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PLENÁRIO

ATA DA 079ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 04 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 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 Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima
- Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.
PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal
DEPUTADO MAURO DE NADAL (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
DEPUTADA
ANA
CAMPAGNOLO
(Oradora) - Fala sobre o assunto ideologia de
gênero, mostrando como é importante o
combate aos que estão ensinando ou tentando
ensinar nas escolas. Noticia denuncia do

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

deputado estadual do PSL do Ceará, André
Fernandes, sobre a cartilha que será distribuída
nas escolas do Ceará, com orientação para
tratarem do tema ideologia do gênero com
alunos. Informa que a mesma contém inclusive
charge fazendo deboche da ministra Damares
Alves. Procede apresentação de vídeo
mostrando detalhes da cartilha. Critica,
considerando muito grave a organização de
professores antidemocráticos ao tentar incluir o
assunto na educação das crianças. Justifica
mostrando que a cartilha fala claramente sobre
identidade de gênero e orientação afetivosexual. Destaca norma extraída de documento
da Associação Americana de Pediatria sobre o
assunto, que trata a sexualidade humana como
um traço biológico binário, e gênero como
conceito sociológico. Menciona que a teoria de
gênero é ideologia, é um discurso com intenção
política e partidária, de pequenos grupos, e que
não é unanimidade, também que os
movimentos que defendem o tema tentam
incentivar as crianças a ter uma identidade
incompatível com o seu sexo biológico.
Finaliza, registrando que protocolará
indicação, juntamente com mais colegas parlamentares, solicitando ao governador que assine
o Decreto Infância sem Pornografia, e que

apresentou também projeto de lei com o
mesmo nome, que tenta coibir o uso de
imagens obscenas, pornográficas e eróticas no
serviço público na educação de crianças.
[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) - Inicia
reiterando convite para instalação, na presente
data, da Frente Parlamentar da Juventude.
Ressalta a importância do evento, que se
justifica pelos números existentes relativos aos
jovens no estado de Santa Catarina. Cita
alguns dos dados que estão disponíveis:
62.600 mil jovens entre 15 e 17 anos estão
fora da escola; 50% dos homicídios que
acontecem são contra jovens; 70% da
população carcerária catarinense são pessoas
entre 18 e 29 anos. Também convida todos os
colegas parlamentares e população catarinense
para prestigiarem mais uma edição da
Marejada, festa tradicional de Itajaí que será
realizada em outubro, informando que o evento
é pautado no tema da sustentabilidade e leva
em conta o compromisso que a cidade firmou
em 2018, de reduzir o uso e o descarte de
plástico no oceano.
Registra a realização da Frente
Parlamentar, no dia sete de outubro de 2019,
para discutir a inclusão da cidadania e a
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eliminação de todas as formas de preconceito,
que acontecerá na Universidade do Vale do
Itajaí. Diz que a sociedade precisa rediscutir o
papel dos pais, da família e da escola, para
que sejam tomadas medidas concretas visando
o avanço do combate ao preconceito.
Conclui, abordando o tema da
ideologia de gênero, dizendo que o assunto
deve ser ensinado apenas a partir do inicio da
adolescência, quando a pessoa tem maturidade
para absorver o conteúdo.
Deputada Ada De Luca (Aparteante) Comenta que a Frente Parlamentar será muito
importante para os jovens. Diz que durante a
Ditadura Militar a juventude foi cassada,
perderam seus direitos e acordaram depois desse
período. Quanto à ideologia de gênero, salienta
que a partir dos 10 anos a criança já deve ser
educada, pois mesmo sem orientação o assunto já
é mencionado nas escolas entre os estudantes.
Deputado Fernando Krelling (Aparteante)
- Parabeniza a deputada pela Frente
Parlamentar da Juventude e pela Frente
Parlamentar da Cultura. Coloca-se à disposição
para ajudar nas duas pautas, que considera
muito importantes para o estado de Santa
Catarina. [Taquigrafia: Roberto]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Parabeniza a deputada Paulinha pelo
posicionamento, bem como a deputada Ada De
Luca, que manifestou-se a favor da orientação
sexual em idade adequada.
