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ATA DA 078ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA
Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin
- Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ismael
dos Santos - Jair Miotto - Jerry Comper Jessé Lopes - João Amin - José Milton
Scheffer - Julio Garcia - Laércio Schuster Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene
Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa Nazareno Martins - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Padre Pedro Baldissera - Paulinha Ricardo Alba - Romildo Titon - Sargento Lima Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

anterior para aprovação e a distribuição do ações concretas, diálogo, informando a
sociedade brasileira o importante tema, pois
expediente aos senhores deputados.
segundo dados estatísticos há um milhão de
suicídios por ano no Brasil, ou seja, uma
*********
média de 32 suicídios por dia no país. Além
disso, a Organização Mundial da Saúde
Breves Comunicações
aponta que a cada 40 segundos há um
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS suicídio em alguma parte do mundo, e no
Brasil a cada 45 segundos.
(Orador) - Agradece o apoio logístico da Casa
Legislativa na sessão solene realizada em
Diante da gravidade do assunto,
Blumenau, em homenagem aos 200 Anos de
Nascimento do Doutor Hermann Blumenau e anuncia que a Comissão de Prevenção e
os 169 anos de emancipação política Combate às Drogas da Casa Legislativa
daquele município. Enaltece a cerimônia lançou uma série de seminários do programa
prestigiada por vários setores da sociedade Viver, a Melhor Escolha, iniciado no
blumenauense.
município de Chapecó, sucessivamente em

Como presidente da Comissão de
Prevenção e Combate às Drogas, comenta
na tribuna a campanha Setembro Amarelo,
Julio Garcia
historicamente iniciada em 2014, cujo
Mauro de Nadal
objetivo primordial é prevenir o suicídio,
depressão
que,
muitas
vezes,
são
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi- decorrentes de abuso de substâncias
dente) - Abre os trabalhos da sessão químicas. Ainda sobre a gravidade do
ordinária. Solicita a leitura da ata da sessão assunto, sugere a realização de palestras,
PRESIDÊNCIA -Deputados:

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Criciúma e Itajaí, com o objetivo de despertar
a alegria de viver. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) Inicia lamentando o reajuste de 5% a 10%
em diversos produtos à disposição do
consumidor, devido ao aumento de impostos
em Santa Catarina.
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medições dos relógios de energia da Celesc,
recebeu diversas ligações e mensagens de
catarinenses relatando que estão passando
por esta situação. Comenta que, este atraso
na medição, resulta em um acúmulo mensal
acima de 150 quilowatts, causando a necessidade de pagar um valor excedente. Informa
que a Celesc terceirizou o setor responsável
por medir os relógios, e a empresa diminuiu
o número de funcionários responsáveis pelo
serviço de leitura, causando atrasos.

indignação em relação à questão, solicitando
ao governo que de imediato faça a
manutenção básica da área. Considera o
fato um absurdo.

