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PLENÁRIO

ATA DA 075ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 22 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 - Julio Garcia
- Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcius
Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir
Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi Saretta Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio Motta Valdir Cobalchini - VoInei Weber.
PRESIDÊNCIA - Deputado Rodrigo Minotto
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (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.
*********
Breves Comunicações
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Está inscrito para falar em primeiro
lugar o sr. deputado Kennedy Nunes, que

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

solicita a suspensão da sessão, pelo prazo de
dez minutos, para que possa usar a tribuna o
dr. João Alfredo Dietrich, que falará sobre o
exame digital dos olhos - Teste do Reflexo
Vermelho, o qual todos os pacientes recémnascidos podem realizar antes da alta hospitalar. A
Presidência acata a solicitação do deputado e
suspende a sessão. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Reabre a sessão e passa às Breves
Comunicações.
DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) Diz que está muito satisfeito com a reunião do
Fórum Parlamentar Catarinense, a bancada
federal, em Brasília, com o presidente da
República Jair Bolsonaro.
Comenta que o estado catarinense
vive, há muito tempo, gargalo logístico,
principalmente na BR-470, oeste de Santa
Catarina, cuja produção é exportada e passa
pela BR-282. Anuncia com alegria que o
governo federal liberou mais recursos para dar
celeridade às obras de duplicação da BR-470, e
também destinará, via emendas parlamentares,
R$ 31 milhões para a recuperação da BR-282,

nos trechos Chapecó até São Miguel do Oeste,
e de Maravilha até a Ponte, na divisa com o Rio
Grande do Sul, entre Palmitos e Iraí. Cita
também que para a BR-163, na ligação entre
Guaraciaba e Dionísio Cerqueira, estão
previstos R$ 10 milhões para a realização do
projeto e construção de três pistas. Acredita
que a União, ainda em 2019, promova a
federalização do trecho entre São Miguel do
Oeste e Itapiranga.
Conclui agradecendo à bancada federal
catarinense e ao presidente Bolsonaro, pois
avançaram em reconhecer que a região oeste
de Santa Catarina precisa de investimentos em
rodovias. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO
MARCIUS
MACHADO
(Orador) - Inicia registrando sua participação na
4ª edição do evento Fenatruta, festival que
envolve
os
principais
estabelecimentos
gastronômicos, pousadas e vinícolas dos
municípios de Urubici e Bom Retiro, tendo como
referência o peixe Truta.
Critica a concessão de trecho da
BR-282 para a iniciativa privada, informando
que serão instaladas duas praças de pedágio
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entre Lages e Florianópolis. Cita o valor das
cobranças estipulado em R$ 30, que considera
abusivo, pois o governo está fazendo reparos
na rodovia com o valor arrecadado dos
impostos antes de entregá-la à empresa
vencedora do processo licitatório. Sugere que a
União repasse a incumbência da conservação
das rodovias para a associação dos municípios
que
as
margeiam,
entendendo
que
manutenções são necessárias para a
conservação das mesmas.
Conclui, expondo sua indignação
referente à privatização da rodovia e as altas
taxas que serão cobradas, argumentando que a
população já paga uma grande variedade de
impostos. [Taquígrafa: Ana Maria]
**********
Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador)
- Comenta sobre o Porto de São Francisco do
Sul e o grande problema que vem enfrentando a
Cidasc, que tem naquele porto dois armazéns,
desde 1978, construídos pelo estado.
Entretanto, desde 2011 a empresa está
irregular, ou seja, não foi renovada a concessão.
Explica que esses dois armazéns
faturam R$ 40 milhões por ano, e agora
algumas empresas estão interessadas em
alugar os barracões, ou seja, assumir no lugar
da Cidasc. Esclarece que este dinheiro
sustenta 80% das despesas da Cidasc, isto
quer dizer que R$ 3 milhões por mês é o que
estado deixa de investir na mesma, pelo que
ela recebe da concessão dos dois armazéns.
Neste caso, se perder a concessão, consequentemente o governo vai ter que puxar R$ 3
milhões a mais do seu Orçamento para ajudar
nos seus custos. Assim, alerta que é preciso
discutir com o governo do estado, com a
direção da Cidasc e com o Porto de Itajaí, que é
do estado de Santa Catarina, a manutenção
desses dois armazéns, porque é uma grande
sobrevida para a mesma.
Cita ainda outro problema relacionado a
Cidasc, que é exame de Mormo, anemia, que
os proprietários de cavalos precisam fazer para
participar de rodeio ou cavalgada. Esclarece
que se a propriedade é monitorada, a cada seis
meses é preciso fazer o exame, e se não é
monitorada, a cada três meses é preciso
repetir. Desta forma, considerando que há três
anos não foi identificado nenhum foco da
doença, sugere que aqueles que têm
propriedade monitorada façam o exame a cada
ano, e aqueles que não têm a propriedade
monitorada o façam a cada seis meses, pois
os custos são muito altos.
Relata outro problema, que é a GTA Guia do Transporte Animal, e solicita que
deslocamentos dentro do perímetro do
município não exijam a guia, pois é muita burocracia para fazer a documentação. Concorda
com a guia, quando tem que transferir animal
de propriedade para propriedade ou de

