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P L E N Á R I O

ATA DA 069ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.

deputados: Ada Faraco De Luca - Altair Silva -

Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel

Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da

Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ismael

dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry

Comper - Jessé Lopes - João Amin - José Milton

Scheffer - Julio Garcia - 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 - Padre Pedro

Baldissera - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto -

Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

********* ações com a sociedade, com os profissionais e,

por fim, são adotadas medidas de segurança.Breves Comunicações

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Comemora a divulgação do mapa da

Segurança Pública divulgado pelo Ipea no ano

de 2019. Mostra que Santa Catarina se

destaca, apresentando três municípios com os

menores índices de homicídios, que são:

Jaraguá do Sul, Brusque e Tubarão. Faz

referência à capa do jornal Notícias do Dia que

apresenta a frase: Santa Catarina é referência

em Segurança Pública.

Comenta que, nos pequenos

municípios, áreas abandonadas serão

transformadas em praças públicas, onde serão

realizados trabalhos de ação social,

oferecendo à população um local de lazer

mais próximo e seguro.

Parabeniza o governador Moisés pela

contratação de mais 50 agentes da Polícia

Civil, 50 escrivães, 94 peritos para o IGP, para

novembro a contratação de 194 bombeiros

militares, e para o ano que vem a realização de

concurso para a Polícia Militar com mil vagas.

[Taquígrafa: Eliana]

Salienta que aqui no estado já existe,

desde o início do ano, uma nova forma de

administrar a Segurança Pública implantada

pelo governador Carlos Moisés, que passou a

ser feita por um colegiado de instituições ligadas à

área. Anteriormente, havia uma secretaria que

recebia os pleitos, chamava os comandantes das

instituições para analisar as questões e buscar

soluções, e atualmente são os próprios

comandantes que fazem o trabalho, realizando

PRESIDÊNCIA - Deputados: DEPUTADO VICENTE CAROPRESO

(Orador) - Saúda a delegação de Jaraguá do

Sul, presente ao plenário, que vem prestigiar a

formação de uma frente parlamentar proposta

pelo deputado Fernando Krelling, desejando êxito.

Julio Garcia

Mauro de Nadal

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.

Salienta que o sucesso da cidade

Jaraguá do Sul, em relação à redução do índice

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



16/08/2019 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.491 3

de violência, ocorreu devido ao relacionamento

que a corporação tem com a comunidade,

prefeitura, líderes comunitários e Polícia Militar

do estado. Foi um triângulo que se sedimentou,

ocorrendo além da redução drástica dos

problemas de criminalidade, a participação

maior da sociedade organizada através de

conselhos espalhados pelos bairros. Destaca

que a arrecadação, obtida por meio de multas e

outras infrações, é revertida para renovação de

armamentos, câmeras de vigilância e veículos

para equipar cada vez mais o contingente policial.

DEPUTADO JOÃO AMIN - Corrobora as

palavras da deputada Ada De Luca,

acrescentando que há uma prerrogativa na

Assembleia de registrar o luto, seja através de

símbolos ou suspensão da sessão, e sugere ao

presidente consultar a assessoria para

oficializar, com ênfase, o falecimento da

referida autoridade.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - A Presidência comunica que a Mesa

Diretora fará uma nota de pesar a todos os

familiares, bem como à Imprensa, do passa-

mento do nosso ex-vice-governador do estado

de Santa Catarina, José Augusto Hülse,

atendendo ao requerimento dos quatros depu-

tados que se manifestaram.

Deputado Rodrigo Minotto - Pede a

palavra, pela ordem.

Dá prosseguimento ao horário dos

Partidos Políticos.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Concede a palavra, pela ordem, ao

senhor deputado Rodrigo Minotto.

Partido: PSL

DEPUTADA ANA CAMPANGNOLO

(Oradora) - Traz à tribuna assuntos que ilustra

em vídeos disponíveis na internet,

reportando-se a temas como escola sem

partido e defesa dos policiais militares.

Informa que o governador Carlos

Moisés irá até a região do vale do Itapocu para

verificar o término da ligação entre Guaramirim

e Jaraguá do Sul, no trecho da BR-280, o que

irá melhorar o trânsito da região.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO -

Legitima a fala do deputado João Amin, também

da deputada Ada De Luca, sobre o falecimento do

ex-vice-governador José Augusto Hülse, cujo

trabalho foi dedicado ao social na cidade de

Criciúma. Acrescenta também a posição de

secretário da Infraestrutura, contribuindo muito

para o desenvolvimento do estado catarinense.

Apresenta sinceros sentimentos à família.

Inicia, mostrando cenas lamentáveis

dentro de uma escola, no dia 23 de julho, numa

sala de segundo ano do ensino médio, em um

colégio Marista, tradicional e católico,

despertando um clima hostil no ambiente

escolar, mas sempre com a presença pacífica

de policiais militares.

Registra a realização de seminário na

Alesc, em data anterior, com a participação de

vários voluntários que prestam serviços aos

hospitais filantrópicos e da rede estadual, os

mesmos são protagonistas de grandes projetos

de reconstrução e na qualidade de atendimento

aos pacientes, principalmente do SUS.
Ainda na sua manifestação,

comparticipa da fala do deputado João Amin

sobre a forma que a Assembleia adotará para

que fique registrado nos Anais da Casa

Legislativa, em memória, o falecimento do ex-

vice-governador José Augusto Hülse.

Na sequência, apresenta gráfico em que

se observa o aumento da violência no Brasil em

2017, totalizando 63 mil homicídios, e destaca

também os países com crescimento no item

violência, liderados por presidentes de esquerda

ou ditadores ligados ao Foro de São Paulo.

Enfatiza o projeto de sua autoria,

Nota Fiscal Segura, que se assemelha a vários

realizados em outros estados, visando melhor

arrecadação fiscal para o estado.

[Taquígrafa: Eliana] Deputado Luiz Fernando Vampiro -

Pede a palavra, pela ordem.DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - A Presidência suspende a sessão, por

até dez minutos, para que possa usar a tribuna

o senhor Antenor Novakoski, presidente da

Federação das Associações dos Comerciantes

de Materiais de Construção de Santa

Catarina - Fecomac/SC.

Ainda na direção da violência

presente nas escolas, informa sobre o Projeto

de Lei n. 0075.9/2019, de sua autoria, cujo

teor está direcionado a diretores e professores,

concedendo autonomia para medidas

disciplinares, educativas aos alunos

enquadrados na ementa do propósito

delineado. Entretanto, lamenta que o governo

do estado indeferiu tal projeto, apesar de

pertencer ao partido, e espera que a Casa

Legislativa dê continuidade aos trâmites legais.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Concede a palavra, pela ordem, ao

senhor deputado Luiz Fernando Vampiro.

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

(Orador) - Afirma que o ex-vice-governador, ex-

prefeito de Criciúma e ex-secretário de

Infraestrutura, José Augusto Hülse, na verdade,

conseguiu o reconhecimento em vida.

**********
Partidos Políticos

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Reabre a sessão, passando ao horário

dos Partidos Políticos.

Menciona o evento realizado há dois

meses, em um hotel em Criciúma, onde se

divulgou a biografia de José Augusto Hülse,

contento carreira política, familiar, sua vida,

seus predicados, incluindo também o mais

importante: a prática da simplicidade.