Ressalta que as diferenças precisam
ser respeitadas, entretanto não concorda que a
criança em tenra idade seja orientada a
escolher o que ela quer ser. Também concorda
que a educação tem que vir da família, com
orientação quanto a doenças transmissíveis e
gravidez precoce.
Registra que recebeu a visita de
Bruno
Ambrósio,
Diretor
de
Relações
Governamentais da Souza Cruz. Ele veio explicar
o fechamento da Souza Cruz em Blumenau, que é
uma questão estratégica da empresa. Também
citou que 57% do cigarro consumido no país é
contrabandeado, e aqui o imposto é quase 80% do
seu valor, enquanto no Paraguai é 18%, ficando
impossível competir nesta situação.
Esclareceu que Santa Catarina perde
R$ 150 milhões de imposto por ano, pela
mercadoria contrabandeada. Também as
campanhas antitabagismo
reduziram
os
fumantes, desta forma não conseguem mais
manter a estrutura de Blumenau. Destacou que
os funcionários desta unidade estão saindo
com todos os direitos e algo a mais, como
reconhecimento pelo tempo de trabalho, e
também houve a proposta para alguns
continuarem em outra unidade.
Também diz que no estado são oito
mil famílias que vivem da produção de fumo,
que é o melhor do Brasil e do mundo, até, a
esta produção continuará a ser recebida pela
empresa, e também a exportação continuará
sendo feita por Santa Catarina.
Esclarece que tal cultura, mesmo em
área menor, dá um excelente ganho para o
produtor, que tem um padrão de vida mais
elevado do que os demais produtores,
entretanto a fase é de dificuldade para a
empresa, não havendo neste fato responsabilidades do governo municipal ou estadual.
Deputada Ada De Luca - Esclarece
que orientação sexual na escola envolve

também se a criança é gay ou não, e é preciso
saber lidar com isso sem discriminação.
[Taquígrafa: Sara]
**********
Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) Informa que, na presente data, a Comissão de
Saúde realizou uma importante Audiência
Pública que debateu questões relacionadas à
saúde do trabalhador e, de forma muito
especial, discussões acerca das mudanças das
Normas Regulamentadoras relacionadas à
saúde e segurança do trabalhador. Informa que
irá propor a retomada da Frente da Saúde do
Trabalhador para buscar ações que possam
melhorar as condições de trabalho no estado.
Registra que o Brasil é um dos
países com alto índice de acidentes de
trabalho, e Santa Catarina também possui um
alto índice. Informa que a cada 48 segundos
acontece um acidente de trabalho.
Comenta que o governo pretende
mudar Normas Regulamentadoras que há anos
são aplicadas, retirando garantias importantes
que atingem a segurança e saúde do
trabalhador. Acrescenta que as normas devem
ser adaptadas e revisadas, mas com cautela
para não gerar riscos. [Taquigrafia: Northon]
Partido: PSL
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) Para iniciar e embasar seu discurso, exibe no
telão imagem do trecho bíblico: “Quando eu era
menino, falava como menino, sentia como
menino, pensava como menino, mas, logo cheguei
a ser homem, acabei com as coisas de menino”.
Em
seguida,
questiona
uma
publicação de visibilidade pública no Facebook
de Lucas Campos, assessor do deputado Jessé
Lopes, onde o servidor relata que todos os
deputados possuem compromissos com
ilicitudes e acordos de toma lá, dá cá, com o
governador, com exceção do deputado Jessé
Lopes. Frisa que o depoimento não é do
deputado Jessé Lopes, mas sim de um homem,
adulto, e que se encontra lotado no seu gabinete.
Sugere ao Presidente da sessão, em
nome de todos os deputados, que se apurem
quais acordos dos deputados com o governador.