município para município, mas tendo em vista
que a doença está controlada, considera
desnecessário o documento para aqueles que
realizam cavalgadas na sua comunidade.
Finalizando, acrescenta que é preciso
facilitar para permitir que os eventos
aconteçam, não deixando que a burocracia
prejudique a realização dos mesmos.
[Taquígrafa: Sara]
Partido: MDB
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
(Orador) - Parabeniza o trabalho do prefeito de
Joinville, Udo Döhler, e sente orgulho de ter
sido secretário municipal, base governista na
Câmara dos Vereadores, e estar hoje na Alesc
representando Joinville.
Informa que em quatro anos, o
prefeito conseguiu pagar as dívidas da
prefeitura, mesmo durante um período difícil.
Acrescenta que Joinville é uma referência
nacional na Educação, e uma das melhores
notas do IDEB do país. Comenta que as
unidades públicas de Saúde estão todas
reformadas ou com reformas programadas.
Registra que a arrecadação total do
IPTU do município de Joinville é destinada ao
Hospital Municipal São José, o único hospital
público da cidade. E pede a todos que,
independente de partido político, ajudem a
conseguir verbas para aquele hospital, e assim
sobrem recursos para investir em outros setores.
Enaltece o trabalho de gestão da
empresa Tupi, que cresceu 15,3% no último
trimestre, abrindo 326 novos postos de trabalho.
Deputado Jerry Comper (Aparteante) Parabeniza pelo trabalho como secretário,
vereador e agora como deputado.
Deputado Luiz Fernando Vampiro
(Aparteante) - Elogia o desempenho do
deputado Krelling e do prefeito Udo Döhler,
afirmando que os moradores de Joinville estão
muito satisfeitos com o trabalho dos dois.
Deputado Laércio Schuster (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pelo trabalho em prol
de Joinville, e comenta que parcerias entre os
setores público e privado são bons caminhos
para as cidades. [Taquígrafa: Sara]
Partido: PL
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Evidencia o relatório atual do Hospital
Regional do Oeste em Chapecó, enviado pelo
diretor-geral, Osmar Arcanjo de Oliveira, aos
membros da Bancada do Oeste Catarinense.
Relata que a partir das informações contidas no
documento, coube à deputada Marlene Fengler
elaborar um ofício, solicitando, em nome da
referida bancada, uma audiência com o governador Carlos Moisés para tratar da abertura da
nova ala do citado hospital, representando um
investimento muito importante para a região.
Historicamente, destaca que o Hospital
Regional foi o único no estado a superar nove
mil internações, além de alcançar nos primeiros
seis meses de 2019 o total de 9.279
autorizações de internação hospitalar, segundo
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dados do DATASUS; o valor total gasto com tais
internações corresponde a R$ 16 milhões,
obtendo uma média R$ 1.728,00 por AIH.
Salienta que tais dados reforçam a importância
do mencionado hospital para a região,
atendendo as demandas, mesmo com
remuneração abaixo dos custos de procedimento, em relação a vários hospitais do estado.
Finaliza, reforçando que a participação
do governo do estado é de suma importância
para implantar a nova ala no Hospital Regional
de Chapecó.
Deputada Marlene Fengler (Aparteante) Corrobora a fala do deputado, e acrescenta que
a construção da nova ala é importantíssima
para o atendimento dos catarinenses do oeste,
da região sul e de cidadãos de outros estados,
porque é do sistema SUS. Reforça o apoio do
deputado junto ao governador, recebendo a
bancada para expor os benefícios provenientes
da nova ala hospitalar.
Deputado Laércio Schuster (Aparteante)
- Parabeniza a bancada do oeste que em harmonia
busca melhoria para a região, e espelhando nesse
entrosamento sugere aos deputados Ivan Naatz e
Ricardo Alba, ambos da bancada do Vale do Itajaí,
que haja também essa união.
Deputada
Luciane
Carminatti
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela
manifestação.
A respeito da audiência, repercute que
houve a participação de sete deputados num
debate harmônico, e que agora cabe aos
membros da frente agir aos desafios expostos.
Aproveita o momento para registrar que no dia 25
de agosto Chapecó completará 102 anos, ocasião
em que seria muito bom receber a notícia positiva
por parte do governo do estado no compromisso
da inauguração da ala nova, suprindo a necessidade de atendimento das UTIs e mais leitos,
como também a revisão do convênio.
Deputado Ivan Naatz (Aparteante) Enaltece o trabalho unido da bancada do oeste,
conquistando
benefícios
em
prol
da
comunidade, e espera que a Frente Parlamentar
do Vale do Itajaí siga esse exemplo.
Deputado
Fabiano
da
Luz
(Aparteante) - Parabeniza o deputado por trazer
o relevante tema, e aproveita a oportunidade
para manifestar sua preocupação sobre a
notícia de que no próximo ano o estado não irá
repassar aos hospitais filantrópicos em cidades
com menos de 20 mil habitantes.
Deputado Ricardo Alba (Aparteante) Parabeniza
o
deputado
pelo
trabalho
harmonioso da Bancada do Oeste Catarinense,
ao mesmo tempo em que ratifica que a Frente
Parlamentar em Defesa do Vale do Itajaí já
realizou reuniões na Assembleia e também nas
três microrregiões do vale, e lamenta a ausência
de vários deputados. [Taquígrafa: Elzamar]
Partido: PV.
DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) Discorre sobre a triste desistência do time do
Figueirense Futebol Clube em uma partida que
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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deveria acontecer no Mato Grosso pela 17ª
rodada do Campeonato Brasileiro, Série B. Os
jogadores se negaram a entrar em campo
devido aos atrasos salariais.
Lembra a belíssima história da
instituição, respeitada por sua torcida e pelos
seus adversários, lamentando as condições em
que o clube se encontra atualmente. Diz que o
time vinha enfrentando dificuldades financeiras
desde o início do ano, chegando a ficar quatro
meses sem pagar salários, com suas contas
em situação de inadimplência e precisando,
inclusive, organizar uma vaquinha entre os
torcedores para arrecadar fundos.
Conclui, falando que essa derrota não
é apenas do Figueirense, mas sim de todo o
esporte catarinense, que sempre foi muito bem
representado por esse tradicional clube.
[Taquígrafa: Elzamar].
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Suspende a sessão por até dez
minutos para a divulgação de trabalhos sociais
no âmbito do Grupo Route Brasil e assistência
jurídica gratuita para mulheres vítimas de
violência doméstica, pelos integrantes Letícia
Alves e André Alves.
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que a
comissão
de
Constituição
e
Justiça
apresentou parecer contrário ao Projeto de
Lei n. 0010/2019.
Deputada Luciane Carminatti - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Concede a palavra, pela ordem, a sra.
deputada Luciane Carminatti.
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Faz
registro em relação ao comunicado de parecer
contrário ao PL n. 0010/2019, salientando que
o mesmo, dentre outros dispositivos, proíbe a
pulverização aérea. Relata que foi pedida
diligência ao Ministério Público, por meio do
Fórum Catarinense de Combate aos Impactos
dos Agrotóxicos e Transgênicos, e também o
Sindicato Patronal da Indústria Vegetal, porém
a matéria foi relatada em tempo recorde na
comissão de Constituição e Justiça, e não houve o
debate, a discussão. Cita sua preocupação com o
futuro da economia catarinense, bem como com a
saúde da população de Santa Catarina.
Menciona que o estado do Ceará
levou três anos em discussões com
pesquisadores, estudiosos, agricultores e
outros, para ter uma legislação sobre o teor do
projeto de lei de sua autoria.
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Explica à deputada Luciane Carminatti
que é apenas um comunicado, e que ela tem
um prazo de até três sessões ordinárias para
recorrer dessa decisão do parecer contrário da
comissão de Constituição e Justiça.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Dá continuidade à pauta da Ordem
do Dia.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0135/2019.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0183/2019.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Pedido de Informação n. 0405/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Administração informações
acerca do contrato nº 029/2010, tendo como
objeto a concessão de uso remunerado de imóvel.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0406/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
das obras de construção da nova sede da
Escola Básica Ana Godin, no município de Laguna.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0407/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Saúde informações acerca do
contrato assinado, relacionado ao fornecimento
de oxigênio para tratamento domiciliar.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0408/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Casa Civil informações acerca
dos imóveis de propriedade do estado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0409/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Casa Civil informações acerca
da regulamentação da Lei nº 17.560, que
institui o Selo Amigo do Animal Abandonado.
Em discussão.
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(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0414/2019, de autoria do
deputado Coronel Mocellin, manifestando
aplausos à atleta Valéria Kumizaki do município
de Itajaí, pela conquista da Medalha de Ouro no
Karatê, categoria até 55 quilos, nos Jogos PanAmericanos de Lima, no Peru.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0415/2019, de autoria do
deputado Coronel Mocellin, manifestando
aplausos ao atleta Rodrigo Pereira do
Nascimento pela conquista do Título Mundial no
revezamento 4x100 metros, no Japão e nos
Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru,
garantindo vaga para o Mundial de Doha, no
Qatar na modalidade 100 metros rasos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0416/2019, de autoria do
deputado
Nilso
Berlanda,
manifestando
aplausos ao presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Curitibanos pela
passagem dos 49 anos de fundação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0417/2019, de autoria
do deputado Marcius Machado, apelando ao
superintendente regional do DNIT pela
manutenção da iluminação no trevo de
acesso ao município de Rio Rufino, na
rodovia BR-282.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 1.027/2019,
de autoria do deputado Fernando Krelling;
1.028/2019, de autoria do deputado VoInei
Weber; e 1.029/2019, de autoria do deputado
Fabiano da Luz.
A Presidência comunica, ainda, que será
enviada ao destinatário, conforme determina o
art. 206 do Regimento Interno, a Indicação
n. 1.157/2019, de autoria do deputado
Neodi Saretta.
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Deputado Neodi Saretta - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Concede a palavra, pela ordem, ao sr.
deputado Neodi Saretta.
DEPUTADO NEODI SARETTA - Faz
manifestação no sentido de que seja
despachado, urgentemente, a indicação de sua
autoria devido a mudanças de última hora por
parte do governador, e as pessoas estão
preparadas e prontas para participar do evento
na segunda-feira.
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Informa ao deputado Neodi Saretta que
o seu pedido será deferido e a Casa
encaminhará com a urgência que o caso requer.
Finda a pauta da Ordem do dia.
[Taquígrafa: Sílvia]

**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Relata que esteve no município de
Curitibanos para visitar o Hospital Regional
Hélio Anjos Ortiz, e informa que a cidade
receberá o curso de Medicina da Universidade
Federal de Santa Catarina, o que é um avanço
para o município, sendo que o secretário de
Educação informou que os procedimentos são
favoráveis. Demonstra preocupação com a
validade do convênio do referido hospital com o
governo do estado, que vai até o dia 31 de
dezembro de 2019, argumentando que é uma
data não favorável, em função do recesso e o
fechamento das contas do estado.
Comenta sobre reunião com líderes
da Cooperativa Copery, em Curitibanos, e cita
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que os produtores estão preocupados com os
insumos agrícolas, e esperam que se encontre
a solução para proteger o agronegócio catarinense.
Também, registra que foi a Campos
Novos, reuniu-se com entidades representativas
da
sociedade
organizada,
as
quais
demonstraram preocupação e pediram a não
taxação dos insumos agrícolas, e esperam uma
solução responsável. [Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presidente) - Não havendo mais oradores inscritos,
encerra a presente sessão, convocando outra,
solene, para o dia subsequente, às 19h, em
Ibirama, em homenagem ao ex-presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, deputado Aldo Schneider, in
memoriam. [Revisão: Taquígrafa Sara].