Finaliza, mencionando que há também

na Casa Legislativa um projeto do deputado

Altair Silva, sobre escola sem partido,

ratificando seu apoio. [Taquígrafa: Elzamar]

Deputada Ada De Luca - Pede a

palavra, pela ordem.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Concede a palavra, pela ordem, à

senhora deputada Ada De Luca.
Acrescenta ainda que José Augusto

Hülse, nos últimos dias de sua vida, continuou

fazendo o que sempre fez: ir à Praça Nereu

Ramos conversar com amigos, ser um grande

conselheiro, e lastima o passamento de um de

seus líderes políticos, representando grande

perda para o estado de Santa Catarina, como

também para a cidade de Criciúma.

Partido: PV

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -

Chama atenção para uma notícia muito

aguardada, mas que veio de forma negativa:

Florianópolis não irá receber navios cruzeiros

nesta temporada. Ressalta que este é um

instrumento importantíssimo para o desenvol-

vimento do turismo da capital.

DEPUTADA ADA DE LUCA - Registra o

falecimento, na presente data, do ex-prefeito de

Criciúma, José Augusto Hülse, cujo mandato

ocorreu em 1983 a 1988 e, a partir de 1995 a

1998, foi vice-governador de Paulo Afonso

Vieira. Ressalta que Santa Catarina e Criciúma

perderam um grande administrador

compenetrado na área social.
Reforça que é mais um líder que

desaparece, por isso a deputada Ada De Luca

faz o reconhecimento, o registro obviamente

oficial do luto para Santa Catarina, em virtude

do falecimento do ex-vice-governador e ex-

prefeito de Criciúma, José Augusto Hülse.

Informa que após três anos de

discussão do assunto, alguns fatores

impediram a vinda do Transatlântico MSC para

a cidade, são eles: não realização da

batimetria; local indefinido, tendo Canasvieiras

e Canajurê como opção; ausência de píer,

Deputado João Amin - Pede a palavra,

pela ordem.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Concede a palavra, pela ordem, ao

senhor deputado João Amin.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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licença ambiental e atracadouro. Considera os

problemas simples e diz que podem ser

resolvidos com baixos investimentos. Salienta

que o cruzeiro citado transporta mais de seis mil

pessoas de 14 nacionalidades, podendo oferecer

um turismo rico e qualificado para a região.

tadas pelos deputados estaduais no ano de

2018 para pagamento no ano de 2019, com o

respectivo status.

ao secretário da Casa Civil informações acerca

da renovação da frota do Samu realizada no

ano de 2019.

Em discussão. Em discussão.

(Pausa) (Pausa)

Em votação. Em votação.

Conclui, trazendo uma boa notícia, pois

estão confirmadas 13 paradas de navios em

BaIneário Camboriú e Itajaí, que devem

fomentar o mercado local em aproximadamente

R$ 15 milhões. [Taquígrafa: Elzamar]

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado. Aprovado.

Pedido de Informação n.

0357/2019, de autoria do deputado João

Amin, solicitando ao secretário de Desenvol-

vimento Econômico informações acerca do

cumprimento por parte das empresas de

telefonia da Lei nº 17.723/19, que dispõe

sobre o dever de as empresas

concessionárias de serviço de telefonia

móvel permitirem ao consumidor a

acumulação de franquia de dados, quando

não utilizada no mês de aquisição, para uso

no mês subsequente.

Moção n. 0353/2019, de autoria do

deputado Valdir Cobalchini, solicitando aos

presidentes do Senado e da Câmara dos Depu-

tados aprovação urgente da PEC nº 015/15,

que trata do Fundeb.

Partido: PT

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Discorre sobre os 11 dias de glória que a

cidade de Concórdia vivenciou no esporte, com

a participação de concordienses nos Jogos Pan-

Americanos de 2019, em Lima, por

conquistaram medalhas. Cita os atletas: Calebe

Lazarotti, vice-campeão no xadrez; e Darlan

Romani, medalha de ouro e a quebra de

recorde no arremesso de peso. Destaca,

também, a conquista da medalha de bronze

pela equipe de handebol feminino da cidade do

oeste, durante o Campeonato Mundial Feminino

de Clubes, na China, ao vencer o time do Japão.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0354/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à

diretoria da empresa Cassol pela premiação na

25ª Edição do Prêmio Top Of Mind.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Em discussão.

Relata que Concórdia foi referência em

equipes de esportes devido ao apoio de

grandes empresas instaladas no município,

porém com a saída delas findaram os times.

Salienta que durante sua gestão a prefeitura

criou as “escolinhas esportivas” nos bairros,

objetivando a formação dos atletas, bem como

oportunizar aos jovens o esporte como

formação de caráter e evitar a ociosidade. Por

isso, parabeniza as conquistas dos atletas,

demonstrando a certeza de que investir no

esporte é investir no futuro de homens e

mulheres. [Taquígrafa: Sílvia]

(Pausa)

Aprovado. Em votação.

Pedido de Informação n. 0358/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário da Agricultura e Pesca

informações acerca dos queijos artesanais de

leite cru que participaram do primeiro Concurso

Regional de Queijos Artesanais de Leite Cru e

foram destruídos após a realização do evento.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0355/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à

diretoria da empresa FG Construtora e

Incorporadora de Imóveis pela premiação na

25ª Edição do Prêmio Top Of Mind.Em discussão.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: João Amin, Luciane Carminatti,

Marcius Machado, Bruno Souza, Coronel

Mocellin e Mauro de Nadal.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

********** Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Ordem do Dia Em votação.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

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

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0356/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à

diretoria da empresa Engie pela premiação na

25ª Edição do Prêmio Top Of Mind.

Pedido de Informação n. 0355/2019,

de autoria do deputado Jair Miotto, solicitando

ao secretário da Casa Civil informações acerca

de quais equipamentos e mobílias faltam ser

adquiridos e/ou instalados no Centro de

Eventos de BaIneário Camboriú.

Aprovado por unanimidade.

Pedido de Informação n. 0359/2019,

de autoria da deputada Ana Campagnolo,

solicitando ao secretário da Segurança Pública

informações acerca dos responsáveis pelo

seminário realizado pela Polícia Militar na

Paróquia Militar Cristo Rei, conforme matéria

publicada no site oficial da PMSC.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.(Pausa)

Em votação. Em discussão. Aprovada.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

(Pausa) Moção n. 0357/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à

diretoria da empresa Cepar - Serra pela

premiação na 25ª Edição do Prêmio Top Of Mind.

Em votação.

Aprovado. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0356/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário da Casa Civil informações acerca

da listagem das emendas impositivas apresen-

Aprovado. Em discussão.

Pedido de Informação n. 0360/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

(Pausa)

Em votação.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

autoria do deputado Fernando Krelling;

1.064/2019, 1.065/2019, 1.066/2019,

1.067/2019, 1.068/2019, 1.069/2019,

1.070/2019, 1.071/2019 e 1.072/2019, de

autoria do deputado João Amin; 1.073/2019 e

1.074/2019, de autoria do deputado Altair

Silva; 1.075/2019, de autoria do deputado

Nilso Berlanda; 1.076/2019, de autoria do

deputado Rodrigo Minotto; 1.077/2019, de autoria

do deputado Fabiano da Luz; e 1.078/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta.

referentes à mesma. Cita que o município de

Joinville foi o primeiro no estado a assinar, e

que agora, no dia 31 de julho, aconteceu a

primeira reunião mensal para alinhar o Pacto

Estadual Maria da Penha. Destaca a neces-

sidade de somar forças para o enfrentamento

da violência contra a mulher, a Alesc, o Tribunal

de Justiça e o Ministério Público, objetivando

colocar em prática as ações. Informa que o

Pacto Estadual Maria da Penha catarinense

destaca cinco diretrizes, que orientam, fortalecem,

garantem e ampliam os direitos a todas as

mulheres que sofrem violência em Santa Catarina.

