
   
 

 

ANO LXVIII FLORIANÓPOLIS, 19 DE AGOSTO DE 2019 NÚMERO 7.492   
 

  

 

 

 

João Amin

 

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA Romildo Titon - Presidente Milton Hobus - Vice-Presidente Paulinha Fabiano da Luz Luiz Fernando Vampiro Ivan Naatz João Amin Coronel Mocellin Maurício Eskudlark COMISSÃO DE ÉTICA  
E DECORO PARLAMENTAR VoInei Weber - Presidente Maurício Eskudlark - Vice-Presidente Kennedy Nunes Ismael dos Santos Luciane Carminatti Jerry Comper Ivan Naatz Nazareno Martins Ricardo Alba COMISSÃO DE TRANSPORTES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO  João Amin - Presidente Marcos Vieira - Vice-Presidente Marlene Fengler Luciane Carminatti Jerry Comper Romildo Titon Ricardo Alba COMISSÃO DE PESCA  
E AQUICULTURA Felipe Estevão - Presidente Paulinha - Vice-Presidente Dr. Vicente Caropreso Neodi Saretta VoInei Weber Luiz Fernando Vampiro Nazareno Martins COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO Paulinha - Presidente Marcos Vieira - Vice-Presidente Fabiano da Luz Moacir Sopelsa VoInei Weber João Amin Nazareno Martins Sargento Lima Marcius Machado COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA Dr. Vicente Caropreso - Presidente José Milton Scheffer - Vice-Presidente Marlene Fengler Luciane Carminatti Valdir Cobalchini Fernando Krelling Jessé Lopes COMISSÃO DE RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
E DO MERCOSUL Fernando Krelling - Presidente Neodi Saretta - Vice-Presidente Kennedy Nunes Jair Miotto Ada De Luca Ivan Naatz Felipe Estevão 

COMISSÃO DE FINANÇAS  
E TRIBUTAÇÃO 
Marcos Vieira - Presidente Luciane Carminatti - Vice-Presidente Milton Hobus Fernando Krelling Jerry Comper  Bruno Souza José Milton Scheffer Sargento Lima Marcius Machado 
COMISSÃO DE AGRICULTURA  
E POLÍTICA RURAL 
José Milton Scheffer - Presidente 
Moacir Sopelsa - Vice-Presidente 
Marlene Fengler 
Marcos Vieira 
Neodi Saretta 
VoInei Weber 
Coronel Mocellin 
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA 
Jair Miotto - Presidente 
Luiz Fernando Vampiro - Vice-Presidente 
Marcos Vieira 
Luciane Carminatti 
Ada De Luca 
Bruno Souza 
Felipe Estevão 
COMISSÃO DE TURISMO  
E MEIO AMBIENTE 
Ivan Naatz - Presidente 
Fabiano da Luz - Vice-Presidente 
Dr. Vicente Caropreso 
Jair Miotto 
Luiz Fernando Vampiro 
Romildo Titon 
Marcius Machado  
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
Ada De Luca - Presidente 
Fabiano da Luz - Vice-Presidente 
Marlene Fengler 
Milton Hobus 
Moacir Sopelsa 
Bruno Souza 
Jessé Lopes 
COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DO IDOSO 
Ricardo Alba - Presidente 
Fabiano da Luz - Vice-Presidente 
Marlene Fengler 
Dr. Vicente Caropreso 
Luiz Fernando Vampiro 
Romildo Titon 
Sergio Motta 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL 
Milton Hobus - Presidente 
Coronel Mocellin - Vice-Presidente 
Kennedy Nunes 
Fabiano da Luz 
Jerry Comper 
VoInei Weber 
Nazareno Martins 
 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Maurício Eskudlark - Presidente Paulinha - Vice-Presidente 
Milton Hobus 
Fabiano da Luz 
Valdir Cobalchini 
Ada De Luca 
Bruno Souza 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E DESPORTO 
Luciane Carminatti - Presidente 
Valdir Cobalchini - Vice-Presidente 
Ismael dos Santos 
Paulinha  
Fernando Krelling 
Nazareno Martins 
Ana Campagnolo 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA 
Marcius Machado - Presidente 
Kennedy Nunes - Vice-Presidente 
Jair Miotto 
Neodi Saretta 
Moacir Sopelsa 
Romildo Titon 
Bruno Souza 
COMISSÃO DE SAÚDE 
Neodi Saretta - Presidente 
Dr. Vicente Caropreso - Vice-Presidente 
Ismael dos Santos 
Valdir Cobalchini 
Ada De Luca 
José Milton Scheffer 
Jessé Lopes 
COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Sergio Motta - Presidente 
Valdir Cobalchini - Vice-Presidente 
Ismael dos Santos 
Jair Miotto 
Paulinha 
Romildo Titon 
Ana Campagnolo 
COMISSÃO DE PREVENÇÃO  
E COMBATE ÀS DROGAS 
Ismael dos Santos - Presidente 
Fernando Krelling - Vice-Presidente 
Jair Miotto 
Luciane Carminatti 
Ada De Luca 
Sergio Motta 
Sargento Lima 
COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS 
Jerry Comper - Presidente 
Paulinha - Vice-Presidente 
Kennedy Nunes 
Neodi Saretta 
Moacir Sopelsa 
João Amin 
Ana Campagnolo 