Comenta que, se algum servidor de
seu gabinete publicasse algo neste nível, seria
exonerado e não se omitiria. Informa que nunca
ofendeu nenhum deputado e sempre tratou
todos com educação. E acrescenta que quem
escolheu os funcionários de seu gabinete foi o
próprio deputado, e se sente responsabilizado
pelas coisas que eles escrevem.
Deputada Ana Campagnolo (Aparteante)
- Demonstra indignação, diz que se sente
ofendida e que não participa de nenhum tipo de
acordo com o governo, e desconhece de
acordos dos outros deputados com o governador.
Deputado Ricardo Alba (Aparteante) Manifesta sua indignação, corrobora a fala do
deputado e cobra atitudes da Presidência
para este caso.
Deputado Jessé Lopes (Aparteante) Afirma que o seu assessor Lucas Campos é
ativo nas redes sociais e que possui total
liberdade para expressar sua opinião, mas que
deve responder pelas consequências do que
escreve. Entende que existem vários tipos de
acordos que são lícitos, fazendo com que a
interpretação fique subjetiva. E por fim, o
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deputado pede desculpas a quem se ofendeu
pela publicação, e pedirá para que o assessor
faça uma retratação.
Questiona a fala de alguns deputados
por terem usado o aparte para criticar ações
que não estão no debate. Afirma que é normal
os parlamentares serem alvos de críticas e notícias
falsas na internet. E o parlamentar que não quiser
ser alvo, que se retire das redes sociais.
Deputado Fernando Krelling (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pela coragem de expor
esse acontecimento. Sente orgulho de ser
deputado do estado, mas às vezes se
envergonha com atitudes de alguns parlamentares em propagar boatos na internet.
Acrescenta que os eleitores precisam ser
respeitados, e que os deputados devem ser
analisados pela produtividade.
Deputado Laércio Schuster (Aparteante)
- Parabeniza o deputado por enfrentar um tema
real da política brasileira. Comenta que há uma
onda de parlamentares digitais que não
conhecem a realidade da população. Conta que
aprendeu a participar da vida pública
conhecendo o sofrimento e o desafio da
comunidade e da sua cidade natal, e não sendo
julgado, de forma leviana, nas redes sociais.
Reitera que não se coloca na posição
de deputado que pratica atos ilícitos ou que faz
acordos com o governo. Aproveita para pedir
que o governador atenda as Audiências
Públicas, pois a população da região do Vale
quer conversar sobre as demandas.
Deputado João Amin (Aparteante) Comenta que é necessário pesquisar as coisas
boas, pois há muito conteúdo falso nas redes
sociais. Relembra e conta como foi o episódio,
no ano anterior, quando foi alvo de fake news.
Critica a necessidade de efetuar esta
discussão, pois é vergonhoso, perda de tempo
e desperdício de dinheiro público.
Deputado Felipe Estevão (Aparteante) Sente orgulho de estar junto com os outros 39
deputados, e comenta que as redes sociais
são importantes para que o eleitor acompanhe
o trabalho dos deputados, mas é difícil analisar
pelo resultado total, pelo legado deixado ao fim
do mandato. E alerta para o perigo das notícias
falsas nas redes sociais. Afirma que o acordo é
apenas com a população catarinense.
Deputado Neodi Saretta (Aparteante) Pede a palavra para informar que uma criança
corre risco de vida, pois necessita de
transporte urgente para efetuar a transferência
de Concórdia até uma UTI em Florianópolis. E
faz um apelo ao líder do governo e ao governo para
que providenciem a transferência imediatamente.
Deputado
Fabiano
da
Luz
(Aparteante) - Comenta que o respeito e a ética
entre os parlamentares e suas equipes devem
ser preservados. Argumenta que não é ético
comparar os gastos dos deputados, porque
alguns tendem a gastar mais, citando como
exemplo o fato de alguns parlamentares
morarem longe e precisarem gastar verba com
voos comerciais para voltar para casa.