Aprovada.

Moção n. 0358/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à

diretoria da empresa CVC - Agência de

Viagens, pela premiação na 25ª Edição do

Prêmio Top Of Mind.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Sílvia]

Aprovada. ********** Finaliza, acrescentando que temos

de fato que questionar o que cada um pode

fazer, ajudando em diferentes espaços por

esta causa tão importante para todas as

mulheres.

Moção n. 0359/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à

diretoria da empresa Eliane - Pisos e Revesti-

mentos, pela premiação na 25ª Edição do

Prêmio Top Of Mind.

Explicação Pessoal

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

(Orador) - Solicita ao governo para que seja

ampliada a concorrência nos transportes

públicos intermunicipais de passageiros.

Apresenta gráfico com os preços dos

transportes municipais, fazendo um

comparativo das diferenças de preços de

trajetos distintos, mas com o mesmo destino.

Também comenta os preços dos transportes

hidroviários intermunicipais, citando uma

empresa que oferece serviços de má qualidade,

por falta de concorrência.

Deputada Marlene Fengler (Aparteante) -

Parabeniza a deputada pelo importante debate,

dizendo que tivemos avanços importantes, mas

que muita coisa, muitas ações ainda precisam

ser realizadas pela causa. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. DEPUTADO MARCIUS MACHADO

(Orador) - Registra reunião com o secretário da

Educação, Natalino Uggioni, onde foi

apresentada uma plataforma educacional

alimentada por professores, contendo

informações sobre notas e presença de alunos,

além do índice de qualidade do ensino das

escolas de Santa Catarina. Elogia o programa,

que serve de exemplo para o Brasil inteiro, e

conta que expôs propostas relativas ao esporte

nas escolas, como a instalação de campos

com grama sintética na região serrana,

evitando deterioração causada pelas chuvas

que ocorrem frequentemente no local.

Aprovada.

Moção n. 0360/2019, de autoria do

deputado Fabiano da Luz, apelando ao

presidente da República por providências

quanto à liberação de rádios digitais para o

sistema compartilhado da Polícia Civil e Militar

no estado.

Informa que está entrando com uma

PEC, que possibilita a autorização do estado

em permitir que novas empresas possam

operar nos transportes em geral, aumentando a

concorrência.Em discussão.

(Pausa) Por fim, parabeniza o governo do

estado por chamar os excedentes aprovados no

concurso do Corpo de Bombeiros de 2017.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Deputado Bruno Souza (Aparteante) -

Demonstra sua alegria pelo tema abordado.

Tece críticas ao modelo de concessão, pois

causa monopólio e preços altos para o

consumidor. [Taquígrafa: Sílvia]

Aprovada.

Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0916/2019,

de autoria do deputado Ivan Naatz;

0917/2019 e 0918/2019, de autoria do

deputado Valdir Cobalchini; 0919/2019,

0920/2019 e 0921/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta.

Relata que foi aprovado um projeto,

de sua autoria, de emenda à Constituição

Federal propondo eleições unificadas. Explica

que a proposta pode gerar uma economia de

R$ 2,5 bilhões para os cofres públicos,

evitando gastos com logística e fundo de

financiamento para campanha eleitoral.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Registra os 13 anos da Lei Maria da

Penha, celebrados em data anterior, fato muito

importante e que trouxe grandes desafios para

os gestores e para a sociedade. Menciona que

a referida lei institui, a partir de uma série de

artigos, obrigações e responsabilidades no

Pacto Estadual Maria da Penha. Relata histórico

da promulgação da mesma, lembrando que, em

oito de agosto de 2017, foi realizada audiência

pública para a construção da lei, e após, no dia

sete de março do ano seguinte, ocorreu à

assinatura do pacto e, em 20 de novembro de

2018, foi renovada a assinatura, sendo que a

partir desta data a cidade e órgãos públicos

começaram a se movimentar com ações

O sr. deputado Ivan Naatz

manifesta-se sobre o Requerimento n.

0916/2019, de sua autoria, bem como o sr.

deputado Laércio Schuster.

Finaliza, mencionando a aprovação de

uma emenda na Constituição de Santa Catarina

sobre o desenvolvimento do homem do campo,

sendo que na atualização é concedido o direito

constitucionalizado de internet ao trabalhador

rural. [Taquígrafa: Ana Maria]

A Presidência comunica, ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme

determina o art. 206 do Regimento Interno, as

Indicações n.s: 1.055/2019, 1.056/2019,

1.057/2019, 1.058/2019 e 1.059/2019, de

autoria do deputado Ivan Naatz; 1.060/2019,

1.061/2019 e 1.062/2019, de autoria do

deputado Valdir Cobalchini; 1.063/2019, de

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso

da palavra, encerra a presente sessão,

convocando outra, ordinária, para a semana

subsequente, à hora regimental. [Revisão:

Taquígrafa Sara].
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 084-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições, ALTERA o Ato da Presidência nº 0040-DL, de 14 de março
de 2019, para incluir a Pera na Frente Parlamentar do Cultivo da Maçã.ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 083-DL, de 2019
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 15 de agosto de 2019.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de

suas atribuições

Deputado JULIO GARCIA
Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO NILSO BERLANDA

CONSTITUI a Frente Parlamentar de Proteção e Bem Estar Animal,

integrada pelos Senhores Deputados Marcius Machado, Fabiano da

Luz, Felipe Estevão, Fernando Krelling, Jerry Comper, Jessé Lopes,

Kennedy Nunes, Luciane Carminatti, Mauro de Nadal, Neodi Saretta,

Paulinha, Ricardo Alba, Romildo Titon e Sargento Lima, a fim de defender e

garantir a política de proteção animal no Estado de Santa Catarina.

Of. nº 301/NB/GS/2019 Florianópolis/SC, 12 de agosto de 2019.
À Vossa Excelência Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina
Excelentíssimo Sr. Julio Garcia

Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa
Excelência solicitar a inclusão da Pera, na Frente Parlamentar do Cultivo
da Maçã, constituída pelo RQC/0041.7/2019.

Certo de vossos entendimentos, elevo votos de mais alta
estima, colocando-me à disposição de Vossa Senhoria ao que me couber.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 15 de agosto de 2019. Atenciosamente,
Nilso Berlanda

Deputado JULIO GARCIA Deputado Estadual
Presidente Lido no Expediente

Sessão de 13/08/19–––– * * * ––––
–––– * * * ––––

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

Paraná. Ato contínuo, o senhor Presidente submeteu à apreciação

da Ata da 2ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária que

foram aprovadas por unanimidade e, apresentou os seguintes

requerimentos: requerimento, de autoria do senhor Deputado

Moacir Sopelsa e do senhor Deputado Fabiano da Luz, para a

realização de Audiência Pública, nesta Casa, na data de dez de

junho deste ano, com o objetivo de discutir as Instruções

Normativas nº 75/2018, 76/2018 e 77/2018 do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre as novas normas de

controle e qualidade do leite, que, posto em discussão e votação

foi aprovado por unanimidade; requerimento de autoria do senhor

Deputado José Milton Scheffer para realização de três Audiências

Públicas nos municípios de Sombrio, Massaranduba e São Joaquim

para colher subsídios junto às cadeias produtivas da banana,

flores e plantas ornamentais, maracujá, maçã e florestas para o PL

0123.0/2018 que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no

Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências que,

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;

requerimento de autoria do senhor Deputado José Milton Scheffer

para a realização do VIII Seminário Catarinense de Indicação

Geográfica e VII Mostra de Produtos Tradicionais, a ser realizado

simultaneamente no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright e no

Auditório Antonieta de Barros, desta Casa, que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência,

o senhor Presidente passou a palavra à senhora Deputada Marlene

Fengler, que apontou questionamentos ao senhor Secretário de

Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural de

Santa Catarina sobre: os motivos da preocupação do Governo do

Estado com a retirada da vacina no Paraná e as exigências do

Mapa e da OIE sobre esta certificação; a existência de manifes-

tação do Governo do Estado junto ao Governo Federal; as

particularidades do controle de origem dos animais e tratativa com

as carcaças no Paraná em relação à Santa Catarina; as

consequências deste processo na economia do Estado; a

eficiência das barreiras sanitárias de outros estados; e a

manutenção do status sanitário do Estado. Em seguida, o senhor

Presidente passou a palavra ao senhor Ricardo de Gouvêa para sua

explanação que, pontuou preocupação em relação ao Programa

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito

horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a

Presidência do senhor Deputado José Milton Scheffer, com amparo

nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os

trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e

Política Rural, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.

Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:

Deputada Marlene Fengler, Deputado Neodi Saretta, Deputado

VoInei Weber, Deputado Coronel Mocellin e Deputado Moacir

Sopelsa. Foi justificada a ausência do Deputado Marcos Vieira.

Havendo quórum regimental, o senhor Presidente abriu a reunião e

registrou a presença das seguintes autoridades: senhor Mauro

Schuh, gerente de comunicação e marketing da Federação das

Cooperativas Ágropecuárias de Santa Catarina (FECOAGRO); senhor

Neivo Luiz Panho, diretor superintendente da Organização das

Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC); senhor Jorge

Luiz de Lima, representante do Sindicato Indústria Carnes

Derivados SC (SINDICARNE); senhor José Almery Padilha, coorde-

nador técnico da OCESC; senhor José Zeferino Pedrozo, presidente

da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (FAESC)

e senhor Felipe da Costa Porto, representante do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além da presença

dos convidados: senhor Ricardo de Gouvêa, secretário de Estado

da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural; senhora

Luciane de Cássia Surdi, presidente da Companhia Integrada de

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) e senhor

Roberto Hausen, chefe do núcleo de saúde animal do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando a

Superintendente, senhora Uellen Lisoski Duarte Colatto, para

tratarem de esclarecimentos sobre os riscos que o Estado de

Santa Catarina poderá enfrentar com relação às Certificações

Internacionais de zona livre de febre aftosa sem vacinação em se

confirmando a suspensão de vacinação do rebanho do estado do
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publicado pelo MAPA acerca de sua adequação às regras da OIE;

explanou sobre o histórico de vacinação no Estado, estados

vizinhos e demais países; destacou as medidas necessárias para

manutenção do status sanitário no Estado; ressaltou a neces-

sidade de maior controle nos portos e aeroportos; explanou acerca

das barreiras sanitárias em Santa Catarina e o convênio com a

polícia militar; problematizou as metas e limitações estabelecidas

pelo Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa (PNEFA);

apontou a importância de rastreamento e identificação dos animais

e, frisou riscos sobre a manutenção do status sanitário em Santa

Catarina. Em seguida, o senhor Presidente passou a palavra ao

senhor Roberto Hausen que, mencionou o Planejamento

estratégico do Programa Hemisférico de Erradicação da Febre

Aftosa e o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre

Aftosa, efetivados ao longo de anos com base em critérios do

MAPA e da OIE; resgatou o histórico da doença nos estados e

países vizinhos; salientou preocupação com animais silvestres

portadores da doença; o número limitado de funcionários públicos

na fiscalização e a necessidade de maior controle de portos e

aeroportos. Na sequência, o senhor Presidente passou a palavra à

senhora Luciane de Cássia Surdi que, esclareceu que os impactos

da retirada da vacina no Paraná sobre a economia de Santa

Catarina representam risco somente se houver focos da doença;

pontuou adversidades sobre a ausência de identificação dos

animais e questionou o controle de carcaças dos animais no

Paraná; frisou que em cenário de retirada de vacinação a vigilância

deve aumentar; e pontuou a importância da manutenção das

barreiras nas divisas dos Estados. O Secretario Ricardo de Gouveia

assumiu o compromisso de não retirar as barreiras sanitárias de

SC. Na sequencia, o senhor Presidente abriu a palavra para

manifestação dos demais presentes. O senhor Jorge Luiz de Lima

demonstrou preocupação com a sanidade animal no Estado,

questionou sobre o controle de barreiras sanitárias e identificação

de animais no Paraná, ressaltou a importância de rastreamento

dos animais e, entregou manifesto que, dispõe sobre pedido de

transferência do Encontro da Sociedade Internacional de

Veterinários de Suínos, agendado para acontecer em Florianópolis,

para um outro local, devido à preocupação com o risco do status

sanitário do Estado. Em seguida o senhor Presidente pontuou que

o documento (MOÇÃO) será encaminhado aos gabinetes dos Depu-

tados e deliberado em reunião posterior. O senhor Neivo Luiz

Panho, ressaltou a cooperação entres as entidades presentes na

conquista do status sanitário do Estado e sua importância sobre

os investimentos e benefícios para as famílias catarinenses. A

senhora Deputada Marlene Fengler fez questionamento sobre a

manutenção das barreiras sanitárias em caso de retirada de

vacinação no Paraná que, foi respondido pelo senhor Ricardo de

Gouvêa que afirmou que a equivalência de status sanitário

resultaria em retirada destas barreiras. O senhor Deputado Moacir

Sopelsa pontuou preocupações com os focos de doenças em

países próximos e, a importância de se retirar as barreiras

somente com segurança garantida. A senhora Deputada Marlene

Fengler propôs como encaminhamento, a realização de Audiência

com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitada

por esta Comissão, pela Secretaria de Estado da Agricultura e da

Pesca e do Desenvolvimento Rural e demais entidades presentes,

com o objetivo de reunir informações e expor a importância da

manutenção do status sanitário do Estado. O senhor Roberto

Hausen sugeriu que a audiência fosse marcada para julho, quando

o MAPA irá dispor de dados mais completos acerca da implantação

do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa

nos estados, pontuou que no calendário deste ano não consta a

retirada da vacina do Paraná. Na sequência, o senhor Presidente

reforçou os encaminhamentos que dispõem sobre a solicitação de

Audiência junto à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

a fim de levar as preocupações sobre o assunto, demonstrando os

procedimentos necessários que não foram realizados pelo Paraná

para adiantar o processo de não mais vacinar o rebanho; sobre o

cumprimento das orientações da OIE e sobre a manutenção das

mesmas condições de programas de rastreabilidade, identificação

de animais e barreiras sanitárias em todos os Estados. O senhor

Ricardo de Gouvêa destacou que o Governo do Estado encaminhou

ofício solicitando esclarecimentos ao Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento. O senhor Roberto Hausen pontuou que

existe autonomia dos estados na escolha sobre a permanência nos

blocos e retirada ou manutenção da vacinação. O senhor Jorge Luiz

de Lima ressaltou a necessidade identificação, rastreabilidade e

registro dos animais. O senhor Ricardo de Gouvêa pontuou preocu-

pação com a peste suína e a desinfecção dos caminhões que

transitam pelo estado. O senhor Deputado Moacir Sopelsa fez

questionamento acerca dos zoneamentos que, foi respondido pelo

senhor Ricardo de Gouvêa. Em seguida, o senhor Presidente

reforçou que as entidades presentes serão informadas sobre o

seguimento dos encaminhamentos e, nada mais havendo a tratar,

agradeceu a presença de todos os Deputados e demais convidados

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

Comissão, Michelli Burigo Coan da Luz, lavrei a presente ata, que

após lida e aprovada será assinada pelo senhor Presidente e,

posteriormente será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado José Milton Scheffer