Questiona sobre o que está
acontecendo com a solidariedade da
Conclui, refletindo sobre o que os humanidade, e a atitude de muitos em
deputados podem fazer para sensibilizar o proibir que a sobra de alimento seja
governador Carlos Moisés, que se demonstra aproveitada ao invés de descartada.
teimoso e cego para determinadas [Taquigrafia: Northon]
situações. [Taquigrafia: Roberto]
Partido: MDB
DEPUTADO MARCIUS MACHADO
DEPUTADO VOLNEI WEBER (Orador)
(Orador) - Comenta sobre a pavimentação da
SC-120, em São José do Cerrito, ligando a - Registra que protocolou indicação
Curitibanos, trecho que trará desenvol- solicitando placas de sinalização na SC-108,
vimento à região, bem como para o principalmente no trecho que liga Orleãns a
agronegócio, gerando emprego e renda, por São Ludgero. Justifica que existe uma
isso solicita que o governo dê agilidade no descida muito forte na área, os motoristas
não percebem, sendo que já ocorreram
andamento da obra.
muitos acidentes com vítimas fatais. Cita
Elenca várias demandas oriundas que em 1995, perdeu sua família em um
da região da Amures, quando de sua partici- acidente na região, um caminhão perdeu o
pação em ato solene, onde os prefeitos freio entrou no prédio destruindo tudo.
apresentaram uma lista de pedidos: como o Comenta que após o acidente foi
Ceasa, em Lages, para conectar serra com reivindicado uma rotatória no local, mas que
oeste; e o porto seco, entreposto aduaneiro, infelizmente a sinalização sumiu e,
entre outros itens, visando trazer prosperidade atualmente, o mato tomou conta do
para a região serrana.
acostamento. Menciona que há duas
semanas
ocorreu
trágico
acidente
Também, comenta a questão da lei novamente com morte, também a vida de um
do queijo serrano, que precisam ser ciclista muito jovem foi ceifada semana
analisadas as alterações na lei, pois passada, quando um cipó engatou na viseira
considera uma atividade laboral milenar. do seu capacete, o mesmo perdeu o
[Taquígrafa: Sílvia]
equilíbrio, caiu na pista e foi atropelado por
um automóvel. Critica a demora de 19h na
**********
liberação do corpo pelo Instituto Geral de
Perícias, IGP, pois foi desumano o que
Partidos Políticos
fizeram com a família, isto é inaceitável.
Entende que às vezes não tem legista no
Partido: PT
momento, mas se não havia em Tubarão,
DEPUTADO FABIANO DA LUZ que se buscasse em outras cidades.
(Orador) - Relembra que, na semana anterior, Considera o fato um absurdo, o povo catariapós comentar sobre os atrasos nas nense não merece isto. Demonstra tristeza e

Enaltece
as
qualidades
da
população blumenauense, terra de povo
trabalhador, solidário, com instituições que
abraçam várias entidades, capital nacional
da cerveja e também dos transplantes.
Convida a todos para conhecer esse
município maravilhoso.

Registra depoimento do presidente da
Abrasel, Raphael Dabdab: “a medida do
governo é equivocada, pois o aumento da
carga tributária acaba elevando o custo de
vida e agravando a desigualdade social. O
impacto sobre os itens da cesta básica,
como derivados de leite e misturas utilizadas
em pães, massas e biscoitos, por exemplo,
será sentido principalmente pelas camadas
menos
favorecidas,
aumentando
a
desigualdade social”. Relata também a fala
da jornalista Estela Benetti, informando que
ficarão mais caras as carnes de frango,
suínos, peixes, derivados de carnes, leites
especiais, queijos, pães especiais e erva
mate com mistura.
Questiona se o eleitor catarinense
esperava as atitudes que estão sendo
tomadas pelo governo quando foi às urnas
validar seu voto, e julga equivocadas as
ações do governador ao retirar os incentivos
fiscais para o uso de agrotóxicos,
prejudicando o agricultor e, posteriormente,
aumentar os impostos em produtos
essenciais à população.

Finaliza,
lamentando
muito
principalmente os acidentes por falta de
sinalização na pista. Clama ao governo para
olhar com atenção e respeito, e que o
mesmo
cobre
do
setor
responsável
providências urgentes, questionando por que
não foi alguém de outra cidade fazer o laudo do
Comunica que o estado também ciclista acidentado. [Taquígrafa: Ana Maria]
terceirizou o serviço da merenda escolar, e
Partido: PSL
conta que recebeu relatos de escolas, tanto
do interior, quanto da capital, afirmando que
DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador)
a empresa descarta as sobras de alimento,
não permitindo que os professores - Inicia parabenizando a linda e bela
consumam, e nem que os moradores de rua Blumenau pelo aniversário de 169 anos,
resgatem os restos de comida das informando que o município foi fundado por
embalagens de resíduos. Acrescenta que as Hermann Bruno Otto Blumenau, que
sobras dos alimentos poderiam ser doadas mereceu todas as homenagens, em data
para uma instituição ou entregues a pessoas anterior, dos 357 mil habitantes da
cidade.
em situações de rua.