Concorda com a fala de alguns deputados sobre
o fato de que os parlamentares devem ser
julgados pelo seu rendimento. Afirma que os deputados precisam ter ética, respeito e seriedade.
Deputado Bruno Souza (Aparteante) Tece elogios ao trabalho do deputado, e
defende o uso da internet para expor suas
idéias e rendimento como parlamentar.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Comenta que também já foi vítima de ataques
na internet. Frisa que ao menos essa postagem
não foi de forma anônima, e acredita que uma
conversa resolverá essa situação trazida pelo
deputado Sargento Lima. [Taquigrafia: Northon]
Partido: PDT
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)
- Repercute na tribuna o encontro em Brasília
com os parlamentares que compõem a Frente
Parlamentar Mista de Apoio ao Carvão Mineral,
ocasião em que o grupo tomou conhecimento
do parecer da comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal sobre a PEC n.
06/2019, de autoria do senador Tasso
Jereissati, que modifica o sistema de
Previdência Social e estabelece regras de transição
e disposições transitórias e dá outras providências.
Comenta sua preocupação à referida
PEC paralela, pois no relatório final o autor
expõe sobre a retirada da imunidade de
contribuições previdenciárias das Entidades
Educacionais Beneficentes de Assistência
Social, o que causa apreensão, pois será
votado no Senado, na presente data, e as
entidades prestam relevantes serviços na área
educacional do Brasil no processo de inclusão
social,
erradicação
da
pobreza,
da
marginalização, das desigualdades sociais e
regionais, entre outros itens.
Conclui, solicitando apoio dos parlamentares da Casa Legislativa para que os
representantes catarinenses, no Senado
Federal, fiquem atentos ao referido relatório para
que não haja prejuízos às instituições filantrópicas
de ensino no Brasil. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - A Presidência suspende a sessão
até às 16h.
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - Reabre a sessão e passa à Ordem do Dia.
Deputado Neodi Saretta - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - concede a palavra, pela ordem, ao sr.
deputado Neodi Saretta.
DEPUTADO NEODI SARETTA - “Sr.
presidente, peço a palavra para reforçar o pedido
feito anteriormente, e fazer uma pequena correção,
que não muda nada aquilo que já fiz.
Apelei ao líder do governo para uma
transferência imediata de um paciente de
Concórdia, que precisa ser transferido hoje.
Falei com o deputado Maurício Eskudlark, líder
do governo, que prontamente se dispôs a
conversar com o secretário. E, inclusive, o
paciente durante a madrugada tomou oito
bolsas de plaquetas, não tem mais material
para atendê-lo lá. Precisa ser transferido hoje.
Então,
eu
reforço
aquilo
que
falei
anteriormente, esse apelo ao governo do
estado para atender uma vida de uma pessoa
que está em jogo.
E, por fim, uma pequena retificação,
eu falei que era uma criança, isso não muda
nada a urgência, mas não é uma criança, é um
jovem de 24 anos. Mas a urgência é a mesma,
e por isso retifico que se trata de um jovem de
24 anos. E quero reforçar a importância e a necessidade do governo providenciar essa transferência
ainda hoje, não só porque tem uma determinação
judicial, mas porque a vida de uma pessoa está
em jogo. Muito obrigado, sr. presidente.”
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 1.097/2019,
1.098/2019,
1.099/2019,
1.100/2019,
1.101/2019,
1.102/2019,
1.128/2019,
1.129/2019, 1.130/2019 e 1.131/2019, de
autoria
do
deputado
Neodi
Saretta;
1.103/2019, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa;
1.104/2019,
1.105/2019,
1.106/2019 e 1.107/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 1.108/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto; 1.109/2019,
1.110/2019, 1.111/2019 e 1.112/2019, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark;
1.115/2019, de autoria do deputado Nilso
Berlanda; 1.116/2019 e 1.117/2019, de
autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro;
1.119/2019, de autoria do deputado Laércio
Schuster; 1.122/2019, de autoria do deputado
José Milton Scheffer; 1.123/2019, de autoria
do deputado Altair Silva; 1.126/2019, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera;
1.127/2019, de autoria do deputado Dr.
