.
Em votação
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0097/2019.
Não há emendas à redação final.
Em votação
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADA MARLENE FENGLER sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA abst.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0177/2019.
Não há emendas à redação final.
Em votação
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. DEPUTADO NILSO BERLANDA

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA sim
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0178/2019.

Não há emendas à redação final.
Em votação
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0297/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Votaram 28 senhores deputados.
Temos 22 votos “sim”, quatro votos

“não” e duas abstenções.Aprovada.
Discussão e votação em turno

único do Projeto de Lei n. 0088/2019, de
autoria do deputado Altair Silva, que altera o
anexo I da Lei nº 17.335, de 2017, que
consolida as leis que dispõem sobre a
instituição de datas e festividades alusivas
do estado de Santa Catarina, para instituir a
data de 25 de agosto como Dia Estadual da
Imigração Polonesa.

Está mantido o veto por maioria.
[Taquígrafa: Elzamar]

Consulta os líderes para votar
extrapauta o Projeto de Lei n. 0064/2018, de
autoria do deputado Mauro de Nadal, que
institui a carteira de identificação do autista no
âmbito do estado de Santa Catarina.

Votaram 21 srs. deputados.
Temos 21 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção. Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Está mantido o veto.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 01421/2018, de
procedência governamental, que dispõe sobre o
veto total ao PL n. 369/2012, de autoria do
deputado Dirceu Dresch, que dispõe sobre a
divulgação dos custos de propaganda
realizados pelos poderes constituídos no
estado de Santa Catarina.

(As lideranças aquiescem.)
Discussão e votação do Projeto de Lei

n. 0064/2018, de autoria do deputado Mauro de
Nadal, que institui a carteira de identificação do
autista no âmbito do estado de Santa Catarina.

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

permaneçam como se encontram.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.Aprovado. Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela manutenção do veto
em Plenário, com relatoria do deputado
Milton Hobus.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 00021/2019, de
procedência governamental, que dispõe sobre o
veto total ao PLC n. 037/15, de autoria do
deputado Leonel Pavan, que altera o art. 9º da
Lei Complementar nº 446, de 2009, que institui
a Fundação Escola de Governo (ENA), para o fim de
modificar a composição do Conselho Estratégico.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.O sr. deputado Maurício Eskudlark

encaminha a votação pela manutenção do veto,
conforme parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0255/2019,

de autoria do deputado Jair Miotto, solicitando
ao secretário da Infraestrutura informações
acerca do andamento e previsão para a
conclusão da Rodovia Ivane Fretta Moreira, no
município de Tubarão.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça, tendo como relatora a
deputada Paulinha, pela manutenção do veto.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

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

O sr. deputado Maurício Eskudlark
encaminha a votação pela manutenção do veto,
de acordo com o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)

Em discussão.
(Pausa)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA não
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Em votação.
Os srs. deputados que votarem

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0256/2019,

de autoria do deputado Ivan Naatz, solicitando
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ao secretário da Segurança Pública
informações acerca das pendências que ainda
existem para que se efetive a mudança para a
nova sede da Delegacia de Polícia Civil.

Fernando Vampiro; 0679/2019 e 0688/2019,
de autoria do deputado Jair Miotto;
0680/2019, de autoria do deputado Ismael
dos Santos; 0681/2019, 0682/2019 e
0683/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0684/2019, de autoria da comissão
de Constituição e Justiça; 0685/2019, de
autoria do deputado Jerry Comper; 0686/2019,
de autoria da deputada Luciane Carminatti;
0689/2019 e 0690/2019, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; e 0691/2019, de
autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.

dois tipos de Brasil, um que trabalha e outro
que semeia o caos. Fala que são épocas
peculiares, temos uma Pátria que quer
desenvolvimento, vive sobre a regra da
escassez e, outra que vive situações para
semear tempestades, que não tem compromisso
com a responsabilidade e a realidade atual.