ATA DA 076ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 27 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 - Bruno Souza - Coronel Mocellin - Dr.
Vicente Caropreso - Fabiano da Luz - Felipe
Estevão - Fernando Krelling - Ismael dos Santos
- Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes - João
Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcius
Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Nazareno Martins - Neodi Saretta Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio Motta Valdir Cobalchini - VoInei Weber.
PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia
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.
*********
Breves Comunicações
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) Inicia parabenizando a TVAL pelos 20 anos de
trabalho, pois leva ao catarinense informação
precisa, no momento correto, de forma
imparcial, e agradece o carinho que tem recebido.
Informa que teve a oportunidade na
presente data, pela manhã, de conversar com o
secretário Douglas Borba, secretário da Casa
Civil, que acordado com o governador Carlos
Moisés, anunciou que a Agência da Cidasc, nas
cidades de Joinville e Caçador não vão fechar.
Comenta que oito mil propriedades rurais são
assistidas pela instituição, que tem também 19
auxiliares agropecuários, dois engenheiros
agrônomos e seis técnicos agrícolas, sendo
que os mesmos assistem com serviço técnico

as pessoas que precisam na região. Cita que
se formou técnico agrícola no Paraná, nos anos
90, por isso ficou muito feliz com a decisão,
esperando que a mesma traga tranquilidade
aos 8,52 mil pecuaristas e agricultores dos 13
municípios assistidos pela Cidasc.
Comunica aos colegas deputados
projeto de lei de sua autoria, apresentado a
Casa, que obriga o estacionamento gratuito
durante uma hora nos estacionamentos de
hospitais ao paciente que comprovar atendimento na emergência.
Finaliza, ressaltando a comemoração
alusiva ao Dia do Soldado, fazendo homenagem
a um dos grandes soldados brasileiros, que foi
da artilharia, que é o presidente Jair Bolsonaro.
E que Deus salve o Exército Brasileiro, que é
ponto de referência para a manutenção da
soberania nacional. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Discorre sobre publicação da Revista
Veja, divulgada na atual semana, abordando os
desvios de verba cometidos pelo Partido dos
Trabalhadores por meio da realização de
obras em outros países, como Nicarágua,
Cuba e Moçambique.
Critica os investimentos feitos,
ressaltando que o dinheiro gasto poderia ser
usado para reformar as rodovias federais do
estado de Santa Catarina, a exemplo da
BR-470 e BR-282, as quais se encontram em
péssimas condições. Diz que as gestões atuais
foram punidas pelos 16 anos de governo
petista, pois priorizaram obras no estrangeiro,
desviaram verba pública e realizaram poucas
ações no Brasil, acumulando prejuízos. Reprova
a estrutura criada pelo partido, meramente
política, nomeando pessoas em órgãos que
sequer funcionam. Cita a Argentina, país
destacado mundialmente devido a sua