Registra o trabalho realizado pelo
Proerd, sobretudo no 10º Batalhão de Polícia
Militar de Blumenau, que acabou de formar
2.257 mil crianças no Programa Educacional
de Resistência e Combate as Drogas e a
Violência, que ainda tem em sua pauta
sensibilizar as mesmas para valores morais
e éticos, bem como proporcionar a
construção de uma sociedade mais justa,
sadia e feliz.
Cobra do governo do estado à
reposição inflacionária dos profissionais da
Segurança Pública. Diz que os policiais
militares, policiais civis e servidores do IGP
estão sem reposição salarial há seis anos.
Salienta que não está falando de aumento,
mas sim de reposição inflacionária.
Conclui, dizendo que recebeu visitas
de inúmeros policiais para falar sobre a
situação das câmeras acopladas aos uniformes
dos mesmos. Entende que a medida pode ser
mais bem estudada pelo governador e pelos
representantes da Segurança Pública, que deve
ter como objetivo oferecer mais segurança aos
policias militares, e não ser uma arma para os
criminosos.
Deputado
Coronel
Mocellin
(Aparteante) - Parabeniza o município, o qual
gosta muito, e o deputado, por representar
Blumenau na Assembleia Legislativa.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Deputado Sargento Lima (Aparteante)
Em discussão.
**********
- Parabeniza Blumenau, uma das cidades
Ordem do Dia
(Pausa)
mais lindas que já conheceu, o povo é
honesto, ordeiro e trabalhador. Ressalta o
DEPUTADO MAURO DE NADAL
Em votação.
bom trabalho que vem fazendo o deputado,
(Presidente)
Reabre
a
sessão
e
passa
à
que representa o município na ALESC.
Os srs. deputados que o aprovam
Ordem do Dia.
permaneçam
como se encontram.
Deputado
Fabiano
da
Luz
Deputada
Ada
De
Luca
Pede
a
(Aparteante) - Parabeniza Blumenau pelo seu
Aprovado.
aniversário, mencionando a beleza da cidade palavra, pela ordem.
e diz ter vontade de participar
Oktoberfest. [Taquigrafia: Roberto]