Em discussão.
Discute a presente matéria o sr.

deputado Ivan Naatz.
Em votação. Critica o fato do DCE Luiz Travassos,

da UFSC, ter convocado todos os alunos para a
greve geral do dia 14 de junho, sexta-feira,
considerando que o mesmo está agindo de
forma autoritária. Cita que o absurdo maior é o
diretório ameaçar que serão erguidas
barricadas nas rótulas da universidade para
travar o acesso à região.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0257/2019,

de autoria do deputado Sargento Lima,
solicitando ao secretário da Casa Civil
informações acerca do percentual captado na
rede de coleta de esgoto do município de São
José e quanto é devolvido para o mar ou para
os rios após passar pelo adequado tratamento.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0812/2019, 0813/2019 e
0814/2019, de autoria do deputado Laércio
Schuster; 0815/2019 e 0816/2019, de
autoria do deputado Milton Hobus; 0817/2019
e 0818/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0819/2019, de autoria do deputado
Ivan Naatz; 0820/2019, 0821/2019 e
0822/2019, de autoria do deputado Bruno
Souza; 0823/2019, de autoria do deputado
VoInei Weber; 0824/2019 e 0825/2019, de
autoria do deputado Jerry Comper; 0826/2019
e 0830/2019, de autoria do deputado Jair
Miotto; 0827/2019, de autoria do deputado
Rodrigo Minotto; 0828/2019 e 0829/2019, de
autoria do deputado Sargento Lima.

Procede à apresentação de vídeo
para ilustrar sua fala. Destaca que a essência
da esquerda é assim, não importa a opinião da
maioria da população, querem impedir e obrigar
as pessoas a seguir sua pauta.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Registra que fez moção com pedido

ao comando da Polícia Militar para que garanta
o direito de ir e vir da população no entorno da
UFSC, pois o cidadão de bem não pode ficar à
mercê de patrulhas minoritárias e autoritárias.

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

Aprovado.
Moção n. 0271/2019, de autoria do

deputado Felipe Estevão, cumprimentando o
senhor Moroni Alves Philippi, proprietário da
empresa Philimar de Pescados Ltda, de
Laguna, pela obtenção do certificado expedido
pela Cidasc, do registro do Sistema Brasileiro
de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Finaliza, deixando um conselho aos
jovens, para que amadureçam, estudem e
pensem no futuro do país, tenham bom senso.
Parabeniza todos os estudantes silenciosos
que se manifestam contra o movimento.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Sara]

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo tema, sempre
falando com autoridade e maestria. Ressalta
que de democrático e apartidário estes
movimentos de paralisação não têm nada.

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO DOUTOR VICENTE

CAROPRESO (Orador) - Tece comentários a
respeito das novas leis de trânsito do país
propostas pelo governo federal. Cita todas as
alterações que estão no projeto, demonstrando
preocupação sobre diversos pontos e define
como uma medida populista. Comenta que as
mudanças beneficiam os infratores, e é neces-
sário pressionar a Câmara dos Deputados na
apreciação desta matéria que trata da
preservação da vida.

Deputado Sargento Lima (Aparteante) -
Cumprimenta o deputado pela sua fala, dizendo
que a paralisação, na verdade, é um movimento
pró-liberdade ao presidiário e ex-presidente
Lula. [Taquígrafa: Ana Maria]

Aprovada.
Moção n. 0272/2019, de autoria do

deputado Felipe Estevão, manifestando
cumprimentos ao delegado da Capitania dos
Portos de Laguna pela comemoração aos 154
anos da Batalha Naval do Riachuelo.

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
(Orador) - Discorre sobre a preocupação da Casa
em fazer políticas públicas para a saúde catari-
nense, especialmente em relação aos hospitais
filantrópicos do estado. Salienta que a luta dessas
instituições, as quais fazem um grande número de
procedimentos com poucos recursos, é de longa
data e são elas que atendem a população mais
carente. Informa que através da Frente Parlamentar
em Defesa da Saúde foi aprovada uma emenda na
LDO disponibilizando R$ 180 milhões para o
sistema filantrópico. Registra reunião com os
secretários Helton Zeferino e Douglas Borba, além
do governador Moisés, confirmando o
compromisso com as organizações filantrópicas,
bem como a disponibilização de verba para este
fim. Conta que houve avanço nas negociações e
adesão de novos acordos com a saúde catari-
nense.

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

permaneçam como se encontram.
Relata que, em maio de 2011, foi

lançado pela ONU a Década de Ação Pela
Segurança do Trânsito, no qual governos de
países se comprometeram a tomar novas
medidas para prevenir acidentes de trânsito,
que é a nona causa de mortes em todo o planeta.