intelectualidade e que hoje atravessa um
momento difícil, por culpa de governos ineficientes.
Conclui, registrando votação de projeto
na Comissão de Constituição e Justiça,
referente transparência das verbas públicas.
Entende que deve haver total transparência em
todas as entidades que recebem recurso público.
Deputado Sargento Lima (Aparteante) Parabeniza o deputado pela abordagem e diz
que os prejuízos causados pelo governo petista
são imensuráveis. Fala que o apresentador
Luciano Huck deve estar feliz, pois conseguiu
financiar um jatinho por meio do BNDES, com
juros praticamente zerados.
Deputado João Amin (Aparteante) Espera que o atual governo siga outro rumo
com relação à estrutura política. Cita lista
atualizada das concessões que devem atrair
mais de R$ 200 bilhões para o Brasil, e em
Santa Catarina devem ser beneficiadas as
seguintes rodovias: BR-101, BR-470, BR-282 e
BR-153. [Taguígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) A Presidência registra com satisfação a visita
dos alunos da Escola Municipal Juraci Izaura de
Oliveira, do município BaIneário Barra do Sul,
desejando que sejam bem-vindos a Assembleia
Legislativa.
DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) Apresenta diversos áudios com declarações do
Secretário da Fazenda Paulo Eli, no primeiro
deles diz que vai ser prorrogado o Decreto n.
1866 até 31 de dezembro, também fala de fake
news relativas aos preços de alguns alimentos e
gás de cozinha, e ainda comenta sobre o fato de
que muitos restaurantes não fornecem nota fiscal,
caracterizando sonegação de impostos.
O deputado ressalta que os primeiros
prejudicados, no estado, foram os agricultores,
e agora serão os donos de estabelecimentos
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comerciais. Indaga quem será a próxima vítima,
situação esta que traz sensação de
insegurança ao trabalhador catarinense, ao
gerador de emprego, prejudicando a cadeia
produtiva e consequentemente a arrecadação.
Traz um segundo áudio com
declaração do ex-presidente e atualmente na
diretoria do CDL de Florianópolis, em entrevista
a CBN, afirmando que na sua fala o secretário
Paulo Eli generalizou, atingindo muitos, pela
acusação aos empresários de sonegadores,
conduta esta que considera reprovável para um
servidor público pago com dinheiro do
contribuinte. Acrescenta que tal acusação de
sonegação atesta incompetência na função, e
ressalta também que a Secretaria da Fazenda
pouco faz no combate aos ilegais.
O deputado considerou a entrevista
dada a CBN bastante esclarecedora. Além
disso, diz que infelizmente agora o agricultor só
usa veneno e os empresários todos são
sonegadores, generalização esta que considera
muito prejudicial ao estado.
Informa que o jornalista Paulo Alceu
manifestou-se quanto às declarações do
secretário da Fazenda, e houve notas de
repúdio, entre elas a da Acif. Também o jornal
Notícias do Dia cita que entidades repudiaram
as declarações polêmicas do secretário
estadual da Fazenda Paulo Eli.
O Parlamentar considera muito grave
generalizar, como se todo empresário fosse
sonegador, e mais grave ainda a secretaria
saber e nada fazer para combater tal crime.
Desta forma, colocou à apreciação da Casa
uma moção de repúdio bem como um pedido
de informação a ser enviado ao secretário para
que apresente os fundamentos que embasaram
a sua declaração, considerando-a indefensável.
[Taquígrafa: Sara]
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) Anuncia o lançamento da Frente Parlamentar da
Juventude, no dia 04 de setembro, com o
objetivo de discutir e construir um diagnóstico
da situação dos jovens catarinenses,
argumentando que 70% da população
carcerária do estado é formada por jovens, com
alta reincidência criminal.
Relata que esteve em uma audiência
com o governador, quando foi assinada a
Ordem de Serviço para iniciar a recuperação da
rodovia SC-477, e firmado o compromisso com
a recuperação da rodovia SC-135, bem como a
possibilidade de manutenção da SC-114.
Informa que também esteve em uma
audiência com o superintendente da Caixa
Econômica Federal para tratar assuntos
relacionados
à
praia
de
Taquarinhas,
reforçando que a área seja doada para o
município de BaIneário Camboriú.
Comenta que há uma pauta que será
encaminhada para o governo, relacionada à
rodovia SC-370, especificamente o trecho entre
Urubici e Rio Rufino, que possui função
estratégica para o turismo e transporte de
produtos oriundos da região. Pede para que
outros parlamentares se somem a causa.
[Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) A Presidência registra, com satisfação, a visita
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dos alunos da Escola Municipal Professora
Erodi Marques Nunes, do município BaIneário
Barra do Sul. Sejam todos muito bem-vindos!
**********
Partidos Políticos
Partido: PSDB
DEPUTADO
DOUTOR
VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Agradece ao governador
Carlos Moisés a reunião realizada, em data
anterior, com a Associação dos Municípios do
Planalto Norte, Amplanorte, sobre a restauração
de trechos das SCs 477, 135 e 340.
Na intenção de abordar a gravidade
de seu assunto na tribuna, comenta a morte da
atriz Fernanda Young, provocada por uma crise
de asma, fazendo um breve relato sobre a
referida doença, que atinge 10% da população,
correspondendo a 2.000 mil mortes por ano.
Entretanto, ressalta que houve uma queda da
mortalidade na faixa de idade de zero a cinco
anos devido a investimentos destinados à
primeira infância, ações de equipes na área da
saúde e outros programas desde 2013.
Comenta que no Brasil há 20 milhões de
pessoas que sofrem de asma ou tecnicamente
falando de bronco-espasmo, situação em que o
oxigênio é interrompido pela inflamação dos
brônquios, dificultando a passagem do ar,
situação que possibilita casos fatais.
Recomenda aos portadores de asma
procurar tratamento médico, e lamenta que os
ambulatórios do Brasil e de Santa Catarina
sejam negligentes à gravidade do diagnóstico
que atinge 20 milhões de pessoas, omitindo
informações importantes para o bem estar dos
portadores de asma e controle da doença.
Por fim, evidencia que é um problema
de saúde pública que merece atenção especial,
havendo também negligência de grande maioria
da população fumante. Sugere medidas em
conjunto com a família e Medicina em geral
para reduzir o número de internações e gastos,
e a melhoria das condições de saúde.
[Taquígrafa: Elzamar]
Partido: PT
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Registra o 1º Seminário Catarinense,
tendo como título “Escola é Lugar de Ciência”,
realizado no dia anterior, e diz que esse debate
tem crescido, sobretudo nos últimos meses.
Conta que o evento lotou o Auditório
Deputada Antonieta de Barros, com mais de
600 inscrições, envolvendo pesquisadores,
professores, cientistas, estudiosos e gestores.
Ressalta a presença do professor Gaudêncio
Frigotto, figura conhecida pelos educadores
brasileiros em nível nacional, e também do
pesquisador Ildeu Moreira, presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência. Relata a participação do Instituto
Federal Catarinense e do Instituto Federal de
Santa Catarina, da Universidade Federal de
Santa Catarina e da Universidade Federal
Fronteira Sul, Sistema Acafe, Fecam, Undime e
também da Secretaria de Estado da Educação,
que garantiu a presença de aproximadamente
300 professores da rede estadual. Salienta a
importância do tema, pois verdadeiras
barbaridades estão sendo ditas neste ano,
como: “a terra é plana” e “as queimadas na
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Amazônia sempre aconteceram”. Chama
atenção para o papel da educação e a importância dos métodos científicos.
Conclui, mencionando algumas das 35
propostas expostas no seminário: promover
encontros para debater as práticas de ensino
de ciência nas escolas da rede pública; garantir
no orçamento recursos para construção e
manutenção de laboratórios e bibliotecas em
todas as unidades de ensino; associar
produção científica com o plano de carreira do
professor; incluir na escola a possibilidade de
realizar pesquisa e extensão em seu cotidiano;
fomentar encontros de ciência e tecnologia por
região; garantir formação continuada aos
professores, considerando o princípio da
pesquisa; bolsas de estudo e seminários
regionais. [Taguígrafa: Elzamar]
Partido: MDB
DEPUTADO
VALDIR
COBALCHINI
(Orador) - Discorre sobre audiência, na data
anterior, na Casa d’Agronômica, articulada pelo
líder do governo e o deputado federal Darci de
Matos, com o governador e várias lideranças
representativas do estado, quando se discutiu
demandas da região meio-oeste e Planalto
Norte, principalmente quanto à infraestrutura
das rodovias, destacando a situação da
SC-135, que liga Porto União a Matos Costas e
necessita de manutenção, bem como a
SC-477. Entende que foi um encontro de resultados, pois houve a decisão do governador Carlos
Moisés de autorizar o projeto para a execução da
obra de recuperação das citadas rodovias.
Faz referência ao fechamento de
escritórios regionais da Cidasc sem que os
deputados tenham tomado ciência, pois não
houve um diálogo. Relata questionamento feito
à presidente da Cidasc sobre tal decisão, uma
vez que os parlamentares não foram chamados
para discutir a respeito dessa decisão técnica.
Faz um contraponto ao dizer que muitas vezes
uma economia de dez ou vinte mil reais não
justifica o fechamento de uma estrutura, e
demonstra satisfação em ouvir que o secretário
da Casa Civil comunicou a suspensão do
fechamento dos citados escritórios.
Deputado
Fernando
Krelling
(Aparteante) - Comunga a fala do deputado e
menciona que em Joinville, na data anterior,
realizou-se
uma
reunião
na
Câmara
Municipal para tratar sobre o fechamento do
escritório da Cidasc no município, sendo que
buscou respostas, e o secretário da
Agricultura e a presidente da companhia
responderam que era decisão técnica.
E, na data presente, o secretário da
Casa Civil informou que a decisão foi revertida.
De imediato questionou o secretário Ricardo
por dizer anteriormente uma coisa e, agora,
outra, e a resposta dada foi que ele é um
secretário técnico e não político.
Deputado
Maurício
Eskudlark
(Aparteante) - Tece comentários a respeito da
reunião e salienta que a decisão técnica foi
revogada por determinação do governador.
Menciona que o político não olha apenas o lado
técnico, mas também o interesse social, o
coletivo, a comunidade. [Taquígrafa: Sílvia]
Partido: PL
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DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comunga do mesmo entendimento
sobre o tema da Cidasc, que o deputado
anterior, Valdir Cobalchini, abordou. E destaca que
a união da gestão técnica com a gestão política
deve acontecer de forma harmônica, para que haja
um equilíbrio e a resolução dos problemas.
Relata a reunião com o governador
Carlos Moisés, secretários e prefeitos da
Amplanorte, para debater a situação das
rodovias do Planalto Norte catarinense.
Comenta que ficaram acertados com o governador os pedidos e prioridades de
manutenção das rodovias, detalhes sobre
diversas rodovias, e acrescenta que o governador efetuou um pedido de liberação de
recursos federais para serem investidos nas
obras das rodovias catarinenses.
Conta
visita
dos
bombeiros
voluntários no seu gabinete, e informaram que
pela primeira vez receberam indenização pela
prestação de serviço à comunidade, graças ao
atual governo.
Registra que o governador autorizou a
convocação de 97 peritos do Instituto Geral de
Perícias e, ao mesmo tempo, fala da visita de
líderes do setor para tratar de direitos e ajustes
salariais
dos
profissionais
do
ramo.
[Taquígrafa: Sílvia]
SEM PARTIDO
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) Inicia dizendo que foi a tribuna para lamentar, e
lembra frase de um grande escritor, Mario
Vargas Llosa: “A América Latina é o cemitério
de ideias mortas”.
Discorre sobre o tema “abolicionismo
moderno”, transfigurado para o século XXI na
forma de uma teoria, explicando que o conceito
nega a legitimidade do sistema prisional. Critica
decisões da juíza da Comarca de São José,
relativas aos internos do Case do município.
Segundo o deputado, a responsável pela Vara
da Infância é adepta da ideia de que prisão “é
coisa do passado”. Relata que a juíza
determinou a distribuição de suco de laranja
natural, também repelente de insetos de
determinada marca aos detentos, e que os
internos não devem usar uniformes. Cita que a
justiça está cada vez mais branda com os
jovens delinquentes. Fala que a Alesc tem que
se preocupar com a segurança do cidadão.
Procede a apresentação de vídeo, que
mostra foto da Associação dos Juízes da Democracia, entregando carta pela liberdade de Lula.
Deputado Jessé Lopes (Aparteante) Parabeniza o deputado pelo tema que trouxe a
tribuna, e afirma que a referida juíza é chamada
pelos meliantes presos no Case de
“madrinha”. [Taquígrafa: Ana Maria]
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Dá início à pauta da Ordem do Dia.
A Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0040/2019 e 0185/2019.
Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0127/2019, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe

sobre o dever de instituir sistema permanente
de videomonitoramento em asilos, casas de
repouso e similares no estado de Santa Catarina.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de
Defesa dos Direitos do Idoso.
A matéria recebeu uma emenda,
portanto volta às comissões.
Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0287/2019, de autoria da
comissão de Constituição e Justiça, que altera
o anexo único da Lei n. 16.733, de 2015, que
consolida as leis que dispõem sobre o
reconhecimento de utilidade pública estadual
no âmbito do estado de Santa Catarina, para
alterar a denominação da Sociedade Espírita
Entreposto da Fé, para Seara Espírita
Entreposto da Fé, de Florianópolis.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0288/2019, de autoria da
comissão de Constituição e Justiça, que altera
a ementa e o art. 1º da Lei nº 16.654, de
2015, que declara de utilidade pública a Casa
dos Açores Ilha de Santa Catarina, de
Florianópolis, para o fim de dar nova
denominação à entidade referida.
Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0410/2019,
de autoria da deputada Ana Campagnolo,
solicitando ao secretário da Casa Civil
informações se esteve em Brasília no dia
21/08/2019, e se em caso positivo, informar a
agenda oficial.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0411/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Fazenda,
informações acerca dos fundamentos que
embasam declarações feitas pelo secretário de
que os bares e restaurantes catarinenses estão
sistematicamente sonegando impostos.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: João Amin, Maurício Eskudlark e
Kennedy Nunes.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
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Pedido
de
Informação
n.
0412/2019, de autoria do deputado
Nazareno Martins, solicitando ao secretário
da Casa Civil informações acerca das
operações
de
transferência
veicular
realizadas em cada Ciretran, no ano de
2018 e primeiro semestre de 2019.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0413/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da
Segurança Pública, informações acerca de
incêndios florestais e queimadas de vegetação
no estado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0414/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Saúde, informações
acerca da captação de órgãos realizado pelo SC
Transplantes, desde o ano de 1999.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção 0418/2019, de autoria do
deputado
Felipe
Estevão,
manifestando
aplausos ao atleta Vinicius dos Santos Izidoro, de
Laguna, pela presença confirmada no Campeonato
Pan-Americano de Jiu-Jitsu, a ser realizado na
cidade de Nova Iorque, Estados Unidos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0419/2019, de autoria do
deputado João Amin, manifestando ao
secretário de estado da Fazenda, repúdio à
declaração descabida de que bares e
restaurantes catarinenses estão sistematicamente sonegando impostos.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Maurício Eskudlark e João Amin.
Deputado João Amin - Pede a palavra,
pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
João Amin.
DEPUTADO JOÃO AMIN - Solicita que
a votação seja realizada no painel.
DEPUTADO JULIO GARCIA - A votação
será no painel a requerimento do autor
deputado João Amin.
Os srs. deputados que votarem “sim”
aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.
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(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALTAIR SILVA
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
DEPUTADO BRUNO SOUZA
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO
DEPUTADO FABIANO DA LUZ
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES
DEPUTADO JOÃO AMIN
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCIUS MACHADO
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADA MARLENE FENGLER
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NAZARENO MARTINS
DEPUTADO NEODI SARETTA
DEPUTADO NILSO BERLANDA
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim
não