19ª  
Legislatura ESTADO DE SANTA CATARINA 1ª Sessão 

Legislativa 



2 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.492 19/08/2019

DIRETORIA LEGISLATIVA

Coordenadoria de Publicação:
Responsável pela editoração,
diagramação e por tornar público os
atos da Assembleia Legislativa.

Coordenadoria de Taquigrafia
do Plenário:

Responsável pela composição e
revisão das atas das sessões
ordinárias, especiais, solenes e
extraordinárias.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA
E INFORMAÇÕES

Coordenadoria de Divulgação
e Serviços Gráficos:

Responsável pela impressão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EXPEDIENTE

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC

CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500
Internet: www.alesc.sc.gov.br

IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXVIII
NESTA EDIÇÃO: 4 PÁGINAS

ÍNDICE

Plenário
Ata da 070ª Sessão Ordinária
realizada em 13/08/2019........ 2
Atos da Mesa
Atos da Mesa ......................... 4

P L E N Á R I O

ATA DA 070ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel
Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da
Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ismael
dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto - Jessé
Lopes - João Amin - José Milton Scheffer - Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luiz
Fernando Vampiro - Marcius Machado - Marcos
Vieira - Marlene Fengler - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir
Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi Saretta -
Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera -
Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto -
Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio Motta -
Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

muda o seu comportamento. No seu entendi-
mento, patriotismo é amar e respeitar os
símbolos, as insígnias, o pedaço de terra e o
povo, principalmente amar o povo, pois cada
pessoa ao lado é um irmão. Afirma que muito
mais difícil do que morrer por um ideal, é viver por
este ideal, pelos irmãos, o que é muito diferente.

que deve ser deixado para as próximas
gerações, que é o importante.

Ressalta, ainda, que dizer sim para
acalmar a multidão é fácil, mas não foi para
isso que veio ao Parlamento, para concordar
com tudo. Também reafirma que começou
numa “toada, e se for da vontade de Deus,
assim continuará.”Fala que os tempos são difíceis

atualmente, e os leões patriotas estão
silenciando a sua voz, porque a dificuldade
causa este efeito naqueles que não estão
inteiramente imbuídos do seu espírito de
patriotismo, mas é neste momento que se
reconhece os verdadeiros soldados, os
verdadeiros patriotas, pois momentos difíceis
criam homens fortes, e revelam os fracos.
Entretanto, afirma que tem encontrado muitos
homens fortes, alegrando-se por não estar sozinho.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza o deputado, acrescentando que é
nos mares mais revoltos que se fazem os
melhores comandantes. Fala que o deputado
tem demonstrado ser uma liderança muito
forte, trazendo os valores da farda para o Parla-
mento catarinense, e deseja sucesso ao
mesmo, colocando-se à disposição, pois tem
certeza que ele representa muito bem os votos
que recebeu dos catarinenses, sobretudo de
Joinville. [Taquígrafa: Sara]

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.

Cita as decisões tomadas, tanto do
governo federal quanto do governo estadual,
que muitas vezes são amargas, como o
remédio, mas é preciso pensar no amanhã,
principalmente os representantes da Nação,
como o presidente, que tem recebido críticas,
mas suas decisões miram o futuro, que todos
lutaram tanto para que chegasse. Parabeniza o
governador, pois às vezes algumas ações
desagradam, mas são assertivas e
compromissadas. Também afirma que é pelo
comportamento diante de pressão que um
homem pode ser avaliado, pois em tempo de
paz todo soldado é valente. Congratula-se com
a Casa, que tem discutido e buscado soluções
para tantas pautas, como a dos incentivos.

DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) -
Discorda do aumento de ICMS para alguns
setores, mas compreende a decisão do gover-
nador, entendendo a necessidade em quitar as
dívidas do estado. Entretanto, pede para que o
governador volte atrás e revogue o aumento de
imposto sobre os agrotóxicos.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -
Agradece as mensagens de felicitação no seu
aniversário, ao mesmo tempo em que
menciona as manifestações de solidariedade
pelo seu problema de saúde, gestos que
reafirmam o espírito de time desta Casa.

Afirma que todos são a favor de
diminuir impostos, mas algumas situações
precisam ser revistas, entendendo que é
preciso diminuir o estado para poder baixar
custos. Foi neste sentido que se posicionou a
favor de cortes no duodécimo.

Comenta sobre o sentimento de
patriotismo e sobre certo tipo de soldado,
denominado leão de quartel, que gasta muito
dinheiro em equipamento de ponta,
demonstrando muita coragem em tempo de
paz, mas quando a situação fica difícil mia
como um gatinho. Na esteira desta descrição,
fala sobre o leão patriota, que quando tudo vai
bem se agasalha na bandeira, com discursos
calorosos, mas em momentos de adversidade

Informa estar incomodado com o
novo aditivo de R$ 14 milhões para as obras da
Ponte Hercílio Luz. E comenta que, por ser
membro da CPI da Ponte, acredita que houve
descasos por parte do governo para com as
manutenções da ponte, e que este erro não
pode se repetir. Cita que a manutenção da
ponte demorou 40 anos para acontecer, e

Finalizando, agradece ao deputado
Alba pelo apoio, pois é um companheiro de
lutas. Cita que o tempo é testemunha de
muitas verdades, por isso não faz o seu
trabalho para meses, ou para daqui a três
anos e meio, mas vislumbrando o legado
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agora fica difícil determinar o que tem que ser
feito e a que custo.

convite para participar da estréia do filme Nada
a Perder, que acontecerá no Shopping Beira
Mar, na próxima terça-feira.

Em discussão.
(Pausa)

Assim, questiona o fator custo-benefício
de tais obras, indagando-se se, após a
conclusão, ajudará a fluir o tráfego de veículos na
região. Sugere que a responsabilidade pela obra
seja transferida para a prefeitura de Florianópolis,
uma vez que o contribuinte do restante do estado
não tem interesse em pagar estes custos.

Em votação.
Informa que esteve na Associação

Comercial Industrial de Joinville, onde
aconteceu a reunião do Comitê de Defesa da
Economia Catarinense, que tratou dos
incentivos fiscais do estado, e apresentaram os
prejuízos que Santa Catarina sofrerá com a
retirada dos mesmos.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0364/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
das escolas da rede pública que possuem
quadra esportiva sem cobertura.

Finalizando, pede para que seja
exibido um vídeo, no telão, definindo-o como o
Plano B para a ponte. [Taquígrafa: Sara]

Questiona a afirmação do comitê ao
relatar que há dificuldade de conversar com o
governo sobre os incentivos fiscais, e como
jornalista relembrou a datação dos decretos,
confirmando que, realmente, há dificuldade em
dialogar com o governador.

Em discussão.
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -

Comenta sobre a questão dos hospitais
filantrópicos, assegurando que há exemplo de
sucesso quando bem administrado. Coloca que
tal conquista não ocorreu no Hospital de Treze
de Maio, gerenciado por um padre, cuja
receita é tão somente extraída de uma
tabela de 20 anos do SUS.

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

permaneçam como se encontram.
Comenta que recebeu uma carta

assinada por sete entidades que reúnem o
setor produtivo catarinense, alegando
dificuldade em conversar com o governador.
Comunica que os empresários e produtores
estão preocupados com as compras de
insumos. Acrescenta que os deputados
estaduais estão levando a culpa por esta situação,
inclusive relata que foi muito cobrado na reunião.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0365/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Infraestrutura e Mobi-
lidade, informações acerca do processo licitatório
para realização da obra da Rodovia SC-108, no
trecho entre São João Batista e Major Gercino.