da

Pedido
de
Informação
n.
DEPUTADO MAURO DE NADAL
0426/2019,
de
autoria
do
deputado
Jessé
(Presidente) - Concede a palavra, pela
Lopes, solicitando aos secretários da Casa
ordem, a sra. deputada Ada de Luca.
Partido: PP
Civil, da Administração e da Fazenda
DEPUTADA ADA DE LUCA - Registra informações sobre a reposição da inflação
DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) Informa que os índices da Segurança com a presença do vereador Toninho da Imbralit, aos subsídios dos Policiais e Bombeiros
relação aos homicídios estão melhorando de Criciúma, e a suplente de vereador sra. Militares do estado.
no estado, mas com relação ao feminicídio Angela Mello, desejando que sejam bemEm discussão.
vindos a esta Casa, que sempre os acolheu,
vêm piorando.
bem como a região, com muito carinho.
(Pausa)
Relata que o Ministério Público
DEPUTADO
MAURO
DE
NADAL
(Presirecebeu muitas denúncias sobre o concurso
Em votação.
da Polícia Militar de Santa Catarina, e na dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
semana anterior foi protocolado um pedido
Os srs. deputados que o aprovam
Pedido de Informação n. 0423/2019,
de investigação sobre a prova aplicada, pois
de autoria do deputado Neodi Saretta, permaneçam como se encontram.
há suspeitas de vazamento de conteúdo,
solicitando a representação na região sul do
plágio no tema da redação, além de erros de
Aprovado.
Ministério do Desenvolvimento Regional,
grafia. Acrescenta que o MP terá 90 dias
informações acerca do programa Minha Casa
para se manifestar sobre o caso.
Pedido
de
Informação
n.
Minha Vida, no estado de Santa Catarina.
0427/2019, de autoria do deputado Jessé
Informa que a Comissão Geral dos
Lopes, solicitando ao secretário de estado
Em discussão.
Concursos Públicos da PM decidiu anular
da Casa Civil, informações acerca dos
cinco questões da prova, e emitiu Nota
(Pausa)
gastos com a Casa da Agronômica, bem
Oficial sobre as medidas a serem tomadas.
como os gastos da Casa Oficial da ViceEm votação.
governadora no bairro Itaguaçu, no município
Comenta que a instituição Polícia
de Florianópolis.
Militar de Santa Catarina não merece ter sua
Os srs. deputados que o aprovam
credibilidade arranhada por falta de permaneçam como se encontram.
Em discussão.
competência de quem está executando o
Aprovado.
concurso, e afirma que este assunto deve
Discutiram a presente matéria os
ser tratado com a maior seriedade possível.
srs.
deputados
Jessé Lopes e Maurício
Pedido
de
Informação
n.
Eskudlark.
Comunica que irá protocolar um 0424/2019, de autoria do deputado Jair
Pedido de Informação para que todas as Miotto, solicitando ao secretário de estado
Em votação.
da Saúde, informações acerca da
denúncias sejam apuradas.
distribuição de medicamentos no estado.
Atendendo
requerimento
do
Deputado Sargento Lima (Aparteante)
deputado
Jessé
Lopes,
a
votação
será
Em
discussão.
- Parabeniza o deputado pelo tema, comenta
nominal.
que o estado possui uma enorme
(Pausa)
responsabilidade na contratação da empresa
Os srs. deputados que votarem
responsável por aplicar as provas e afirma
Em votação.
“sim” aprovam a matéria e os que votarem
que a Segurança de Santa Catarina não pode
“não” rejeitam-na.
ser comercializada. [Taquigrafia: Northon]
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi(Procede-se à votação nominal por
dente) - Suspende a sessão, até às 16
Aprovado.
processo eletrônico.)
horas, para que o senhor Saulo Pithan,
diretor da Performance Comunicação, faça o
Pedido de Informação n. 0425/2019, DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
uso da palavra, por até 10 minutos, com o de autoria do deputado Jair Miotto, solicitando DEPUTADO ALTAIR SILVA
objetivo de divulgar a Campanha de Doação ao secretário da Educação informações sobre a DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
sim
Voluntária de Medula Óssea: “Vista Suas forma com as escolas serão orientadas a DEPUTADO BRUNO SOUZA
sim
Asas - Seja um Doador de Medula Óssea”, proceder para implementar a alteração do DEPUTADO CORONEL MOCELLIN
sim
sim
que acontecerá na região do extremo sul Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO
Fundamental, o termo “identidade de gênero”.
DEPUTADO FABIANO DA LUZ
sim
catarinense, até o dia 21 de setembro.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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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
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Está encerrada a votação.
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sim que possua o equipamento de ressonância
Moção n. 0432/2019, de autoria do
sim magnética de campo aberto, tornando,
deputado João Amin, manifestando aplausos à
sim assim, possível a realização dos exames em
diretoria da empresa Tirol, por ter sido premiada
pessoas acima de 120 kg.
na 25ª Edição do Prêmio Top Of Mind.
sim
Em discussão.
sim
Em discussão.
sim
Discutiu a presente matéria o sr.
sim
(Pausa)
deputado Marcius Machado.
Em votação.
sim
sim
sim
sim

sim
abst
sim
sim

sim

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Aprovado.
Moção n. 0433/2019, de autoria
Moção n. 0429/2019, de autoria da
deputada
Luciane
Carminatti,
do deputado João Amin, manifestando manifestando ao Presidente da República, ao
aplausos à diretoria do Instituto Guga ministro da Educação e ao coordenador do
Kuerten por ter sido premiada na 25ª Edição Fórum
Parlamentar
Catarinense
no
do Prêmio Top Of Mind.
Congresso Nacional, contrariedade aos
cortes/bloqueios de recursos para a área
Em discussão.
da Educação porque inviabilizam a
continuidade do semestre acadêmico na
(Pausa)
UFSC, e requer que sejam urgentemente
canceladas tais medidas.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