não
sim
não
não
não
sim

sim
sim

Abst
sim
sim
sim
Abst
sim
sim

não
não
não
não

DEPUTADO VOLNEI WEBER
O sr. deputado Maurício Eskudlark Pede a palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Concede a palavra, pela ordem, ao sr. deputado
Maurício Eskudlark.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK “Todos nós repudiamos o equívoco, o erro que o
secretário fez, e eu votar ‘um’ porque também
repudio. Acho que ele já pediu desculpas, já se
retratou perante a sociedade, falou uma coisa
equivocada. Agora temos que matar o homem?
Quantos de nós já cometemos alguma injustiça,
falamos alguma coisa que não deveríamos falar.
Então, é para isto que existe o entender e pedir
desculpas, deputado João Amin. Acho que a sua
atitude é ação política simplesmente.
Deputado João Amin - Pede a palavra,
pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
João Amin.
DEPUTADO JOÃO AMIN - “Quero dizer
ao deputado Maurício, que me chamou de
rancoroso há pouco, que quem pode
acompanhar as falas ou a fala do secretário da
Fazenda vê e sabe o que é rancor, ódio contra
agricultor, contra empresário. E aí o deputado é
que é rancoroso. Lamento a sua colocação.”
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Deputado Maurício Eskudlark - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
Maurício Eskudlark.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK “Presidente Julio Garcia, retifico meu voto, sou
contrário à moção.”
Deputado João Amin - Pede a palavra,
pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
João Amin.
DEPUTADO JOÃO AMIN - “Não
estou
entendendo
deputado
Maurício
Eskudlark. O senhor primeiro votou ‘um’,
está refazendo o voto.”
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Informa que a praxe é aceitar a retificação do
voto, assim está retificado o voto do deputado
Maurício Eskudlark.
Está encerrada a votação.
Votaram 21 srs. deputados.
Temos nove votos “sim”, dez votos
“não” e duas abstenção.
A moção está rejeitada.
Moção n. 0420/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, manifestando à
Diocese de Joaçaba pesar pelo falecimento do
Bispo Emérito Dom Walmir Alberto Valle.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0421/2019, de autoria do
deputado Jair Miotto, cumprimentado o
vereador Jair Augusto Alexandre, do município
de Criciúma, pela posse no cargo de presidente
da Câmara Municipal de Criciúma.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Deputado Kennedy Nunes - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
Kennedy Nunes.
DEPUTADO Kennedy Nunes - “Sr.
presidente, entendo que quando uma moção
leva dez votos favoráveis e nove ‘não’, a
abstenção não conta. A prova disto é que voto
branco e nulo não é válido, então a Moção n.
0419/2019 foi aprovada, com dez votos “sim”,
nove votos “não” e duas abstenções. A a
moção foi aprovada.”
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Explica ao deputado Kennedy Nunes que a
conta é simples, tinha dez a nove votos. A partir
do momento que um voto foi retificado, o voto
“sim” passou para nove, e o voto “não” passou
para dez. Portanto, a moção foi rejeitada. Não
foi computada a abstenção.
Deputado Kennedy Nunes - Questiona
que quando o presidente anunciou o resultado,
estava no painel dez votos a nove votos.
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DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Afirma ao deputado que ficou bem claro a
retificação de voto, e que o painel não está
preparado para fazer a retificação.
Deputado
João
Amin
“Sr.
presidente, para desfazer o mal entendido, já
que diversos deputados não estavam presentes
na hora da votação.”
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) “A votação está encerrada deputado João Amin,
não há possibilidade.”
Requerimento n. 1049/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto, solicitando ao
diretor-presidente da Celesc, informações
acerca das providências que estão sendo
tomadas, a fim de evitar as quedas constantes
de energia elétrica, ocorridas no bairro BaIneário
Daniela, no município de Florianópolis.
Em discussão.
Discute a presente matéria o
deputado Jair Miotto.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 1030/2019,
de autoria do deputado Laércio Schuster;
1031/2019 e 1033/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 1032/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto; 1034/2019,
1035/2019,
1036/2019,
1037/2019,
1038/2019 e 1039/2019, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 1040/2019, de
autoria do deputado Milton Hobus; 1041/2019,
1042/2019, 1043/2019, 1044/2019 e
1045/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 1046/2019 e 1048/2019, de autoria
do deputado Ismael dos Santos; e 1047/2019,
de autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.
A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1158/2019 e 1169/2019, de
autoria do deputado VoInei Weber; 1159/2019, de
autoria
da
deputada
Ana
Campagnolo;
1160/2019, de autoria do deputado Bruno Souza;
1161/2019,
1162/2019,
1163/2019,
1164/2019,
1165/2019,
1166/2019,
1167/2019,
1179/2019,
1180/2019,
1181/2019, 1182/2019 e 1183/2019, de
autoria do deputado Rodrigo Minotto; 1168/2019,
de autoria do deputado José Milton Scheffer;
1170/2019 e 1171/2019, de autoria do
deputado Milton Hobus; 1172/2019, 1173/2019,
1174/2019 e 1175/2019, de autoria do
deputado Sargento Lima; 1176/2019 e
1177/2019, de autoria do deputado Marcius
Machado; 1178/2019, de autoria do deputado
Nazareno Martins; 1184/2019 e 1185/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Ana Maria]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Não havendo oradores inscritos, encerra a
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Taquígrafa:
Ana Maria] [Revisão: Taquígrafa Sara].
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PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos vinte 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 Luiz Fernando Vampiro, Deputado Sargento Lima representando o Deputado Maurício Eskudlark, conforme oficio encaminhado pela
Liderança do Bloco Parlamentar, Deputado Milton Hobus e Deputada
Paulinha. Havendo quorum regimental, o senhor Presidente abriu os
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 20ª Reunião Ordinária, a qual
foi aprovada por unanimidade. Registradas as presenças do Senhor Ivan
Roberto Tauffer, Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Santa Catarina e do Senhor João Coutinho, Sub-Defensor Geral
da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O Presidente deu inicio
à Ordem do Dia com a relatoria das matérias sendo iniciada pelos Membros
os quais não conseguiram relatar matérias pautadas na última reunião.
Assim, o Deputado Fabiano da Luz iniciou a relatoria das matérias conforme
segue: PL./0136.5/2019 de autoria da Deputada Paulinha que “dispõe
sobre a realização do procedimento de exame rápido de troponina cardíaca
em pacientes, no âmbito da rede pública de saúde do Estado de Santa
Catarina”. Exarou parecer favorável emenda substitutiva global que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0211.0/2019 de autoria do Deputado Felipe Estevão que “dispõe sobre
o estabelecimento de Perímetro Prioritário de Proteção Escolar no entorno
das unidades da rede estadual de ensino e adota outras providências”.
Efetuou requerimento de tramitação conjunta ao PL./0050.0/2019 de
autoria do Deputado Sérgio Motta que “dispõe sobre a adoção de medidas
nas escolas da rede estadual de ensino, no Estado de Santa Catarina, que
proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar”. Posto em
discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
PL./0218.6/2019 de autoria do Deputado Neodi Saretta que “dispõe sobre
o direito à acessibilidade da pessoa ostomizada aos sanitários de uso
público, mediante a instalação de equipamentos adaptados para sua
utilização, no âmbito do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0234.6/2019 de autoria do Deputado Romildo Titon que “reconhece o
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Município de Campos Novos,
como ponto turístico religioso do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer
favorável que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Conforme acordado na última reunião ordinária efetuou a devolução de vista
ao PL./0010.3/2019 de autoria da Deputada Luciane Carminatti que “Altera
a Lei nº 11.069, de 1998, que “Dispõe sobre o controle da produção,
comércio, uso, consumo, transporte e armazenamento de agrotóxicos, seus
componentes e afins no território do Estado de Santa Catarina e adota
outras providências”. Colocado em votação o parecer contrário exarado pelo
Relator, Deputado Milton Hobus, este foi aprovado por unanimidade, com
abstenção do Deputado Fabiano da Luz. Em seguida, o Deputado Milton
Hobus apresentou as seguintes matérias: PL./0073.7/2019, de autoria do
Deputado Sargento Lima, que “dispõe sobre a proibição de participar de
licitações e celebrar contratos administrativos de obras, serviços, compras,
alienações e locações com o Poder Público Estadual e com as Entidades da
Administração Pública Estadual Indireta as sociedades empresárias e as
sociedades simples, personificadas ou não, bem como quaisquer
fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades
estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no Território
brasileiro, condenados em processos criminais transitados em julgado por
corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de
concorrência, formação de quadrilha, ou quaisquer outros crimes tipificados
como ilícito de malversação de recursos públicos”. Exarou parecer contrário
que, posto em discussão e votação, foi concedida vista da matéria em
gabinete ao Deputado Ivan Naatz. PL./00185.3/2019, de autoria do
Deputado Kennedy Nunes que, “dispõe sobre o benefício do pagamento de
meia-entrada para estudantes de cursos livres matriculados em instituições
de ensino com funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação, pela
Secretaria Estadual de Educação ou pela Secretaria Municipal de Educação”.
Exarou parecer contrário que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. PL./00248.1/2019, de autoria da Bancada Feminina que,
“dispõe sobre a conservação do túmulo da ex-Deputada Estadual Antonieta