Aprovada.
Moção n. 0273/2019, de autoria do

deputado Sargento Lima, manifestando à
diretora presidente da Casan e ao presidente da
Aresc repúdio à nova estrutura tarifária proposta. O deputado afirma que o aumento do

limite de 20 para 40 pontos, sem nenhum
estudo técnico, é temerário, e acrescenta que
prejudicaria as autoescolas. Complementa,
afirmando que a tendência mundial é a diminuição
do limite dos pontos, de aumento na fiscalização e
punição. Informa que estas ações também
prejudicarão a área da Saúde, argumentando que
deixarão o sistema sobrecarregado.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0274/2019, de autoria do

deputado Fabiano da Luz, apelando ao
Presidente da República e demais autoridades,
pela imediata revisão do Decreto nº 9.831, de
10 de junho de 2019.

Conclui, parabenizando e agradecendo o
governador, também os secretários pela
sensibilidade com esta área tão importante
para o povo catarinense.

Relata que participou de um passeio
turístico de trem, que o fez relembrar de uma
ferrovia em Blumenau, a qual lamenta que
tenha sido fechada em 1971. Complementa
que após o fechamento da ferrovia, surgiram
rodovias e monopólios de transportes, que até
hoje causam muitos acidentes e óbitos. Critica
a falta de planejamento do governo federal quanto
à implantação do modelo ferroviário no país.

Em discussão. Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo seu trabalho e
empenho por esta causa. Afirma que ninguém
está tão preocupado com a saúde catarinense
como o governador Moisés e enaltece a atitude
do mesmo em pagar dívidas e fazer novos
investimentos. [Taquígrafa: Ana Maria]

Discute a presente matéria o sr.
deputado Jessé Lopes.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada com voto contrário do

deputado Jessé Lopes.
Por fim, volta a tecer críticas ao

governo por facilitar o lado dos infratores,
afirmando que o correto seria incentivar a
educação e a punição aos infratores no
trânsito. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para a presente data, às 19h,
em homenagem ao Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil. [Revisão: Taquígrafa Sara].

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0675/2019,
0676/2019 e 0687/2019, de autoria do
deputado Felipe Estevão; 0677/2019 e
0678/2019, de autoria do deputado Luiz

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -
Menciona que atualmente estamos vivendo
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 450, de 18 de junho de 2019
ATO DA MESA Nº 445, de 18 de junho de 2019 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: INCLUIR no Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de
agosto de 2015, a servidora DENISE SOUZA FELIX, matrícula nº 7911,
a contar de 14 de junho de 2019.

INCLUIR no Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de
agosto de 2015, o servidor do Executivo - Procuradoria Geral do Estado
à disposição desta Assembleia Legislativa HENRIQUE GUALBERTO
BRUGGEMANN, matrícula nº 8585, a contar de 04 de junho de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente Deputado Nilso Berlanda - Secretário
Deputado Laércio Schuster - Secretário –––– * * * ––––
Deputado Nilso Berlanda - Secretário ATO DA MESA Nº 451, de 18 de junho de 2019

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

ATO DA MESA Nº 446, de 18 de junho de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

RESOLVE:
DISPENSAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE

SOUSA, matrícula nº 6341, da função de Chefia - Secretaria de
Comissão Permanente, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 13 de junho de 2019 (DL - CC -
Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações
Internacionais e do MERCOSUL).

RESOLVE:
INCLUIR no Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de

agosto de 2015, o servidor do Executivo - Secretaria de Estado da
Educação à disposição desta Assembleia Legislativa LAURO SONCINI
JUNIOR, matrícula nº 9069, a contar de 04 de junho de 2019.

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 447, de 18 de junho de 2019 ATO DA MESA Nº 452, de 18 de junho de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: RESOLVE:
INCLUIR no Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de

agosto de 2015, a servidora do Executivo - EPAGRI à disposição desta
Assembleia Legislativa GISELA STEINER SCAINI, matrícula nº 9140, a
contar de 04 de junho de 2019.

TORNAR SEM EFEITO o Ato da Mesa nº 407, de 16 de
maio de 2019, que designou a servidora RITA DE CASSIA DOS
SANTOS, matrícula nº 1262, para exercer função de confiança.