sim
Aprovada.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

sim

Moção n. 0430/2019, de autoria
Os srs. deputados que a aprovam
do deputado João Amin, manifestando permaneçam como se encontram.
Votaram 23 srs. deputados.
aplausos à diretoria da empresa Intelbras,
por ter sido premiada na 25ª Edição do
Aprovada.
Temos 22 votos “sim”, nenhum Prêmio Top Of Mind.
voto “não” e uma abstenção.
Moção n. 0434/2019, de autoria
Em discussão.
do deputado Ivan Naatz, manifestando
Aprovado.
aplausos ao presidente da Associação
(Pausa)
Artística Sentimento e Tradição, pela
Pedido
de
Informação
n.
realização da Semana Farroupilha de
0428/2019, de autoria do deputado
Em votação.
Blumenau.
Sargento Lima, solicitando ao secretário da
Os srs. deputados que a aprovam
Segurança Pública informações acerca das
Em discussão.
noticias de irregularidades na realização das permaneçam como se encontram.
provas do Concurso Público para a admissão no
(Pausa)
Aprovada.
Curso de Formação de Soldados da PM, Edital
nº 042/CGCP/2019.
Em votação.
Moção n. 0431/2019, de autoria
Em discussão.
do deputado João Amin, manifestando
Os srs. deputados que a aprovam
aplausos à diretoria da empresa Koerich, por permaneçam como se encontram.
(Pausa)
ter sido premiada na 25ª Edição do Prêmio
Aprovada.
Top Of Mind.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Em discussão.
(Pausa)

Aprovado.
Em votação.
Pedido
de
Informação
n.
Os srs. deputados que a aprovam
0429/2019, de autoria do deputado Marcius
Machado, solicitando ao secretário da Saúde permaneçam como se encontram.
informações se há alguma unidade
Aprovada.
hospitalar no estado que atenda pelo SUS e

Moção n. 0435/2019, de autoria
do
deputado
Ismael
dos
Santos,
cumprimentando
o
sócio-fundador
da
empresa Guindastes Blumenau Ltda., pelos
25 anos de atividade no município de
Blumenau.
Em discussão.
(Pausa)
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informações acerca do critério usado para
Os srs. deputados que a aprovam
escolha do equipamento proposto conforme
permaneçam como se encontram.
o “Anexo B - Termo de referência para
Os srs. deputados que a aprovam
aquisição de Aeronave Helicóptero”.
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Em votação.

Aprovada.
Moção n. 0436/2019, de autoria do
deputado José Milton Scheffer, manifestando
aplausos ao presidente da Ocesc - Organização
das Cooperativas do Estado pela passagem dos
48 anos de fundação.

Em discussão.
Moção n. 0439/2019, de autoria
da
deputada
Ana
Campagnolo,
Discutiu a presente matéria o sr.
cumprimentando o comandante-geral do
deputado Bruno Souza.
Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina, pelo ato de bravura realizado pela
Em votação.
Soldado Stefania Adaime Veit.
Em discussão.

Em discussão.
(Pausa)
Discutiu a presente matéria o sr.
deputado José Milton Scheffer.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0437/2019, de autoria
do deputado Fernando Krelling, manifestando
aplausos ao diretor da escola municipal
Adolpho Bartsch, de Joinville, pela posição
de destaque conquistada no último relatório
do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, resultado que a colocou como a melhor
dentre as escolas da Região Sul e dentre as
vinte melhores unidades escolares do país.

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

Em votação.