de Barros, no Cemitério do Itacorubi, em Florianópolis”. Requereu diligência
interna à Mesa que, posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. PL./0034.0/2019, de autoria do Deputado Luiz Fernando
Vampiro que “dispõe sobre a proibição da utilização de contêineres que
contenham em sua estrutura a substância polímero de poliuretano”.
Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e ao Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que, posta em discussão e
votação foi aprovada por unanimidade. Extrapauta apresentou o
PL./0221.1/2019 de autoria da Deputada Paulinha que “dispõe sobre a
expedição do Certificado de Registro de Veículos (CRV) e o Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) no Estado e adota outras
providências”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão, foi
solicitada vista em gabinete ao Deputado Ivan Naatz. O Deputado Sargento
Lima, representando o Deputado Maurício Eskudlark, devolveu vista, sem
manifestação, ao PLC./0017.5/2019 de autoria do Deputado Sargento
Lima que “altera os arts. 4º, 11 e 15 e os Anexos I e II da Lei nº 15.156, de
2010, que ‘Institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança
Pública - Perícia Oficial e adota outras providências”, para o fim de modificar
a nomenclatura dos cargos de Auxiliar de Médico-Legal, Auxiliar Criminalístico
e Auxiliar de Laboratório’”. Posto em discussão e votação o Parecer favorável
do Relator, Deputado Ivan Naatz, foi aprovado por unanimidade.
PL./0138.7/2019 de autoria do Deputado Nilso Berlanda que “altera a Lei
nº 10.297, de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e adota outras
providências”. Apresentou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete aos Deputados Luiz Fernando
Vampiro e Coronel Mocellin. PLC./0030.2/2017 de autoria da Defensoria
Pública que “cria 65 (sessenta e cinco) cargos de provimento efetivo de
Defensor Público no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina”. Requereu diligência à Casa Civil e por meio desta, à Secretaria de
Estado de Administração, à Secretaria de Estado da Fazenda, à Procuradoria
Geral do Estado e à Defensoria Pública do Estado que, posta em discussão
e votação. foi aprovada por unanimidade. PL./0254.0/2019 de autoria do
Deputado Rodrigo Minotto que “dispõe sobre o uso, pela polícia judiciária do
Estado de Santa Catarina, de veículos automotores apreendidos em razão
da prática de ilícitos administrativos ou penais”. Requereu Diligências à
Secretaria de Estado da Casa Civil que, posta em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. PL./0244.8/2019 de autoria do Deputado
Kennedy Nunes que “proíbe a utilização de bórax na confecção de gelecas,
slimes e produtos similares, destinados às crianças”. Requereu diligência à
Secretaria do Estado da Casa Civil e, por meio desta, à Secretaria de Estado
da Saúde que, posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
PL./0143.4/2019 de autoria do Deputado Valdir Cobalchini que “dispõe
sobre a inclusão de sucos de frutas naturais na merenda escolar da rede
estadual de ensino”. Exarou parecer contrário que, posto em discussão e
votação, foi solicitado vista em gabinete ao Deputado Luiz Fernando Vampiro
e à Deputada Paulinha. PL./0152.5/2019 de autoria da Deputada Paulinha
que “institui a Política Estadual de Incentivo à Reinserção Social de
Apenados e Egressos do Sistema Prisional, no âmbito do Estado de Santa
Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. PL./0098.5/2019 de autoria do Deputado Nilso
Berlanda que altera a Lei nº 7.721, de 1989, que “dispõe sobre a
distribuição do ICMS aos Municípios, para prever que o valor adicionado
decorrente do processo de industrialização executado nas unidades do
sistema prisional, com emprego da mão de obra dos presos, será
computado no IPM”. Exarou parecer contrário que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete ao Deputado Milton Hobus. A
seguir, a Deputada Paulinha apresentou as seguintes matérias:
PL./0225.5/2019, de autoria do Deputado Milton Hobus que “institui a
Semana Estadual de Combate ao Bullying”. Exarou parecer favorável com
emenda substitutiva global que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. PL./0247.0/2019, de autoria do Deputado Kennedy
Nunes que “obriga as operadoras de planos de saúde no âmbito de Santa
Catarina a informarem ao usuário/consumidor, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, o descredenciamento de suas redes de unidades
conveniadas (laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais, etc.) e adota
outras providências”. Requereu diligência à Agência Nacional de Saúde que,
posta em votação foi aprovado por unanimidade. PL./0191.1/2019, de
autoria da Deputada Ada de Luca que cria o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado da Segurança
Pública que, posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
PL./0156.9/2019, de autoria do Deputado Kennedy Nunes que “dispõe
sobre a inclusão da disciplina Noções Básica de Direito no currículo escolar
do Ensino Médio, no Estado de Santa Catarina”. Requereu diligência à
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Secretaria do Estado da Educação que, posta em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. PL./0235.7/2019, de autoria do Deputado
Jessé Lopes, que “dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas
ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao
ingresso nas universidades públicas estaduais”. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Educação, Universidade do Estado de Santa
Catarina -UDESC, da Secretaria Nacional de Juventude -SNJ, e da União
Catarinense de Estudantes - UCE que, posta em discussão e votação foi
aprovada por unanimidade. PL./0238.0/2019, de autoria do Deputado
Rodrigo Minotto, que “institui o dia da dança, no âmbito do estado de Santa
Catarina”. Exarou parecer favorável com emenda substitutiva global que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
João Amin apresentou as seguintes matérias: devolução de vista ao
PL./0338.2/2017, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que “institui a
Política Estadual de Mobilidade por Bicicleta e cria o Programa Bicicleta em
Santa Catarina, e adota outras providências”. Exarou parecer pela
prejudicialidade da matéria, eis que neste ano foi sancionada a Lei nº
17.681/2019 a qual dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no
Estado de Santa Catarina. Posta a matéria em votação, foi mantida a vista
em gabinete concedida ao Deputado Milton Hobus. PL./0056.6/2019, de
autoria do Deputado Jair Miotto, cuja ementa dispões “ficam proibidos o
manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos com estampido, em todo o Estado de Santa Catarina”.
Requereu Diligência à Procuradoria - Geral do Estado e à Secretaria de
Estado da Casa Civil que, posta discussão e votação foi aprovada por
unanimidade. PL./0196.6/2019, de autoria do Deputado Nilso Berlanda,
que altera a Lei nº 17.292, de 2017, que”Consolida a legislação que dispõe
sobre os direitos das pessoas com deficiência, para dar nova redação aos
seus arts. 175, com o fim de incluir o cão de assistência para outras
deficiências, e 180, para conceituar tal expressão”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0212.0/2019, de autoria do Deputado Jair Miotto, que declara
integrante do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Santa
Catarina, apresentou parecer favorável e posto em discussão, foi concedida
vista ao Deputado Luiz Fernando Vampiro. OF/0316.3/2019, de autoria de
Entidade Social que “solicita a alteração da Lei que declara de utilidade
pública a Casa dos Açores Ilha de Santa Catarina (CAISC), de Florianópolis”.
Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Ivan Naatz apresentou as seguintes matérias:
PL./0001.2/2019 de autoria do Deputado Valdir Cobalchini que “proíbe a
utilização de radar móvel, estático ou portátil nas rodovias
estaduais”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi
concedida vista coletiva. PL./0016.9/2019 de autoria do Deputado Milton
Hobus que “Institui o Cadastro do Bom Cidadão”. Exarou parecer favorável
com emenda aditiva que, posto em discussão e votação, foi cocnedida vista
ao Deputado Luiz Fernando Vampiro. PL./0231.3/2019 de autoria do
Deputado Laércio Schuster que “denomina Professora Norma Giovanella o
Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Teófilo Nolasco de
Almeida, no Município de Benedito Novo”. Requereu diligência ao autor do
Projeto de Lei que, posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. PL./0250.6/2019 de autoria do Deputado Luiz Fernando
Vampiro que “dispõe sobre as informações contidas nos rótulos de
embalagens de alimentos que contenham elevado teor de açúcar, gordura
saturada, gordura trans e sódio, no âmbito do Estado de Santa
Catarina”. Requereu diligência à Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Sindicato da
Indústria da Carne e Derivados do Estado de Santa Catarina, Sindicato das
Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa Catarina e
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina que,
posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
PL./0299.1/2018 de autoria do Deputado João Amin que “dispõe sobre a
possibilidade de convênio entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública
e os tabelionatos de notas para o compartilhamento de dados de
identificação civil”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista ao Deputado Maurício Eskudlark (representado
pelo Deputado Sargento Lima). O Deputado Luiz Fernando Vampiro
apresentou as seguintes matérias: PL./0163.8/2019, de autoria do
Deputado Kennedy Nunes e outros, que “revoga a Lei nº 16.221, de 2013,
que autoriza a aquisição de imóvel no Município de Joinville, em face do
inadimplemento do disposto no parágrafo único do seu art. 2º, por parte do
Estado, e reverte a doação do imóvel a que se refere a norma para a
Fundação Educacional da Região de Joinville”, Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0228.8/2019, de autoria do Deputado Felipe Estevão que “dispõe
sobre a proibição de impermeabilização de bens móveis em ambiente
doméstico mediante uso de solventes inflamáveis, no Estado de Santa
Catarina”. Requereu diligência ao Corpo de Bombeiros Militar que, posta em
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. OF/0332.3/2019, de
autoria de Entidade Social que “solicita a alteração da Lei que declara de
utilidade pública a Sociedade Espírita Entreposto da Fé (SEEDE), de
Florianópolis”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação,
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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foi aprovado por unanimidade. O Deputado Coronel Mocellin apresentou as
seguintes matérias: PL./0133.2/2019 de autoria da Deputada Paulinha que
“dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas
escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina”.
Requereu diligência à Secretaria de Educação que, posta em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. PL./0150.3/2019 de autoria do
Deputado Felipe Estevão que, “determina que as escolas públicas da rede
estadual de ensino fundamental e médio do Estado de Santa Catarina
apresentem aos alunos, ao menos uma vez em cada ano letivo, o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), de
responsabilidade da Polícia Militar do Estado, e estabelece outras
providências”. Exarou parecer contrário que, posto em discussão e votação,