Seguindo o tema, anuncia que
recebeu a drástica notícia da falência do
Hospital de Laguna, que presta atendimento à
população carente e à circunvizinhança,
solicitando interferência do Poder Legislativo
para resolver a situação alarmante da saúde do
povo daquele município e redondeza, e propõe,
com firmeza, a elucidação dos fatos por meio
de auditoria, independência da tabela SUS,
além da criação de um portal de transparência
para os filantrópicos.

Em discussão.
(Pausa)

Afirma que a Casa foi desrespeitada
pelo governo, e que é necessário resolver,
negociar e tomar medidas urgentes para
solucionar esta situação. [Taquígrafa: Sílvia]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Partido: PT Pedido de Informação n. 0366/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Infraestrutura informações
acerca da realização de obra de recuperação da
Rodovia SC-108, na qual ocorreu deslizamento
de terra obrigando 60 famílias a abandonarem
suas residências.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(ORADOR) - Faz uma reflexão em relação à área
da Educação, tendo em vista as manifestações
que estão ocorrendo, na presente data, em
todos os estados do Brasil.

Apela aos Pares da Casa Legislativa
apoio e também aos governos estadual e
federal, disponibilizando recursos via
superintendência da Caixa Econômica Federal
para sanar as necessidades emergentes
constatadas, lembrando ainda que hospitais
filantrópicos não são hospitais públicos, precisam
reinventar, ter transparência, criar modelos de
gestão, gerar receitas, evitando a falência.

Relata que dados medidos por
instituições brasileiras e internacionais
mostram a predominância absoluta das
universidades públicas na produção de ciência
e tecnologia em todos os países. Afirma que
grandes especialistas incentivam mais investi-
mentos na área da Educação na busca por
desenvolvimento, ao invés da promoção de
cortes. Ressalta a importância dos hospitais
universitários, que além de qualificar melhor os
profissionais em formação, atende de forma
gratuita toda comunidade. Informa o valor gasto
no Brasil por aluno universitário a cada ano,
US$3400. No Chile, o investimento é de
US$4200, na França o valor cresce para
US$10000 e na Alemanha alcança os
US$12000. Desconsidera o argumento de que
se gasta demais com Educação, devido a sua
importância estratégica, principalmente, quando
revestida no pensar cientifico e tecnológico,
que reflete o desenvolvimento de uma pátria.

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

permaneçam como se encontram.Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo pronunciamento,
colocando-se à disposição pela justa causa em
prol da transparência e auditoria.
[Taquígrafa: Elzamar]

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0367/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Fazenda,
informações acerca das parcelas de repasse de
recurso da Fonte 100, de responsabilidade do
estado para com o Hospital de Caridade São
Braz, tendo em vista informações de que estes
repasses estão em atraso.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Inicia parabenizando o deputado
Felipe Estevão pelo seu pronunciamento e fala
sobre a diversidade de parlamentares que
compõe a Casa, os quais defendem suas
regiões e abordam diferentes pautas, fatores
muito importantes para o exercício da democracia.

Em discussão.
(Pausa)

No âmbito da segurança pública,
discorre sobre projeto de autoria do deputado
Sargento Lima, que pretende alterar a
nomenclatura dos profissionais do IGP,
substituindo o termo auxiliar por agente.
Após analisar a proposta, considerou justa e
se comprometeu a apresentar parecer
favorável ao propósito.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Conclui, enaltecendo o governo de
Santa Catarina, que ampliou os investimentos
no âmbito educacional. Cita o Art. 170,
alterando o valor de R$ 67 milhões para
R$ 140 milhões, e o Art. 171, de R$ 43
milhões para R$ 67 milhões, salientando que
estas são atitudes nobres, por isso merecem ser
defendidas e incentivadas. [Taquígrafa: Ana Maria]

Pedido de Informação n. 0368/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Segurança Pública,
informações acerca da ausência de perito
criminal no IGP do município de Porto União.Conclui, falando sobre projeto lei de

sua autoria, que exige experiência de três anos
na atividade jurídica ou policial para realização
do concurso de delegado de polícia. Conta que,
no ano passado, a proposta foi aprovada pela
Assembleia Legislativa e sancionada pelo
governador, porém o Ministério Público
entendeu que a iniciativa deveria partir do
Poder Executivo. Por isso, participará de uma
reunião com o governador Carlos Moisés para
resolver essa pendência.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

********** Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Ordem do Dia

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Consulta as lideranças sobre a possibi-
lidade de antecipar a ordem do dia, já que não
há matéria tratando de projetos de lei ou lei
complementar, somente pedidos de informação,
moções, requerimentos e indicações.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0369/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Segurança Pública,
informações acerca da interdição do IML do
município de Porto União, bem como das medidas
que estão sendo tomadas para sanar o problema.