Requerimento n. 1096/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado,
Os srs. deputados que a aprovam
solicitando aos presidentes das empresas
permaneçam como se encontram.
TIM, OI, CLARO e VIVO a viabilidade de
instalação da rede de telefonia móvel no
Aprovada.
bairro Salto dos Marianos, no município de
Requerimento n. 1078/2019, de São José do Cerrito.
autoria do deputado Mauro de Nadal,
Em discussão.
solicitando ao diretor presidente da Celesc
informações sobre quais os municípios que
(Pausa)
iniciou as instalações de energia trifásica no
perímetro rural.
Em votação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

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

Esta Presidência comunica que defere
Os srs. deputados que o aprovam de
plano
os
Requerimentos
n.s:
1072/2019, 1073/2019, 1074/2019,
Discutiu a presente matéria o sr. permaneçam como se encontram.
1075/2019, 1076/2019, 1077/2019,
deputado Fernando Krelling.
Aprovado.
1080/2019, 1081/2019, 1082/2019 e
Em votação.
1083/2019, de autoria do deputado
Requerimento n. 1084/2019, de
Maurício
Eskudlark;
1079/2019,
Os srs. deputados que a aprovam autoria do deputado Bruno Souza, solicitando 1087/2019, 1088/2019, 1089/2019,
à vice-governadora, informações acerca do
permaneçam como se encontram.
1090/2019, 1091/2019, 1092/2019 e
estado atual da reforma nas instalações no
1093/2019, de autoria do deputado
Centro Administrativo que sediarão as
Aprovada.
Fernando Krelling; 1085/2019, de autoria do
atividades oficiais da Vice-Governadora, bem
deputado Moacir Sopelsa; 1086/2019, de
Moção n. 0438/2019, de autoria como o prazo de finalização das obras autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera; e
do
deputado
Marcius
Machado, nestas instalações e a devolução ou 1095/2019, de autoria do deputado Marcius
manifestando aplausos ao senhor Aldori venda da residência oficial após o fim Machado.
Batista dos Anjos pelo currículo exemplar e deste período.
dedicação histórica como Engenheiro Civil,
A Presidência comunica, ainda, que
Em discussão.
sanitarista e Ambientalista, e pelas funções
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno,
públicas de Professor, Perito Judicial,
Discutiu a presente matéria o sr.
as
Indicações
n.s:
1207/2019
e
Secretário de Planejamento do município de
deputado Bruno Souza.
1208/2019, de autoria do deputado Jerry
Lages, Presidente da Associação dos
Comper; 1209/2019, de autoria do
Engenheiros Agrônomos e Arquitetos do
Em votação.
deputado Ivan Naatz; 1210/2019, de autoria
Planalto Catarinense, exercidas durante seus
25 anos de vida profissional.
Os srs. deputados que o aprovam da deputada Ana Campagnolo; 1211/2019,
de autoria do deputado VoInei Weber;
permaneçam como se encontram.
1212/2019, 1213/2019, 1214/2019,
Em discussão.
1216/2019, 1217/2019 e 1218/2019, de
Aprovado.
Discutiu a presente matéria o sr.
autoria do deputado Rodrigo Minotto;
Requerimento n. 1094/2019, de 1215/2019, de autoria do deputado Altair
deputado Marcius Machado.
autoria do deputado Bruno Souza, solicitando Silva; 1219/2019 e 1220/2019, de autoria
Em votação.
ao comandante da Polícia Militar do estado do deputado Milton Hobus; 1221/2019, de
Em discussão.
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autoria do deputado Neodi Saretta;
1222/2019, de autoria do deputado Mauro
de Nadal; 1223/2019, de autoria do
deputado Nazareno Martins; 1224/2019, de
autoria da deputada Marlene Fengler; e
1225/2019, de autoria do deputado
Marcius Machado.

Diz que o caso é muito grave,
envolvendo dinheiro público, e acredita que o
Ministério Público deve adotar medidas
cabíveis para apurar o fato. [Taquígrafa:
Elzamar]