foi solicitada vista em gabinete ao Deputado João Amin. O Deputado
Romildo Titon apresentou as seguintes matérias: PL./0151.4/2019, de
autoria do Deputado Fernando Krelling, que “institui o Programa Trânsito nas
Escolas da rede pública e privada no Estado de Santa Catarina, e adota
outras providências”. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa
Civil, a fim de que colha e envie aos autos a manifestação da Secretaria de
Estado da Educação e ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa
Catarina que, posta em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
PRS./0008.9/2019, de autoria da Deputada Paulinha, que “dispõe sobre a
destinação de percentual das vagas relativas aos contratos de prestação de
serviços continuados e terceirizados, no âmbito da ALESC, às mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar, e para jovens de 15 a 29 anos de
idade vítimas de prática de racismo ou injúria racial que especifica”.
Requereu diligência à Mesa que, posta em discussão e votação foi aprovada
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 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, 20 de agosto de 2019.
Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, na
Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do senhor Deputado
Marcius Machado, com amparo nos artigos 133 e 136 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de
Legislação Participativa, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados: Deputado Jair
Miotto, Deputado Moacir Sopelsa e Deputado Neodi Saretta. Havendo
quórum regimental, o senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a
presença de todos e submeteu à apreciação as Atas da 1ª e da 2ª Reunião
Ordinária, que foram aprovadas por unanimidade. Ato contínuo o senhor
Presidente fez a leitura de requerimento de realização de Audiência Pública,
para tratar sobre a instalação do Porto Seco na Região Serrana, a ser
realizada no dia onze de julho, às dezenove horas, na Associação
Empresarial de Lages, no Município de Lages. Posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade o requerimento. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, da qual eu,
Henrique Vaz, 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.
Deputado Marcius Machado
Presidente da Comissão de Legislação Participativa
–––– * * * ––––
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA.
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e
dezenove, sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação: Bruno Souza,
Fernando Krelling, José Milton Scheffer, Luciane Carminatti, Milton Hobus e
Sargento Lima. O Deputado Luiz Fernando Vampiro substituiu o Deputado
Jerry Comper. O Deputado Marcius Machado justificou sua ausência
mediante ofício. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em
discussão as Atas da 12ª reunião ordinária, 2ª, 3ª e 4ª reuniões extraordinárias da Comissão de Finanças e Tributação, que em votação foram aprovadas por unanimidades. Em seguida o Presidente informou que o Secretaria
de Estado da Fazenda estará presente na próxima reunião ordinária da
Comissão, ocasião em que apresentara os relatórios resumidos da gestão
fiscal do primeiro e segundo bimestres de dois mil de dezenove, bem como
o relatório de execução fiscal do primeiro quadrimestre do mesmo ano. Em
seguida, o Presidente, leu requerimento de audiência publica no âmbito da
Comissão, de autoria do Deputado Bruno Souza com objetivo de debater
informações publicadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre a
existência de pelo menos sessenta e cinco obras publicas paralisadas no
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Estado, com total contratado de quinhentos e oitenta e quatro milhões de
reais, e sendo quarenta e três destas obras de responsabilidade do Governo
do Estado, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, o Presidente passou a palavra aos Deputados para relatarem as
matérias em pauta: o Deputado Milton Hobus relatou o OF./0669.3/2018,
que encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado, o
Parecer da Auditoria Interna nº 140/2018, Balancetes Contábeis, bem como
disco compacto (CD) contendo os processos licitatórios, contratos, termos
aditivos, dispensas e inexigibilidades e termo de rescisão, além de relação
de diárias, e notas de empenho, relativo ao 2º trimestre de 2018, seu
parecer foi favorável ao Ofício posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Luiz Fernando Vampiro apresentou parecer de
autoria do relator Deputado Jerry Comper ao PL./0215.3/2019, que veda a
cobrança da taxa de religação de energia elétrica e água, seu parecer foi
pelo Diligenciamento da matéria, posta em discussão e votação foi aprovada
por unanimidade. O Deputado Sargento Lima relatou o PL./0142.3/2019,
que dispõe sobre isenção de ICMS para aquisição de armas de fogo e
munições aos agentes de segurança pública, militares das forças armadas,
seu parecer foi favorável ao Diligenciamento da matéria, posta em discussão
e votação foi aprovada por unanimidade. A Deputada Luciane Carminatti
relatou o PL./0166.0/2019, que altera a Lei nº 17.424, de 2017, que
“Autoriza a doação de imóvel no Município de Florianópolis”, para estender
para 5 (cinco) anos o prazo para cumprimento dos encargos, seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira relatou o PL./0159.1/2019, que
adiciona o § 9º ao art. 23 da Lei nº 16.673, de 2015, que dispõe sobre a
criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina
(ARESC) e estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão foi cedido vista em gabinete ao Deputado Bruno
de Souza. O Deputado Marcos Vieira relatou o PL./0053.3/2019, que
revoga a Lei nº 15.596, de 2011, que dispõe sobre a alienação de participação acionária minoritária na Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN), e estabelece outras providências, seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão foi cedido vista em gabinete ao
Deputado Bruno de Souza. O Deputado Jose Milton Scheffer relatou o
OF./0135.0/2018, que Encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de
Contas do Estado, relativo ao 1º trimestre de 2018, seu parecer foi favorável
ao Oficio, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Jose Milton Scheffer relatou o PL./0321.4/2016, que dispõe
sobre a presença de nutricionistas nas escolas públicas e particulares no
âmbito do Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao encaminhamento do projeto à Comissão de Saúde, conforme despacho na folha nº 2,
posto em discussão foram cedidas vistas em gabinetes aos Deputados
Bruno de Souza, Luciane Carminatti, Fernando Krelling, Sargento Lima e
Marcos Vieira. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
presente reunião, onde para constar eu, Vilson Elias Vieira Chefe de
Secretaria, lavrei a presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos os
Membros da Comissão, será assinada pelo Presidente e posteriormente
publicada no Diário desta Assembleia.
Sala das Comissões, vinte e um de agosto de dois mil e dezenove.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 19ª LEGISLATURA
Aos treze dias do mês de agosto 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 6ª 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 João Amin, Deputado Fabiano da Luz, Deputado VoInei Weber,
Deputado Moacir Sopelsa, Deputado Nazareno Martins, Deputado Marcius
Machado e Deputado Sargento Lima, justificada a ausência do Deputado
Marcos Vieira, conforme Ofício nº 85/2019. Havendo quórum regimental, a
senhora Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e
submeteu à apreciação as Atas da 5ª Reunião Ordinária, 2ª Reunião
Extraordinária e 3ª Reunião Extraordinária, que foram aprovadas por
unanimidade. Na sequência a senhora Presidente informou o recebimento e
disponibilizou para análise dos membros a Consulta 023/2019, com
indicação para o arquivamento do Relatório de Avaliação de Execução do
Contrato de Gestão 001/2016. Ato contínuo, em atenção à ordem do dia, a
senhora Presidente abriu a palavra aos membros para discussão de
matérias. O senhor Deputado Fabiano da Luz apresentou as seguintes
matérias: PL/117.2/2019, de autoria do Deputado Milton Hobus, que
revoga o inciso XXV do art. 2º da 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”, para o fim de abolir a
exigência discriminatória prescrita. Requereu diligência à Secretaria de
Estado da Casa Civil e, por meio desta, à Secretaria de Estado da Segurança
Pública e à Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina que, posta em
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discussão e votação foi aprovada por unanimidade; PL/0127.4/2019, de
autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever de
instituir sistema permanente de videomonitoramento em asilos, casas de
repouso e similares no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O senhor
Deputado Nazareno Martins apresentou a matéria PL/0121.9/2019, de
autoria do Deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a proibição do corte no
fornecimento dos serviços públicos de energia elétrica, água e gás, por
motivo de inadimplência, em dias específicos, no âmbito do Estado de Santa
Catarina e estabelece outras providências. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Moacir Sopelsa apresentou a matéria PLC/0016.4/2018, de autoria do
Governo do Estado, que altera o art. 51 da Lei nº 6.218, de 1983, que
“Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina
e dá outras providências”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade. O senhor Deputado Marcius
Machado apresentou as seguintes matérias: PL/005.6/2019, de autoria do
Deputado Jair Miotto, que proíbe a inauguração de obras públicas
incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam, e adota outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade; PL/0090.8/2019, de autoria do Deputado
Ismael dos Santos, que dispõe sobre obrigatoriedade de a empresa
contratada pela administração pública estadual apresentar relação contendo
o nome de todos os sócios. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PL/0160.5/2019, de
autoria do Tribunal de Justiça, que autoriza o Poder Judiciário a doar ao
Município de Canoinhas o imóvel que especifica. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na
sequência o senhor Deputado Sargento Lima apresentou extrapauta a
matéria PLC/0016.4/2019, de autoria do Governador do Estado, que altera
o art. 26 da Lei nº 6.215, de mil novecentos e oitenta e três, que dispõe
sobre Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado e dá outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação
foi concedida vista em gabinete ao Deputado João Amin. Ato contínuo a
senhora Presidente apresentou extrapauta requerimento, de sua autoria, que
solicita a realização de Audiência Pública para debater a minuta de um
Projeto de Lei que ampare os pescadores e pescadoras catarinenses,
avaliando o atual cenário da pesca e discutindo hipóteses para melhoria da
atividade pesqueira, a ser realizada no município de Piçarras, com local e
hora a definir. Posto em discussão o Deputado João Amin sugeriu inclusão
da Comissão de Pesca e Aquicultura no requerimento, o que foi acatado pela
Presidente. Posto em votação foi aprovado por unanimidade o requerimento.
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.
Deputada Paulinha
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
–––– * * * ––––