Presidente
–––– * * * ––––

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às

onze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões,

sob a Presidência do senhor Deputado José Milton Scheffer, com

amparo nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram

abertos os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária da Comissão de

Agricultura e Política Rural, referente à 1ª Sessão Legislativa da

19ª Legislatura. Foram registradas as presenças dos seguintes

Deputados: Deputada Marlene Fengler, Deputado Neodi Saretta,

Deputado VoInei Weber, Deputado Coronel Mocellin e Deputado

Moacir Sopelsa. Foi justificada a ausência do Deputado Marcos

Vieira. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente abriu a

reunião e apresentou os seguintes requerimentos: requerimento de

autoria do senhor Deputado Fabiano da Luz e da Frente
Parlamentar em Defesa do Oeste para a realização de Audiência

Pública, no município de Seara, com data e hora a confirmar, com

o objetivo de debater a retirada dos animais mortos das

propriedades rurais em Santa Catarina; requerimento de autoria do

senhor Deputado José Milton Scheffer para realização do II

Seminário Estadual da Juventude Rural, em parceria com a

OCESC/SESCOOP, a ser realizado no município de Araranguá no

dia 08 de novembro de 2019 das 08h00 às 17h00; requerimento

de autoria do senhor Deputado José Milton Scheffer para a

realização do Seminário sobre Produtos Artesanais de Origem

Animal, no Auditório Antonieta de Barros, no dia 20 de setembro de

2019, das 08h00 às 18h00; requerimento de autoria do senhor

Deputado José Milton Scheffer para a realização do Seminário

Sobre Arroz Irrigado, a ser realizado no município de Forquilhinhas

no dia 11 de outubro de 2019, das 14h00 às 17h00, que postos

em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Nada

mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença

de todos os Deputados e encerrou a presente reunião. E para

constar, eu, secretária da Comissão, Michelli Burigo Coan da Luz,

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo

senhor Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da

Assembleia Legislativa.

Deputado José Milton Scheffer

Presidente
–––– * * * ––––
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Branco”, dedicado a ações voltadas a doação de leite humano
visando incentivar mulheres que amamentam a doarem leite
materno em benefício dos bebês prematuros ou de baixo peso
(menos de 2,5 kg), internados em UTI neonatal e que não podem
ser amamentados diretamente no seio da mãe”. Exarou parecer
favorável que, posto em discussão e votação foi concedida Vista
em gabinete ao Deputado João Amin; PL./193.3/2019, de autoria
do Deputado Felipe Estevão, que “Institui o Selo Empresa Amiga
da Saúde da Criança”. Exarou parecer favorável com emenda
substitutiva global que, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade; PL./0242.6/2019, de autoria do Deputado
VoInei Weber, que “Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 17.492, de
2018, que “Dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o
parcelamento do solo, e as novas modalidades urbanísticas, para
fins urbanos e rurais, no Estado de Santa Catarina e adota outras
providências”. Requereu Diligência ao Tribunal de Justiça do
Estado, ao Ministério Público, à Comissão de Direito Imobiliário da
Ordem dos Advogados - OAB/SC, à Associação dos Notários e
Registradores de Santa Catarina - ANOREG/SC, ao Sindicato das
Habitações - SECOVI/SC e ao Sindicato das Construções -
SINDUSCON/SC que, posta em discussão e votação foi aprovada
por unanimidade; PL./0249.2/2019, de autoria do Deputado
Kennedy Nunes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibi-
lidade do Código QR em todas as placas de obras públicas
estaduais para a leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos
móveis, e adota outras providências”. Requereu Diligência à Mesa
Diretora da Casa, à Secretaria da Casa Civil, ao Tribunal de
Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas que, posta
em votação e discussão foi aprovada por unanimidade. O senhor
Deputado Coronel Mocellin apresentou as seguintes matérias:
PLC/0019.7/2017, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark
que, “Altera a Lei Complementar nº 453, de 2009, que “Institui
Plano de Carreira do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, e
adota outras providências”, para reservar aos policiais civis vinte
por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para
Delegado de Polícia”. Requereu Diligência à Secretaria de Estado
da Administração e ao Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa
Catarina que, posta em votação e discussão foi aprovada por
unanimidade; MSV/00135/2019, de autoria do Governador do
Estado, que dispões sobre “Veto parcial ao PL/064/18, de autoria
do Deputado Mauro de Nadal, que institui a Carteira de
Identificação do Autista no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Exarou parecer pela admissibilidade da mensagem e manutenção
do veto parcial que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade; PEC/0003.1/2019, de autoria do Deputado Bruno
Souza e outro(s), que “Acresce o § 3º ao art. 23 da Constituição
do Estado de Santa Catarina”. Requereu Diligência à Secretaria
Estadual de Administração e ao Procurador geral do Estado que,
posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. O
senhor Presidente Deputado Romildo Titon apresentou as
seguintes matérias: PRS/0010.3/2019, de autoria da Mesa, que
dispõe sobre a participação e representação da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina na União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). Exarou Parecer
favorável que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade; OF/0041.6/2019, de autoria de Entidade Social, que
solicita a alteração da Lei que declara de utilidade pública a
Sociedade Patronato Anjo da Guarda, de Herval D'Oeste. Exarou
parecer pela tramitação do Ofício na forma de Projeto de Lei que,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
PEC/0008.6/2019, de autoria da Mesa e outros, que “Altera o
§ 5º do art. 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para
o fim de tornar facultativa a realização de audiência pública
regional para as emendas ao projeto de lei orçamentária anual”.
Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
concedida Vista em gabinete ao Deputado Fabiano da Luz;
PL./0233.5/2019, de autoria do Deputado VoInei Weber, que