Deputado Sargento Lima (Aparteante) -
Agradece ao deputado pelo seu apoio e
comprometimento. [Taquígrafa: Elzamar]

(As lideranças aquiescem.)
Dá início à pauta da Ordem do Dia. Em discussão.

********** Pedido de Informação n. 0361/2019,
de autoria do deputado Ismael dos Santos,
solicitando ao secretário da Casa Civil informações
acerca da autorização e regulamentação do
funcionamento do CFC Camboriú.

(Pausa)
Partidos Políticos Em votação.

Partido: PSL Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Tece comentários a respeito do Hospital
Escola, de Luiz Alves, o qual necessita alvará
sanitário para funcionar e, por isso, pede que o
governador e o secretário da Saúde olhem com
carinho a referida instituição, que não mede
esforços para atender às demandas da
população do citado município e a microrregional,
sendo conhecido como ‘hospital do colono’.

Aprovado.
Em discussão. Pedido de Informação n.

0370/2019, de autoria do deputado
Sargento Lima, solicitando ao secretário da
Administração Prisional e Socioeducativa
informações se o exercício da fundação de
dirigentes do programa de atendimento
socioeducativo está de acordo com o art. 17
da Lei n. 12.594/12, que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0362/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Infraestrutura informações
acerca de novo aditivo firmado no contrato
relacionado à reforma da Ponte Hercílio Luz,
município de Florianópolis.

Aborda sobre o projeto de lei que
trata do tema relacionado aos transexuais nos
esportes, afirmando que se busca estabelecer
o sexo biológico como critério para definir
gênero de competidores em partidas oficiais no
estado de Santa Catarina, ou seja, se quer
justiça e igualdade em competições
desportivas. Também, entende que é uma
covardia o que ocorre em alguns estados da
Federação e em outros países, colocando homem
que fez mudança de sexo para competir nas ligas
femininas, uma vez que a alteração sexual não
muda as condições biológicas, conforme opiniões
de fisiologistas. [Taquígrafa: Sílvia]

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

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

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

permaneçam como se encontram.
Pedido de Informação n. 0371/2019,

de autoria do deputado Sargento Lima,
solicitando ao secretário da Administração
Prisional e Socioeducativa informações acerca
dos atuais gestores de todas as unidades
prisionais e penitenciárias do estado.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0363/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Educação,
informações acerca de escolas que não possuem
quadra de esportes, de acordo com a resposta do
Pedido de Informação nº 0229.5/2019.

Partido: PSD Em discussão.
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Agradece ao deputado Sérgio Motta pelo
(Pausa)
Em votação.
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Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Em votação. 0923/2019, de autoria da deputada Luciane
Carminatti; 0924/2019, 0925/2019,
0926/2019, 0927/2019, 0928/2019,
0929/2019, 0930/2019, 0937/2019,
0938/2019, 0939/2019, 0940/2019,
0941/2019, 0942/2019, 0943/2019,
0944/2019, 0945/2019, 0946/2019,
0947/2019, 0948/2019, 0949/2019,
0950/2019, 0951/2019, 0952/2019 e
0953/2019, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 0931/2019, de autoria do deputado
Valdir Cobalchini; 0932/2019, 0933/2019 e
0934/2019, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 0935/2019, de autoria do deputado
Marcius Machado; 0954/2019, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera; 0955/2019,
de autoria do deputado Sargento Lima;
0956/2019, 0957/2019, 0958/2019,
0959/2019, 0960/2019 e 0961/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta; e 0962/2019,
de autoria do deputado Nilso Berlanda.

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

Pedido de Informação n. 0372/2019,
de autoria do deputado Marcius Machado,
solicitando ao secretário de estado da Casa
Civil, informações acerca do aumento do valor
do Quilowatt-hora na conta de energia elétrica.

Aprovada.
Moção n. 0366/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao se-
nador Jorginho Mello, pela viabilidade de
alteração da Lei Complementar n. 123/2006
para possibilitar ao Microempreendedor
Individual a contratação de mais um empregado.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Em votação.

Aprovado. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Moção n. 0361/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à
diretoria da empresa Beira Mar Shopping pela
premiação na 25ª Edição do prêmio Top Of Mind.