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019
OBJETO: CONFECÇÃO DE GUARITA METÁLICA ISOTÉRMICA, NAS
DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO BARRIGA-VERDE (EDIFÍCIO SEDE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA), COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSÁRIOS.
DATA: 17/09/2019 - HORA: 09:00 h
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 17 de setembro de
2019. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 8º Andar, Sala 804, da Unidade Administrativa Dep. Aldo
Schneider - Avenida Mauro Ramos, 300 - Centro - Florianópolis/SC.
Florianópolis/SC, 30 de agosto de 2019.
Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos
–––– * * * ––––
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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AVISO DE SESSÃO PÚBLICA

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Centro - Florianópolis/SC,
CEP 88020-900, com base no art. 14, § 2º, da Lei 12.232/10, solicita
à agência Neovox Comunicação a apresentação, em sessão pública, no
dia 04/09/2019, às 14h, na Diretoria de Comunicação Social, de três
orçamentos referentes a contratação dos serviços de produção de 01
VT de 60” + 03 reduções de 30” (uma para cada história) + 01 Spot de
60” + 03 Spots de 30” (mesmo áudio dos VT’s) e obtenção fotográfica
de 03 fotos, contendo:
02 diárias de captação, diretor de cena, assistente de direção,
pesquisadores para levantamento dos personagens, diretor de
fotografia, diretor de produção, produtor de locação, produtor de set,
figurinista/maquiador, assistente de câmera, eletricista, maquinista,
motoristas, câmera RED, MOVE com operadores, iluminação, equipamento de maquinária, edição, finalização, colorização, trilha produzida,
01 locutor POA ou SP, transporte, alimentação, seguros, impostos,
cópias (link e pendrives) e CONDECINE.
Utilização das peças:
Praça: SC
Período: 6 meses
Meios: TV aberta, fechada, mídia indoor, infoTV e redes sociais do cliente
*áudio liberado para rádio
*foto dos personagens em anúncio
Os orçamentos deverão ser entregues em envelopes lacrados. As
empresas participantes deverão estar previamente cadastradas no
registro de fornecedores da ALESC. Informações com o Sr. Sidney
Souza - Agência Neovox, (48) 3224-8877.
Florianópolis, 30 de agosto de 2019
Lucia Helena Vieira
Diretora de Comunicação Social
–––– * * * ––––

PORTARIAS
PORTARIA Nº 2013, de 30 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:
ART. 1º DESIGNAR a servidora SABRINA ROBERTA
SCHMITZ, matrícula nº 4341, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria
técnica-consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
MARCELO DOMINGUES, matrícula nº 1921, que se encontra em fruição
de licença-prêmio por 60 (sessenta) dias, a contar de 12 de agosto de
2019 (MD - Consultoria Legislativa).
ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2014, de 30 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: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta entre MPSC e a ALESC, de
25 de outubro de 2011.
PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar de 2 de
setembro de 2019.
MD - 3ª Secretaria
Matrícula

Nome do Servidor

9740
NEUZA DAL'SANTO
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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PORTARIA Nº 2015, de 30 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: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta entre MPSC e a ALESC, de
25 de outubro de 2011.
PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados
exercem Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar
de 2 de setembro de 2019.
Gab Dep Altair Silva
Matrícula

Nome do Servidor

Cidade

7490
JONAS BRINGHENTI
CHAPECÓ
9288
VINICIUS EDUARDO SCHNEIDER
CHAPECÓ
arlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2016, de 30 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,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
LUCAS ALFREDO ROEDER, matrícula nº 10232, de PL/GAB-40 para o
PL/GAB-33 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de setembro de 2019 (Gab Dep Fernando Krelling).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2017, de 30 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA,
matrícula nº 9513, servidor da Prefeitura Municipal da Palhoça à
disposição desta Assembleia Legislativa, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-99, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de setembro de 2019 (Gab Dep Nazareno
Martins).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2018, de 30 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,
NOMEAR LUCIANA COSTA PONS, matrícula nº 4368,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-22, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep VoInei Weber).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