Aos seis dias do mês de agosto 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 Membros da
Comissão de Constituição e Justiça: Deputado Coronel Mocellin,
Deputado Fabiano da Luz, Deputado Ivan Naatz, Deputado João
Amin, Deputado Jerry Comper substituindo o Deputado Luiz
Fernando Vampiro conforme Ofício Interno nº 084/2019 e
Deputado Maurício Eskudlark. Justificadas as ausências do
Deputado Milton Hobus, conforme Ofício Interno nº 236/2019 e da
Deputada Paulinha, conforme Ofício Interno nº 259/2019. Havendo
quorum regimental, o senhor Presidente abriu os trabalhos e
submeteu à apreciação a Ata da 18ª Reunião Ordinária, a qual foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, em atenção ao
Expediente, o Presidente fez a comunicação das matérias
distribuídas aos relatores, e em seguida deu-se início à Ordem do
Dia obedecendo à sequência de chegada dos membros.
Considerando ter sido o primeiro na ordem de chegada, o Deputado
João Amin solicitou ao Presidente e demais membros, que fosse o
último a relatar, o que foi deferido. Assim, o senhor Deputado Ivan
Naatz apresentou as seguintes matérias: PL/0112.8/2019, de
autoria do Deputado Neodi Saretta, que Institui o programa Santa
Catarina Digital. Devolveu vista sem manifestação e, posta em
discussão e votação a matéria, o parecer do relator Deputado
Fabiano da Luz pela aprovação foi aprovado por unanimidade;
PL/0040.9/2019, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
disciplina o horário de ligações por empresas de cobrança,
“telemarketing”, bancos ou afins, através de “sms”, “whatsapp”,
ligação telefônica ou qualquer outro meio eletrônico. Devolveu voto
vista contrário ao parecer da relatora. Por ter precedência, foi
posto em votação o parecer da relatora Deputada Paulinha pela
aprovação da matéria com emenda substitutiva global, o qual foi
rejeitado por unanimidade. Posto em discussão e votação o voto
vista do Deputado Ivan Naatz pela rejeição da matéria, este foi
aprovado por unanimidade; PL./0080.6/2019, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que Institui o Selo Empresa
Amigo do Idoso. Exarou parecer contrário que, posto em discussão
foi concedida Vista em gabinete ao Deputado Luiz Fernando
Vampiro, representado pelo Deputado Jerry Comper;
PL./0203.0/2019, de autoria do Deputado João Amin, que Altera o
art. 2º da Lei nº 17.386, de 2017, que “Institui a Semana do
Resgate Cultural Regional no Estado de Santa Catarina”, com o fim
de acrescentar o resgate da tradição oral. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Com a concordância do Presidente e demais membros, apresentou
extrapauta o PL./0058.8/2019, de autoria do Deputado Coronel
Mocellin, que altera a 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, no que tange à
prestação de contas das entidades declaradas de utilidade pública.
Devolveu vista sem manifestação e, posta em discussão e votação
a matéria, o parecer do Deputado Mauricio Eskudlark foi aprovado
por unanimidade. Em seguida, com a concordância do Presidente e
demais membros, o senhor Deputado Fabiano da Luz apresentou
extrapauta parecer ao PL./0131.0/2018, de autoria do Deputado
Rodrigo Minotto, que altera a Lei nº 12.854, de 2003, que “Institui
o Código Estadual de Proteção aos Animais”. Devolveu vista sem
manifestação e, posta em discussão e votação o parecer do relator
Deputado Mauricio Eskudlark pela aprovação da matéria foi apro-
vado por unanimidade com abstenção do Deputado João Amin. O
senhor Deputado Jerry Comper, representando o senhor Deputado
Luiz Fernando Vampiro, apresentou as seguintes matérias:
PL./237.9/2019, de autoria do Deputado Fernando Krelling, que
“Institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o mês “Maio
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dispõe sobre páginas eletrônicas de Transparência nas instituições
hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina que utilizam
recursos públicos estaduais. Requereu diligência à Secretaria de
Estado da Saúde, ao Hospital Santa Teresinha de Braço do Norte,
à Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas
do Estado de Santa Catarina FEHOSC, à Associação de Hospitais
do Estado de Santa Catarina AHESC e à Federação dos Hospitais e
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina FEHOESC que, posta em discussão e votação foi aprovada
por unanimidade. Na seqüência, o senhor Presidente fez a leitura
de Voto já proferido em matéria desarquivada nos termos do
parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno:
PL/0106.0/2018, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca,
que “Dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos
nos hospitais do Estado de Santa Catarina”. Colocou em
apreciação o parecer do Relator Deputado Dirceu Dresch pela
aprovação da matéria com Emenda Substitutiva Global que, posto
em discussão e votação foi concedida vista em gabinete ao
Deputado Mauricio Eskudlark. O senhor Deputado Maurício
Eskudlark apresentou as seguintes matérias: PL./0219.7/2019,
de autoria do Deputado Felipe Estevão, que “Dispõe sobre a
implantação do projeto “Turismo Educacional”, e adota outras
providências”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade; PL./0239.0/2019, de
autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que “Veda a exigência de
caução de qualquer natureza como condição para o atendimento de
animais em situação de emergência, nas clínicas e hospitais
veterinários, no Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer
favorável que, posto em discussão e votação foi concedida vista
em gabinete ao Deputado Ivan Naatz; PL./0227.7/2019, de
autoria do Deputado Marcius Machado, que “Dispõe sobre o uso
de asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de
pneus inservíveis na conservação das estradas do Estado e vias
municipais”. Requereu Diligência à Secretaria de Estado da Casa
Civil e por meio desta, a Secretaria de Infraestrutura, como
também a Federação Catarinense de Municípios - FECAM, que,
posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade;
PL./0201.8/2019, de autoria da Deputada Ana Campagnolo, que
“Dispõe sobre a criação e assinatura do: “Termo de Compromisso
de Denúncia” a ser assinado no ato de lavratura do Boletim de
Ocorrência nas Delegacias de Polícia do Estado de Santa
Catarina”. Requereu Diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil
e por meio desta, ao Colegiado de Segurança Pública que, posta
em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. O senhor
Deputado João Amin apresentou as seguintes matérias:
PL/0057.7/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que
“Dispõe sobre a vedação de qualquer tipo de embaraço, exigência,
proibição, cobrança aos motoristas profissionais das categorias de
transporte rodoviário de passageiros e transporte rodoviário de
cargas e seus empregadores de usarem os pátios dos postos de
combustíveis para cumprimento da lei do descanso, dentro do
Estado de Santa Catarina, conforme determina a Lei federal nº
13.103, de 2015 e estabelece outras providências”. Requereu
Diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e por meio desta,
ao Departamento de Transportes e Terminais (DETER) e da
Procuradoria Geral do Estado (PGE) que, posta em discussão e
votação foi aprovada por unanimidade; PL./0526.4/2015, de
autoria do Deputado Cesar Valduga, que “Altera a Lei nº 15.381,
de 2010, que disciplina a nomeação para cargos em comissão no
âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e
do Tribunal de Contas do Estado e adota outras providências, para
incluir os condenados civil ou criminalmente em situação de
violência contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso”.
Requereu Diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e por
meio desta, à Secretaria de Estado da Administração e da
Procuradoria Geral do Estado que, posta em discussão e votação
foi aprovada por unanimidade; PL./0213.1/2019, de autoria do

Deputado Jair Miotto, que “Reconhece o Município de Florianópolis
como Capital Catarinense da Tecnologia”. Requereu Diligência ao
Autor da Matéria que, posta em discussão e votação foi aprovada
por unanimidade; PL./0166.0/2019, de autoria do Deputado Silvio
Dreveck, que “Altera a Lei nº 17.424, de 2017, que “Autoriza a
doação de imóvel no Município de Florianópolis”, para estender
para cinco anos o prazo para cumprimento dos encargos”. Exarou
parecer favorável que, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
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.
Sala de Reunião das Comissões, 06 de agosto de 2019.