Vicente Caropreso; e 1.133/2019, de autoria
do deputado João Amin.
A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1.226/2019, 1.227/2019 e
1.244/2019, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 1.228/2019, de autoria da deputada
Luciane Carminatti; 1.229/2019, 1.230/2019,
1.231/2019 e 1.239/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 1.232/2019, de
autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso;
1.233/2019 e 1.242/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda; 1.234/2019 e
1.235/2019, de autoria do deputado Laércio
Schuster;
1.236/2019,
1.237/2019
e
1.238/2019, de autoria do deputado Ivan
Naatz; 1.240/2019, de autoria do deputado
Marcius Machado; 1.241/2019, de autoria do
deputado Sargento Lima; e 1.243/2019, de
autoria do deputado Jessé Lopes.
Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei n. 0210/2019.
Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0121/2019, 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.
Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.
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. 0299/2019, de autoria da
comissão de Constituição e Justiça, que revoga
o item 906 do Anexo Único da Lei n. 16.733,
de 2015, que “Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade pública
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estadual no âmbito do Estado de Santa
Catarina”, para excluir do rol das entidades
declaradas de utilidade pública estadual o
Instituto Arco-Íris, 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. 0300/2019, de autoria da
comissão de Constituição e Justiça, que revoga
a Lei n. 16.731, de 2015, que declarou de
utilidade pública a Associação Coro Lírico
Catarinense (Acolirica), e o item 1.047 do
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
excluir do rol das entidades declaradas de
utilidade pública estadual a Associação Coro
Lírico da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina,
de Florianópolis, uma vez que as duas leis
referem-se à mesma entidade que ora se extingue.
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. 0430/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca da necessidade de realizar
reforma na Escola Básica Teixeira de Freitas,
no município de Alto Bela Vista.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0431/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca da necessidade de reforma
na Escola Básica Walter Fontana, no município
de Concórdia.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0432/2019,
de autoria do deputado Laércio Schuster,
solicitando ao secretário da Saúde informações
acerca das providências para sanar as
inconsistências dos dados do Plano
Nacional de Saúde apontadas pelo Tribunal
de Contas do Estado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0433/2019,
de autoria do deputado Marcius Machado,
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solicitando ao secretário da Segurança Pública
informações
acerca
de
denúncias
de
irregularidades no último concurso público para
soldado da Polícia Militar do Estado.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.
deputado Marcius Machado.
Deputado João Amin - Pede a palavra,
pela ordem.
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - Concede a palavra ao deputado João
Amin.
DEPUTADO JOÃO AMIN - Pede para
subscrever juntamente com o deputado Marcius
Machado o referido pedido de informação,
devido a várias informações de denúncias que
estão chegando a seu gabinete.
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - Com a aquiescência do autor, deputado
Marcius Machado, diz:
Pedido de Informação n. 0433/2019,
de autoria dos deputados Marcius Machado e
João Amin.
Continua em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0434/2019,
de autoria do deputado Marcius Machado,
solicitando ao secretário da Saúde informações
acerca de projeto para a construção de um
hospital público no município de Itapema.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0435/2019,
de autoria do deputado Sargento Lima,
solicitando ao secretário da Agricultura
informações sobre estudo estatístico acerca do
uso dos insumos agropecuários de acordo com
sua classificação toxilógica.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.