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

–––– * * * –––– ATO DA MESA Nº 453, de 18 de junho de 2019
ATO DA MESA Nº 448, de 18 de junho de 2019 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

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

RESOLVE: Art. 1º CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL - GRUPO
DE TRABALHO integrada pelos servidores: RAUL JOSE LUMMERTZ
FILHO, matrícula nº 1392, Coordenador de Projetos e Desenvolvi-
mento, MARCIO WELTER, matrícula nº 6333, Assessor de
Planejamento Institucional, JULIANA TANCREDO GALLOTTI,
matrícula nº 5090, Coordenadora de Recursos Materiais,
THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula nº
7229, Coordenadora de Contabilidade, VLADIMIR VALDEMIRO
FERREIRA, matrícula nº 3080, Coordenador de Execução
Orçamentária e LORNARTE SPERLING VELOSO, matrícula nº 4608,
Coordenador de Licitações e Contratos, todos do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para sob a coordenação do
primeiro, deflagrar medidas administrativas visando implementação
de projeto para desenvolver novas funcionalidades e rotinas no
Sistema SIGOR, a fim de propiciar a virtualização do processo de
compras-diretas da ALESC.

INCLUIR no Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de
agosto de 2015, o servidor ALESSANDRO MENDES MOTA, matrícula nº
5397, a contar de 14 de junho de 2019.

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

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 449, de 18 de junho de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

RESOLVE:
INCLUIR no Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de

agosto de 2015, o servidor RONI GEFERSON DI DOMENICO, matrícula
nº 9306, a contar de 14 de junho de 2019.

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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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
contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza,
por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas.
Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Sargento Lima. Nada
mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião,
da qual eu, Jéssica Camargo Geraldo, Chefe de Secretaria desta
Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os
membros do colegiado, será assinada pela Senhora Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 19ª LEGISLATURA
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove
horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência da
senhora Deputada Paulinha, com amparo nos artigos 133 e 136 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 3ª Reunião
Ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:
Deputado Valdir Cobalchini representando o Deputado Moacir
Sopelsa conforme Ofício Interno nº 061/2019, Deputado João
Amin, Deputado Sargento Lima, Deputado VoInei Weber, Deputado
Marcos Vieira, Deputado Nazareno Martins, Deputado Fabiano da
Luz e, justificada a ausência do Deputado Marcius Machado
conforme Ofício nº 121/2019. Havendo quórum regimental, a
senhora Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença de
todos e submeteu à apreciação a Ata da 2ª Reunião Ordinária, que
foi aprovada por unanimidade. Na sequência a senhora Presidente
fez a leitura dos seguintes Ofícios: Ofício nº 26/2019/SCPREV, de
vinte e sete de março deste ano, que encaminha as demons-
trações atuariais do Plano SCPREV para conhecimento; Ofício
TCE/GAP/SEG nº 7188/2019, de vinte e nove de abril deste ano,
sobre auditoria realizada para verificação de possíveis prejuízos
causados ao estado com o resgate da aplicação do extinto Fundo
Previdenciário, nos exercícios de dois mil e quinze e dois mil e
dezesseis, para pagamentos de inativos e pensionistas vinculados;
Ofício nº 291/2019, encaminhado pelo Secretário de Estado da
Saúde Helton de Souza Zeferino, em treze de maio de dois mil e
dezenove, informando que não haverá interrupção dos serviços
prestados na cidade de Videira por conta da reforma
administrativa. Posto em discussão o senhor Deputado Sargento
Lima solicitou que matéria do Ofício nº 22/2019, previamente
encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde seja reencaminhado
com novo teor solicitando mais informações acerca do tema. Na
sequência em atenção à ordem do dia, o Presidente abriu a palavra
aos membros para discussão de matérias. O senhor Deputado
Valdir Cobalchini apresentou os relatórios elaborados pelo
Deputado Moacir Sopelsa acerca das seguintes matérias:
PRS/0005.6/2019, de autoria da Mesa, que altera a Resolução nº
007, de dois mil e quinze, que “Dispõe sobre a instalação e
manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar e adota
outras providências”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
PL/0081.7/2018, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que
acrescenta Parágrafo Único ao art. 3º da Lei nº 16.721, de dois mil
e quinze, que “Consolida as Leis que dispõem sobre a concessão
de Título de Cidadão Catarinense no âmbito do Estado de Santa
Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi concedida vista em gabinete ao Deputado João Amin.
Na sequência o senhor Deputado Nazareno Martins apresentou as
seguintes matérias: PL/002.3/2019, de autoria do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que dispõe sobre a cessão de uso do
imóvel que especifica e adota outras providências que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
PL/0088.3/2018, de autoria do Deputado Altair Silva, que altera o
Anexo I da Lei nº 17.335, de dois mil e dezessete, que “Consolida
as Leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades
alusivas do Estado de Santa Catarina”, para instituir a data de
vinte e cinco de agosto como Dia Estadual da Imigração Polonesa.
Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Ato contínuo a senhora Deputada
Paulinha apresentou a matéria PL/0094.1/2018, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que veda a oferta e/ou