Aprovada.
Moção n. 0367/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, apelando ao
presidente da Agência Nacional de Transportes
Terrestres, pela liberação do projeto de
abertura dos acostamentos da BR-101, para
que sejam usados como faixas adicionais, no
trecho compreendido entre os municípios de
Navegantes e BaIneário Camboriú.

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

permaneçam como se encontram.
A Presidência comunica, ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1079/2019, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso; 1080/2019,
1081/2019, 1082/2019 e 1095/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado;
1083/2019, de autoria da deputada Ana
Campagnolo; 1084/2019, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 1085/2019, de
autoria do deputado Ismael dos Santos;
1086/2019, 1087/2019, 1088/2019,
1089/2019 e 1090/2019, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto; 1091/2019 e
1092/2019, de autoria do deputado João
Amin; 1093/2019 e 1094/2019, de autoria do
deputado Sargento Lima; 1096/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta;
1097/2019, 1098/2019, 1099/2019,
1100/2019 e 1101/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda.

Aprovada.
Moção n. 0362/2019, de autoria do

deputado João Amin, manifestando aplausos à
diretoria da empresa Casas Bahia-Norte, pela
premiação da 25ª Edição do Prêmio Top of Mind.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovada.
Em votação. Moção n. 0368/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, manifestando ao
diretor-geral do DNIT, repúdio à instalação de
radares de fiscalização de velocidade nas
rodovias federais.

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

Aprovada.
Moção n. 0363/2019, de autoria

da deputada Luciane Carminatti,
manifestando aplausos ao Conselho
Regional de Nutrição da Décima Região
pelos 10 anos de serviços prestados.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovada.
Em votação. Requerimento n. 0936/2019, de

autoria do deputado Bruno Souza, solicitando
ao secretário da Infraestrutura informações
acerca da celebração de termo aditivo referente
às obras de restauração da Ponte Hercílio Luz.

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

Finda a pauta da Ordem do Dia.
**********

Aprovada. Explicação Pessoal
Moção n. 0365/2019, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
os servidores do Instituto Geral de Perícias do
Estado de Santa Catarina, Rubia Fátima Dall'ba
e Luiz Fernando Loureiro de Freitas, pelo
salvamento de um indivíduo durante uma
tentativa de suicídio no município de Joaçaba.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo oradores inscritos,
encerra a sessão, convocando outra, especial,
para a presente data, às 19h, para Restituicão
Simbólica dos Mandatos dos Deputados
Estaduais e Vice-governador de Santa Catarina
cassados entre os anos de 1964 e 1969.
[Taquígrafa: Ana Maria] [Revisão: Taquígrafa Sara].

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Em discussão. Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0922/2019 e(Pausa)

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 508, de 19 de agosto de 2019ATO DA MESA Nº 506, de 19 de agosto 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, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2489/2019,

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: com fundamento no art. 12 da Lei
Complementar nº 698, de 11 de julho de
2017, que altera a redação do art. 18 da
Resolução nº 002, de 2006, c/c com o Ato
da Mesa nº 006, de 19 de janeiro de 2018.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor GILSON LUIZ BORGES, matrícula nº 1948, no
cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código
PL/ALE-21, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos
integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de setembro de 2019.

DESIGNAR SELMA TEREZINHA ADAO, matrícula nº
8613, servidora do Executivo - Fundação Catarinense de Educação
Especial à disposição desta Assembleia Legislativa por meio do Termo
de Convênio nº 2019TN215, para exercer a função gratificada de
Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada, com lotação no respectivo Gabinete
Parlamentar e atribuições de assessoramento parlamentar, a contar de
19 de Agosto de 2019 (Gab Dep Rodrigo Minotto).

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

Deputado JULIO GARCIA - Presidente –––– * * * ––––
Deputado Nilso Berlanda - Secretário ATO DA MESA Nº 509, de 19 de agosto de 2019
Deputado Laércio Schuster - Secretário 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, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2414/2019,

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 507, de 19 de agosto 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, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2339/2019,

RESOLVE : com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, ao servidor AMILTON DE ARAUJO SOARES, matrícula nº
704, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código
PL/ALE-17, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos
integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de setembro de 2019.

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor JORGE LUIZ BIELLA, matrícula nº 1097, no
cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código
PL/ALE-19, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos
integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de setembro de 2019. Deputado JULIO GARCIA - Presidente

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

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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