DEPUTADO MAURO DE NADAL
(Presidente) - Esta Presidência registra, com
Deputado Neodi Saretta - Pede a muita alegria, a presença no Parlamento do
palavra, pela ordem.
prefeito do município de União do Oeste, sr.
Celso Matiello, do vice-prefeito sr. Fábio
DEPUTADO MAURO DE NADAL Antônio Agostinetto e o sr. Dalcir.
(Presidente) - Concede a palavra, pela
Sejam todos bem-vindos a esta
ordem, ao sr. deputado Neodi Saretta.
Casa Legislativa.
DEPUTADO NEODI SARETTA DEPUTADO VICENTE CAROPRESO
Embora já tenha sido deferida, faz
comentário sobre a Indicação n. 1221, (Orador) - Inicia prestando homenagem a um
demonstrando preocupação com a questão grande catarinense, o professor e maestro
da estrutura da Cidasc, pois ela é Ricardo Feldens. Destaca a importância
importante, com escritórios que há muito desse cidadão, que faleceu aos 76 anos e
estão nos municípios e agora ameaçados de agregou muito para a cultura e música do
fechamento. No caso específico, o escritório estado de Santa Catarina. Conta que fez
de Joaçaba, não havendo justificativa para uma moção de pesar em referência a essa
perda irreparável para o estado e toda a
fechamento ou anexação ao escritório de
sociedade artística.
Campos Novos, como é falado, considerando
que os dois escritórios devam ser mantidos.
Ressalta a qualidade do teatro
Ressalta que há um grande apelo da SCAR, em Jaraguá do Sul, um dos melhores
comunidade para a questão apresentada.
de Santa Catarina, solicitado, inclusive, para
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incentivando a captação de recursos próprios
e o empreendedorismo, o que vê como um
anteprojeto, e muito positivo, porém entende
que o ministro da Educação deu voz aos
maus intencionados que querem apenas
manter a sua fatia do estado brasileiro, à
custa dos mais pobres e humildes. Entende
que os que criticam o referido programa não
buscam alternativas para reduzir os gastos,
bem como debater com seriedade os
recursos públicos que são destinados às
universidades
e
institutos
federais.
[Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO Valdir Cobalchini (Orador) Faz menção e parabeniza o deputado Doutor
Vicente Caropreso pelo seu aniversário.

Comunica que houve uma eleição
para reitor na Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS), de Chapecó, e foi escolhido o terceiro candidato para assumir o
cargo, o que entende como uma provocação
deliberada, resultando em notícias negativas
para o estado e para a cidade. Por isso,
pede que se busque dar boas notícias, como
a garantia dos repasses de recursos para os
hospitais filantrópicos. Também, enaltece o
Programa Recuperar, que faz manutenções
apresentações de ópera que exigem alto nas rodovias através de associações de
DEPUTADO MAURO DE NADAL - Finda
grau de amparo. Relata o empenho de municípios.
a pauta da Ordem do Dia. [Taquígrafa: Sara]
Ricardo Feldens para manter o teatro sempre
em boas condições técnicas, capaz de
Informa que a Assembleia vota em
**********
oferecer um ótimo desempenho.
benefícios para o estado, sem faltar com o
Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Faz alusão ao pronunciamento do
deputado Bruno Souza, referindo-se à aquisição
de helicóptero, assunto abordado, em data
anterior, também no Diarinho, jornal de Itajaí,
com a seguinte manchete: “BaIneário Camboriú
- Compra de helicóptero por R$ 8,3 milhões,
teve orçamento único feito pela PM”,
impactando a comunidade regional.
Destaca que a empresa que
vendeu o referido helicóptero comprou por
R$ 1,6 milhão, e o vendeu por R$ 8,3
milhões. Explica: “As empresas que teriam
débitos de multas ambientais do município
de BaIneário Camboriú foram chamadas ao
Ministério Público, houve um acordo, e desse
acordo as empresas se comprometeram em
aplicar na Segurança Pública R$ 14 milhões”.