Deputada Paulinha
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público

–––– * * * ––––

EXTRATOS

EXTRATO Nº 115/2019
REFERENTE: 3º Termo Aditivo celebrado em 02/05/2019, referente ao
Contrato CL nº 012/2016-00, celebrado em 31/03/2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
CPF: 015.842.449-25
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade reajustar o
contrato com base nos índices do IGPM/FGV acumulado no período de
fevereiro de 2017 a janeiro de 2019, inclusive, que foi de 6,30964%.
REFERENTE Á locação de imóvel destinado ao escritório de apoio à
atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer
VALOR MENSAL: passa de R$ R$ 1.578,58 para R$ 1.678,18; com
eficácia financeira a partir de 1º/02/2019.
VIGÊNCIA: 01/02/2019 à 31/01/2020
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, III, c/c § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93;
Cláusula Terceira, item 3.5 do Contrato original; Atos da Mesa nº
128/2015, 131/2015 e 101/2017; Autorização Administrativa através
da Declaração CEO-DF nº 026/2019.
Florianópolis/SC, 18 de Junho de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Jucimar da Silva Pereira- Representante Legal

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 116/2019

REFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 017/2019-00, celebrado em
27/05/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: GUILHERME FRANCISCO ZANELLA
CPF: 088.293.299-32
OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Mafra/SC, o qual
servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar da
Deputada ANA PAULA DA SILVA.
VIGÊNCIA: 01/06/2019 à 31/01/2023
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00
VALOR MENSAL: R$ 1.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução da ALESC nº 007/2015 e alterações posteriores;
Autorização Administrativa através do processo LIC nº 0040/2019 e
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.
ITEM ORÇAMENTÁRIO: As despesas pertinentes ao objeto do presente
contrato correrão à conta da AÇÃO 001144 (Manutenção Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.36.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física). Subelemento 3.3.90.36.15
(locação de imóveis), todos do Orçamento da ALESC.
Florianópolis/SC, 18 de Junho de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––
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EXTRATO Nº 117/2019 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, podendo ser revogada a
qualquer tempo por qualquer das partes, assegurando-se uma antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias para a adoção das providências necessárias.

REFERENTE: Contrato CL nº 025/2019-00, celebrado em 27/05/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC). Art. 3º O uso do imóvel será cedido por meio de termo de

cessão de uso, no qual deverão constar os direitos e as obrigações das
partes, as penalidades a que se sujeitarão e a data de início da
vigência da outorga.

CONTRATADA: GUILHERME FRANCISCO ZANELLA
CPF: 088.293.299-32
OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Mafra/SC, o qual
servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar da
Deputada ANA PAULA DA SILVA.

Art. 4º O cessionário terá direito de uso do imóvel para a
finalidade exclusiva de instalação da 60ª Vara Eleitoral, vedado
qualquer tipo de cessão, aluguel ou transferência, total ou parcial, de
uso ou posse do imóvel, sob pena de imediata reversão, independente-
mente de qualquer notificação.

VIGÊNCIA: 01/06/2019 à 31/01/2023
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00
VALOR MENSAL: R$ 1.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 017/2019; Autorização Administrativa através do Processo
nº 040/2019 e; Atos da Mesa 128/2015.131/3016 e 101/2017.

Art. 5º Ocorrendo a reversão antecipada ou o término do
prazo da cessão de uso, o imóvel e suas benfeitorias passarão ao
domínio do Poder Judiciário do Estado, e o cessionário não terá direito
a indenização, em razão da gratuidade da cessão.Florianópolis/SC, 18 de Junho de 2019

Art. 6º Serão de responsabilidade do cessionário o
pagamento de despesas, a realização de obras e a assunção dos
riscos inerentes aos investimentos necessários à execução dos
objetivos desta Lei, inclusive os que visem à conservação, à segurança
e ao pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel cedido,
bem como quaisquer outras despesas decorrentes da cessão de uso.

Neroci da silva raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Guilherme Francisco Zanella- Locador

–––– * * * ––––

PORTARIA
Art. 7º O Estado será representado no ato pelo

desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado ou por
quem o desembargador presidente constituir por mandato especial.