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 19ª LEGISLATURA
Aos dois dias do mês de julho 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 5ª 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 Fabiano da Luz, Deputado Sargento Lima, Deputado
VoInei Weber, Deputado Silvio Dreveck substituindo o Deputado
João Amin conforme de Ofício Interno nº 019/2019, Deputado
Nazareno Martins, Deputado Marcius Machado e justificada a
ausência dos Deputados Marcos Vieira, conforme Ofício Interno nº
36/2019. Havendo quórum regimental, a senhora Presidente abriu
a reunião, agradeceu a presença de todos e submeteu à
apreciação a Ata da 4ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por
unanimidade. Na sequência a senhora Presidente fez a leitura dos
seguintes Ofícios: Ofício nº 34/2019, de vinte e oito de março
deste ano, de autoria do Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, que solicita a realização de
uma audiência pública para tratar da situação dos servidores
aposentados sem garantia de paridade e que não estão tendo seus
proventos reajustados, como determina a Lei Complementar nº
412/2008, com redação da Lei Complementar 511/2010. Posto
em discussão, a Presidente Deputada Paulinha sugeriu que antes
da realização da audiência pública, sejam encaminhados ofícios ao
Governo do Estado e Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
solicitando mais informações sobre a política de reajuste dos
proventos dos servidores aposentados. Na sequência passou a
palavra ao Deputado Fabiano da Luz, que destacou que o assunto
foi tema de emenda de sua autoria ao projeto da reforma
administrativa, que foi rejeitada pelo Governo do Estado e,
concordou com o encaminhamento proposto pela Presidente
Deputada Paulinha. Posto em votação, o encaminhamento foi apro-
vado por unanimidade. Em seguida, a Presidente Deputada
Paulinha informou o recebimento de ofício de autoria do senhor
João Alves de Prado Filho, datado de onze de junho de dezenove,
relatando uma série de precariedades em seu ambiente de
trabalho que, posto em discussão, a senhora Presidente sugeriu o
encaminhamento da denúncia ao Ministério Público do Trabalho.
Posto em votação, o encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. Na sequência, a Presidente Deputada Paulinha
informou o recebimento da Exposição de Motivos nº 04/2019, da
Comissão dos Aprovados Excedentes do Concurso Público ao Curso
de Formação de Soldados do CBMSC, de vinte e quatro de junho de
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dois mil e dezenove, buscando apoio para viabilizar a convocação
dos candidatos excedentes do Concurso Público Edital Nº
001-2017/DP/CBMSC, ao Curso de Formação de Soldados, tendo
em vista estarem aprovados nos exames de Avaliação de
Escolaridade, Saúde, Física, Psicológica e Investigação Social,
compondo assim o Cadastro de Reserva previsto em edital, que
será encaminhado aos gabinetes em formato digital. Na sequência
em atenção à ordem do dia, a Presidente abriu a palavra aos
membros para discussão de matérias. O senhor Deputado VoInei
Weber apresentou a matéria PLC/011.0/2019, de autoria do
Deputado Marcius Machado, que altera a Lei Complementar nº
587, de dois mil e treze, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras
das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi concedida vista em gabinete ao Deputado Sargento
Lima. O senhor Deputado Marcius Machado apresentou extrapauta
a matéria PL/402.4/2016, de autoria do Deputado Dr. Vicente
Caropreso, que estabelece condições e critérios a serem
observados para nomeação de cargos de direção nas autarquias e
fundações do Estado de Santa Catarina e adota outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi concedida vista em gabinete ao Deputado Sargento
Lima. O senhor Deputado Silvio Dreveck, representando o senhor
Deputado João Amin, apresentou a matéria PL/0014.7/2019, de
autoria do Deputado Maurício Eskudlark, que institui o Dia do
Designer de Interiores e Ambientes. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião,
da qual eu, 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.

Público, que reajusta o piso salarial do Quadro de Pessoal do
Ministério Público. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência a
senhora Presidente colocou em apreciação requerimento, de
autoria do Deputado Fabiano da Luz, solicitando a realização de
Audiência Pública, a ser promovida com o Fórum Parlamentar pelo
Fortalecimento das Empresas Públicas, para debater “a Petrobrás
pública”, a ser realizada na Assembleia Legislativa, em data a
confirmar que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Em seguida o senhor Deputado Sargento Lima
apresentou extrapauta a matéria PLC/0011.0/2019, de autoria do
Deputado Marcius Machado, que altera a Lei Complementar nº
587, de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das
instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras
providências. Devolveu vista sem manifestação e, posta em
discussão e votação a matéria o parecer do relator VoInei Weber
pela aprovação da matéria foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião,
da qual eu, 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.

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

–––– * * * ––––

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às
dezessete horas e trinta minutos, em cumprimento aos artigos 133
e 136 do Regimento Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das
Comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
sob a Presidência da Senhora Deputada Paulinha, os Deputados
Membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público: Nazareno Martins, Marcius Machado, Sargento Lima,
VoInei Weber, Fabiano da Luz, Moacir Sopelsa e Ivan Naatz, nesta
reunião substituindo o Deputado João Amin, de acordo com o
Ofício nº 026/2019, justificada a ausência do Deputado Marcos
Vieira. Havendo quórum regimental, a Presidente abriu os trabalhos
e passou a palavra ao Deputado Nazareno Martins, que submeteu
à apreciação a matéria PL 0148.9/2019, de autoria do Deputado
Dr. Vicente Caropreso, que altera a Lei nº 17.292, de 2017, que
“Consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas
com deficiência”, para incluir, no seu art. 8º, a divulgação dos
direitos das pessoas com deficiência no rol dos objetivos a serem
alcançados. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o Deputado
Ivan Naatz, neste ato representando o Deputado João Amin,
submeteu à apreciação o parecer ao PLC 007.3/2019, 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 que, posto
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Com a
palavra, o senhor Deputado VoInei Weber submeteu a apreciação o
parecer ao PL 030.7/2019, de autoria da Deputada Paulinha, que
institui, no âmbito estadual, o Programa Tem Saída, destinado ao
apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e,
também o parecer ao PL 171.8/2019, de autoria do Governador do
Estado, que institui o Fundo Estadual do Trabalho (FET-SC) e
estabelece outras providências. Exarou parecer favorável a ambos
que, postos em discussão e votação foram aprovados por
unanimidade. Com a palavra o Deputado Moacir Sopelsa submeteu
à apreciação extrapauta o PL 0137.6/2019, de autoria do
Deputado VoInei Weber, que dispõe sobre afixação, em lugar
visível, dos direitos dos idosos em ambiente hospitalar, no Estado
de Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria da Saúde que,

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

–––– * * * ––––

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito
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 2ª Reunião
Extraordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:
Deputado Fabiano da Luz, Deputado Moacir Sopelsa, Deputado
Sargento Lima e Deputado VoInei Weber, justificada a ausência do
Deputado Marcos Vieira. Havendo quórum regimental, a senhora
Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e, em
atenção à ordem do dia, abriu a palavra aos membros para
discussão de matérias. O senhor Deputado Sargento Lima
apresentou a matéria PL/0209.5/2019, de autoria do Governador
do Estado, que altera o art. 4º da Lei Complementar nº 260, de
2004, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e
do art. 21, § 2º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e
adota outras providências. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. A senhora
Presidente apresentou a matéria PLC/0019.7/2019, de autoria do
Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 318, de
dois mil e seis, que dispõe sobre a carreira e a promoção das
praças militares do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo apresentou
extrapauta a matéria PLC/0018.6/2019, de autoria do Ministério
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posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Com
a palavra a senhora Presidente Deputada Paulinha submeteu a
apreciação o parecer ao PL 091.9/2019, de autoria do Deputado
Valdir Cobalchini, que altera a Lei nº 16.148, de 2013, que
“Autoriza a doação de imóveis aos Municípios, e estabelece outras
providências, que posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Ainda com a palavra, a senhora Presidente submeteu
a apreciação o PLC 0014.2/2019, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado, que altera dispositivos da Lei Complementar nº
339, de 2006, que dispõe sobre a Divisão e Organização
Judiciárias do Estado de Santa Catarina, e da Lei Complementar nº
414, de 2008, que transforma, cria e extingue cargos do Quadro
da Magistratura, que posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora
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.

presente reunião. E para constar, eu, Assessor de Comissão
Permanente, Roberto Curcio, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente
será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Ivan Naatz
Presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente

–––– * * * ––––

EXTRATOS

EXTRATO Nº 140/2019
REFERENTE: Contrato CL nº 026/2019-00, celebrado em 09/08/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: Wilson Antunes de Lima Me
CNPJ: 13.727.630/0001-04
OBJETO: O presente instrumento contratual tipifica o credenciamento da
CREDENCIADA para prestação conjunta de serviços de comunicação,
por emissoras de rádio com veiculação em rádio AM e/ou FM do
programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com
duração de um minuto, sendo 48 programetes produzidos e editados
pela Diretoria de Comunicação Social da ALESC.
VIGÊNCIA: 16/08/2019 à 15/10/2020

Deputada Paulinha VALOR GLOBAL: R$ 88.000,00
–––– * * * –––– VALOR MENSAL: R$ 5.500,00

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93, art. 25, inciso II;
Prejulgados do TCE nº 1537 de 24/05/2004 e nº 1788 de
20/03/2006; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017;
Autorização através do Processo Licitatório nº 45 de 05/08/2015,
Edital de Credenciamento nº 02 de 02/09/2015 e; Autorização
Administrativa através da Declaração DEO-DF nº 036/2019.