Registra a sessão solene dos 200
anos do nascimento do fundador da cidade
de Blumenau, Hermann Bruno Otto
Blumenau. Conclui, lançando um desafio
para os deputados da região, Ricardo Alba,
Ismael dos Santos e Ivan Naatz, para fazer
um local de homenagem ao naturalista Fritz
Müller, que nasceu na Alemanha e residiu
em Blumenau. Destaca o belíssimo legado
deixado por Fritz, que descobriu 248 novas
espécies, além de contribuir com a obra de
Charles Darwin.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Diz que Fritz Müller com
certeza merece uma homenagem, assim
como Hermann Bruno Otto Blumenau. Conta
que os dois tinham algumas diferenças,
principalmente por questões religiosas, pois
Fritz Müller era ateu, enquanto Hermann era
religioso. Destaca a belíssima contribuição
literária de Fritz Müller, que conseguiu
alfabetizar crianças por meio de livros de
Entretanto, destaca que houve fábulas. [Taquigrafia: Roberto]
vários acertos e o Diarinho descobriu que
este mesmo helicóptero foi comprado em
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador)
2001, decolou ao Brasil em 2011, a - Discorre a respeito do programa Future-se empresa recebeu por R$ 1,5 milhão e agora o qual busca maior autonomia financeira nas
universidades
e
institutos
federais,
foi vendido por R$ 8,3 milhões.

governo em assuntos cruciais para Santa
Catarina, ou seja, a política de estado. E ao
afirmar que os parlamentares não votaram
aumento de impostos, menciona que foram
surpreendidos pela imprensa com essas
informações que dão a impressão que o
Parlamento está avalizando aumento de
impostos. Ao mesmo tempo, critica à tentativa
de voltar a CPMF, e afirma que o estado catarinense, bem como o país, precisam ser
enxugados, pois há pouco orçamento para
importantes obras, e considera injusto que o
estado dê resultado apenas para a folha de
pagamento ou para aposentados.
Por fim, faz um apelo ao secretário
da Fazenda quanto à questão dos benefícios
fiscais que foram revogados no presente
mês, pois a sociedade catarinense paga
seus impostos e quer o retorno, como por
exemplo, rodovias em boas condições de
trafegabilidade. [Taquigrafia: Northon]
DEPUTADO MAURO DE NADAL
(Presidente) - Não havendo mais oradores
inscritos, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para o dia subsequente, à
hora regimental. [Revisão: Taquígrafa Sara].
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ATOS DA MESA
ATOS DA PRESIDÊNCIA DL

Lopes, Sergio Motta e Jair Miotto, a fim de defender a liberdade de
famílias em educar seus filhos pelo método que melhor julgarem.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de setembro de 2019.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 086-DL, de 2019

Deputado JULIO GARCIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

–––– * * * ––––

Presidente

ATO DA MESA
CONSTITUI a Frente Parlamentar pela Cidadania e o não Preconceito,
integrada pelas Senhoras Deputadas Paulinha e Ada De Luca e pelos
Senhores Deputados Dr. Vicente Caropreso, Fabiano da Luz, Felipe
Estevão, Ismael dos Santos, Luiz Fernando Vampiro, Marcius Machado,
Maurício Eskudlark, Moacir Sopelsa, Neodi Saretta, Rodrigo Minotto,
Sergio Motta e Valdir Cobalchini, a fim de atuar na defesa da cidadania
nas suas mais diversas formas perante o Estado de Santa Catarina.

ATO DA MESA Nº 517, de 10 de setembro 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,

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de setembro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA
Presidente
–––– * * * ––––

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 087-DL, de 2019

RESOLVE:
DISPENSAR o servidor LUIZ ROBERTO SILVEIRA,
matrícula nº 1292, da função de Chefia de Seção - Fiscalização e
Controle de Contratos, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 1º de setembro de 2019 (DA Coordenadoria de Serviços Gerais).

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

CONSTITUI a Frente Parlamentar pela Educação Domiciliar, integrada
pelos Senhores Deputados Bruno Souza, Ana Campagnolo, Jessé

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
–––– * * * ––––

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
PORTARIAS

PORTARIA Nº 2067, de 10 de setembro de 2019
O

PORTARIA Nº 2066, de 10 de setembro 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 TIAGO COPCESKI, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal
da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
João Amin - Itapema).

DIRETOR

DE

RECURSOS

–––– * * * ––––
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei
Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e Portaria nº
071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1945, de 07 de
agosto de 2019, que nomeou o servidor FERNANDO FERREIRA
MARTINS.
Carlos Antonio Blosfeld

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

HUMANOS

Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