PORTARIA Nº 1739, de 18 de junho 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,

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 12 de junho de 2019.

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
RESOLVE: REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 064/2018
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$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para pagamento de
diárias a deputados e servidores, por conta da Subação 1138 -
Administração de Pessoal e Encargos, e Natureza de Despesa
33.90.14.14 - Diária Civil.

Institui a Carteira de Identificação do
Autista no âmbito do Estado de Santa
Catarina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Carteira de Identificação do Autista

visando a propiciar a contabilização, no âmbito do Estado de Santa Catarina,
do número de portadores dessa especial condição, como tal definida no art.
1º da Lei federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a
Política Nacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

Parágrafo único. O documento de identificação de que trata o
caput deste artigo será expedido pela Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania, na forma a ser definida em Decreto regulamentar pelo Chefe
do Poder Executivo estadual.

–––– * * * ––––

REDAÇÕES FINAIS

Art. 2º Além dos direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista, estabelecidos no art. 3º da Lei federal nº 12.764, de
2012, o portador do documento de identificação de que trata o art. 1º
desta Lei será beneficiário de:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 002/2019
Dispõe sobre a cessão de uso do imóvel
que especifica e adota outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, I - preferência no atendimento pessoal em instituições
públicas do Estado de Santa Catarina para o trato de assuntos de seu
interesse, inclusive quando representado por seu responsável legal; e

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal de

Justiça, autorizado a ceder o uso, a título gratuito, do imóvel do Estado
de Santa Catarina matriculado sob o nº 5.400, à fl. 001, do Livro nº 2
do Registro de Imóveis de Guaramirim - SC, em data de 22 de setembro
de 1983, para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

II - gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros.
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, o repre-

sentante legal do beneficiário que eventualmente o acompanhe fará jus
a desconto de 50% (cinquenta por cento) no preço da respectiva
passagem ou tarifa.Parágrafo único. O imóvel referido no caput deste artigo se

constitui de um terreno situado no Município de Guaramirim com a área
de 1.286,23 m² (mil duzentos e oitenta e seis vírgula vinte e três
metros quadrados), localizado no lado par da Rua 28 de Agosto,
distante 28,00 m (vinte e oito metros) da esquina com a Rua Irineu
Vilela Veiga, com frente, ao norte, na Rua 28 de Agosto, na extensão
de 26,50 m (vinte e seis vírgula cinquenta metros); travessão dos
fundos do sul, com a faixa de domínio da Rede Ferroviária Federal S.A.,
na extensão de 26,50 m (vinte e seis vírgula cinquenta metros);
estrema do lado direito, a leste, com terras da Prefeitura Municipal de
Guaramirim, na extensão de 50,03 m (cinquenta vírgula zero três
metros); e do lado esquerdo, a oeste, com terras da Companhia
Brasileira de Petróleo Ipiranga, na extensão de 45,97 m (quarenta e
cinco vírgula noventa e sete metros), incluindo a edificação em
alvenaria de dois pavimentos, sendo o pavimento térreo de 200,00 m²
(duzentos metros quadrados) e o primeiro pavimento de 230,00 m²
(duzentos e trinta metros quadrados), sob o número 2.000 (dois mil),
devidamente averbada na matrícula do imóvel.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 13 de junho de 2019.

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 088/2019

Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 2017,
que “Consolida as Leis que dispõem sobre
a instituição de datas e festividades
alusivas do Estado de Santa Catarina”,
para instituir a data de 25 de agosto como
Dia Estadual da Imigração Polonesa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de

2017, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º A cessão de uso poderá ser outorgada pelo prazo de
10 (dez) anos, contado do término da vigência do Termo de Cessão de
Uso nº 099/2009, firmado entre o Poder Judiciário do Estado e o

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 13 de junho de 2019.
Deputado ROMILDO TITON

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
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ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)

“ANEXO I
DIAS ALUSIVOS

.......... ..................................................................... .................................................................

DIA AGOSTO LEI ORIGINAL Nº

.......... ..................................................................... .................................................................
25 Dia Estadual da Imigração Polonesa 14.164, de 2007

.......... ..................................................................... .................................................................