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às treze
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 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo e Meio
Ambiente, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:
Deputado Jerry Comper substituindo o Deputado Romildo Titon
conforme Ofício Interno nº 085/2019, Deputado Dr. Vicente
Caropreso, Deputado Jair Miotto, Deputado Fabiano da Luz,
Deputado Marcius Machado e Deputado Luiz Fernando Vampiro.
Havendo quórum regimental, o senhor Presidente abriu a reunião e
submeteu à apreciação a Ata da 7ª Reunião Ordinária e a Ata da 1ª
Reunião Extraordinária, que foram aprovadas por unanimidade. Na
sequência o senhor Presidente colocou em apreciação os
seguintes requerimentos: requerimento, de autoria do Deputado
Ivan Naatz, que solicita a realização de Audiência Pública a ser
realizada no dia nove de setembro deste ano, na cidade de
Urussanga para discutir “Sobre os Efeitos Poluidores das Minas de
Carvão Desativadas em Santa Catarina” que, posto em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade; requerimento, de autoria
do Deputado Ivan Naatz, que solicita a realização de Audiência
Pública, na cidade de Criciúma para discutir “Sobre os Efeitos
Poluidores das Minas de Carvão Desativadas em Santa Catarina”
que, foi retirado de pauta; requerimento, de autoria do Deputado
Ivan Naatz, que solicita a realização de Audiência Pública, a ser
realizada no dia seis de setembro deste ano, na cidade de Itajaí,
para discutir sobre “Emissários Submarinos no Meio Ambiente em
Santa Catarina” que, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade; requerimento, de autoria do Deputado Ivan Naatz,
que solicita a realização de Seminário a acontecer no dia treze de
setembro deste ano, na cidade de Lages, para discutir “As
perspectivas do Turismo para os anos de dois mil e dezenove e
dois mil e vinte na Serra Catarinense” que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor
Presidente passou a palavra ao senhor Deputado Marcius
Machado, que apresentou extrapauta a matéria PL./0135.4/2019,
de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que reconhece o
Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus no Município
de Içara, como ponto turístico religioso no Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, encerrou a

Florianópolis/SC, 16 de Agosto de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Lucia Helena Vieira- Diretora de Comunicação Social
Marcello Corrêa Petrelli- Representante Legal

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 141/2019

REFERENTE: Contrato CL nº 028/2019-00, celebrado em 09/08/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: Rádio Timbó Ltda
CNPJ: 01.763.786/0001-61
OBJETO: O presente instrumento contratual tipifica o credenciamento da
CREDENCIADA para prestação conjunta de serviços de comunicação,
por emissoras de rádio com veiculação em rádio AM e/ou FM do
programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com
duração de um minuto, sendo 48 programetes produzidos e editados
pela Diretoria de Comunicação Social da ALESC.
VIGÊNCIA: 16/08/2019 à 15/10/2020
VALOR GLOBAL: R$ 52.800,00
VALOR MENSAL: R$ 3.300,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93, art. 25, inciso II;
Prejulgados do TCE nº 1537 de 24/05/2004 e nº 1788 de
20/03/2006; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017;
Autorização através do Processo Licitatório nº 45 de 05/08/2015;
Edital de Credenciamento nº 02 de 02/09/2015 e; Autorização
Administrativa através da Comunicação SEO-DF nº 037/2019.
Florianópolis/SC, 16 de Agosto de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Lucia Helena Vieira- Diretora de Comunicação Social
Presidente Marcello Corrêa Petrelli- Representante Legal

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 142/2019

REFERENTE: Contrato CL nº 027/2019-00, celebrado em 09/08/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: Wilson Antunes de Lima Me
CNPJ: 13.727.630/0001-04
OBJETO: O presente instrumento contratual tipifica o credenciamento da
CREDENCIADA para prestação conjunta de serviços de comunicação,
por emissoras de rádio com veiculação em rádio AM e/ou FM do
programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com
duração de um minuto, sendo 48 programetes produzidos e editados
pela Diretoria de Comunicação Social da ALESC.
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VIGÊNCIA: 16/08/2019 à 15/10/2020 PORTARIA Nº 1992, de 16 de agosto 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

VALOR GLOBAL: R$ 88.000,00
VALOR MENSAL: R$ 5.500,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93, art. 25, inciso II;
Prejulgados do TCE nº 1537 de 24/05/2004 e nº 1788 de
20/03/2006; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017;
Autorização através do Processo Licitatório nº 45 de 05/08/2015;
Edital de Credenciamento nº 02 de 02/09/2015 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 036/2019.

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,

Florianópolis/SC, 16 de Agosto de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Lucia Helena Vieria- Diretora de Comunicação Social

NOMEAR VALDIR JOSE DA SILVA, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-54, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Nilso
Jose Berlanda - Blumenau).

Presidente Corrêa Petrelli- Representante Legal
–––– * * * ––––

PORTARIAS

Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 1984, de 15 de agosto de 2019 Diretor de Recursos Humanos
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1993, de 16 de agosto de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,
NOMEAR SILVANA DAMO, matrícula nº 10342, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-34, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Mauricio Eskudlark - Palhoça).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
TATIANE MARIZA DE SOUTO, matrícula nº 9512, de PL/GAB-76 para o
PL/GAB-85 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 16 de agosto de 2019 (Gab Dep Nazareno Martins).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1990, de 16 de agosto de 2019

PORTARIA Nº 1994, de 16 de agosto de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº EXONERAR a servidora BRUNA FARIAS DAMAZIO,
matrícula 9489, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 16 de
agosto de 2019 (Gab Dep Sergio Motta).

1904 SILVIA REJANE BOTOME 04 02/07/2019 2549/2019
2189 JORGE ROBERTO KRIEGER 28 03/07/2019 2547/2019

Carlos Antonio Blosfeld
2192 PAULO RICARDO GWOSZDZ 15 12/07/2019 2548/2019

Diretor de Recursos Humanos
6341 VIVIANE CAMARGOS DE SOUZA 08 26/07/2019 2546/2019 –––– * * * ––––

Neroci da Silva Raupp PORTARIA Nº 1995, de 16 de agosto de 2019
Diretor-Geral 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 1991, de 16 de agosto de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da

Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
LEANDRO FERNANDO OLIVEIRA, matrícula nº 9345, de PL/GAB-69
para o PL/GAB-73 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 16 de agosto de 2019 (Gab Dep Sergio Motta).

1236 FERNANDO SOUZA 30 03/07/2019 2552/2019
2084 MARIA APARECIDA ORSI 42 20/06/2019 2550/2019
1485 ROMARIO DA SILVA 90 01/07/2019 2551/2019

Neroci da Silva Raupp Carlos Antonio Blosfeld
Diretor-Geral Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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