” (NR)
–––– * * * ––––

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
0097.4/2019

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 178/2019
Revoga o item 85 do Anexo Único da Lei nº
16.733, de 2015, que “Consolida as Leis
que dispõem sobre o reconhecimento de
utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina”, para excluir do
rol das entidades declaradas de utilidade
pública estadual a Associação Vale do
Canoinhas, de Canoinhas.

O Projeto de Lei nº 0097.4/2019 passa a
ter a seguinte redação:

“PROJETO DE LEI Nº 0097.4/2019
Denomina Aurélio Francisco Marconatto a Rodovia SC-496, no

trecho compreendido entre o trevo do município de Descanso e o
município de São João do Oeste.

Art. 1º Fica denominada Aurélio Francisco Marconatto a
Rodovia SC-496 no trecho compreendido entre o trevo do município de
Descanso e o município de São João do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o item 85 do Anexo Único da Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015, referente a Associação Vale do
Canoinhas, com sede no Município de Canoinhas.

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

Deputado Ivan Naatz
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Aprovado em Turno Único
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 12 de junho de 2019.Em Sessão de 11/06/19

Deputado ROMILDO TITONREDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 097/2019
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaDenomina Aurélio Francisco Marconatto a

Rodovia SC-496, no trecho compreendido
entre o trevo do Município de Descanso e o
Município de São João do Oeste.

–––– * * * ––––
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0297.0/2018

A ementa do Projeto de Lei nº 0297.0/2018 passa a ter a
seguinte redação:A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

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

DECRETA:
Art. 1º Fica denominada Aurélio Francisco Marconatto a

Rodovia SC-496 no trecho compreendido entre o trevo do Município de
Descanso e o Município de São João do Oeste.

Sala das Comissões,
Deputada Paulinha

RelatoraArt. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aprovado Em Turno ÚnicoSALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 12 de junho de 2019.
Em Sessão de 11/06/19Deputado ROMILDO TITON
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 297/2018Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Institui o Dia Estadual do Motofretista
(Motoboy e Mototaxista).

–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 177/2019

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,Revoga o item 524 do Anexo Único da Lei
nº 16.733, de 2015, que “Consolida as
Leis que dispõem sobre o reconhecimento
de utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina”, para excluir do
rol das entidades declaradas de utilidade
pública estadual a Fundação Centro
Regional de Tecnologia em Informática de
Santa Catarina (CERTI), de Florianópolis.

DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Motofretista (Motoboy

e Mototaxista) a ser comemorado, anualmente, em 27 de julho, no
Estado de Santa Catarina.

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

Art. 2º O Dia Estadual do Motofretista tem como objetivo:
I - incentivar a promoção de campanhas e atividades

voluntárias associativas que contribuam para reduzir os acidentes de
trânsito envolvendo motoboys e mototaxistas em função das
características próprias do exercício profissional;

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o item 524 do Anexo Único da Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015, referente à Fundação Centro
Regional de Tecnologia em Informática de Santa Catarina (CERTI), com
sede no Município de Florianópolis.

II - discutir políticas públicas para tornar mais acessíveis os
preços dos equipamentos de segurança para os profissionais habili-
tados, tais como capacetes, coletes, cotoveleiras, joelheiras e
caneleiras, bem como outros itens que contribuam para mitigar os
danos de acidentes frequentes envolvendo motofretistas;Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de junho de 2019. III - alertar os profissionais do segmento para a importância
da manutenção dos veículos e o uso de todos os equipamentos de
segurança;

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * –––– IV - instruir a sociedade, os motofretistas e os motoristas em
geral, de que para tornar o trânsito harmonioso deve haver cooperação
e respeito entre todos;

EMENDA À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 178/2019
Na Redação Final do Projeto de Lei nº
178/2019, proceda-se à seguinte
alteração na ementa e no art. 1º:

V - homenagear e reconhecer o valoroso serviço prestado
pelos motofretistas;

Onde se lê: “... item 906 do Anexo Único da Lei nº 16.733,” VI - conscientizar os motoristas sobre a fragilidade do
motociclista no trânsito; eLeia-se: “... item 85 do Anexo Único da Lei nº 16.733,”.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 12 de junho de 2019. VII - promover a conscientização dos profissionais sobre seus
direitos e deveres.Deputado ROMILDO TITON

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 12 de junho de 2019.

A presente Emenda à Redação Final tem por objetivo adequar
a Redação Final do Projeto de Lei nº 178/2019 ao que pretendia o
Relator, conforme solicitação acostada às fls. 18 destes autos.

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
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