deputado Sargento Lima.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0436/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da Educação,
informações acerca da realização de reforma na
Escola de Educação Básica Ruth Lebarbechon,
localizada no município de Água Doce.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0437/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Casa Civil,
informações acerca da liberação de emendas
de deputados estaduais anunciadas pelo governador do estado em Laguna.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0438/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Segurança Pública,
informações acerca de denúncias relacionadas
ao concurso público para contratação de
soldados para a Polícia Militar, realizado no dia
11 de agosto do corrente ano.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0439/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Infraestrutura,
informações acerca das obras que estão sendo
realizadas na SC-401, no município de
Florianópolis, especialmente qual a participação
do município nesta obra.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0440/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Casa Civil, informações
acerca da existência de convênio entre o governo
do estado e a prefeitura do município de
Florianópolis para realização de obras na SC-401.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0441/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Infraestrutura,
informações acerca da realização de obras na
SC-403, no município de Florianópolis.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0442/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Casa Civil,
informações acerca da existência de convênio
firmado entre o governo do estado e a
Prefeitura Municipal de Florianópolis tendo
como objeto a criação de uma nova faixa na
SC-404, no município de Florianópolis.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0443/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Infraestrutura,
informações acerca da criação de uma nova
faixa na SC-404, no município de Florianópolis.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
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Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0444/2019,
de autoria da deputada Paulinha, solicitando ao
secretário de estado da Saúde, informações
acerca
dos
procedimentos
de
alta
complexidade mais requisitados por ordem
judicial, no período de 2016 a julho de 2019.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0440/2019, de autoria
do deputado Neodi Saretta, manifestando ao
ministro da Educação contrariedade às
medidas anunciadas pelo Governo Federal
no âmbito da Educação, especificamente as
medidas
anunciadas
por
meio
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal de Nível Superior.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0441/2019, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, manifestando
repúdio ao influenciador digital Carlinhos Maia,
por incitar ao suicídio pessoas que sofrem com
depressão.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0442/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o
atleta Ricardo Cavalli, pela conquista de duas
medalhas no Parapan 2019.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0443/2019, de autoria da
deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
presidente da República e demais autoridades,
contrariedade ao desrespeito de todo o
processo democrático para escolha de reitor e
vice-reitor
realizada
pela
Comunidade
Universitária e ratificada pelo Conselho
Universitário da Universidade Federal da
Fronteira Sul, e apelando que sejam tomadas
medidas legais para que sejam nomeados os
membros da chapa mais votada.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria as
sras. deputadas Ana Campagnolo e Luciane
Carminatti.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada por maioria com o voto
contrário de seis srs. deputados.
Moção n. 0445/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda, apelando ao
presidente da República e ao ministro da Saúde
pela incorporação de curativos especiais para
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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pacientes com epidermólise bolhosa no rol dos
materiais fornecidos pelo SUS.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0446/2019, de autoria do
deputado Laércio Schuster, apelando ao
ministro de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela realização de estudos e gestões
junto
aos
setores
competentes
da
administração federal, a fim de estabelecer
política pública reguladora do mercado e da
produção leiteira nacional, bem como a
promoção da sustentabilidade da produção
leiteira nos estados.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0447/2019, de autoria do
deputado Ismael dos Santos, manifestando
aplausos ao diretor do Hospital Santa Isabel
de Blumenau pela passagem dos 110 anos
de atividades.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0448/2019, de autoria do
deputado Marcius Machado, manifestando ao
presidente da República e demais autoridades
repúdio às queimadas na Amazônia.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 1.113/2019, de
autoria do deputado Bruno Souza, solicitando à
secretária de estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca de obras nas
pontes Colombo Salles e Pedro Ivo.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.114/2019, de
autoria
do
deputado
Bruno
Souza,
solicitando ao presidente do Tribunal de
Contas do Estado informações acerca do
relatório e vistoria técnica realizada por seus
fiscais em junho e julho nas Pontes Colombo
Salles e Pedro Ivo Campos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.118/2019, de
autoria do deputado Bruno Souza, solicitando
ao presidente da Aresc informações acerca da
vistoria técnica realizada no ETA - Morro dos
Quadros e seus mananciais de abastecimento
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

e qual o plano de emergência apresentado pela
Casan para os casos de estiagens.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.120/2019, de
autoria do deputado Ivan Naatz, solicitando ao
presidente da Associação dos Municípios da
Foz do Rio Itajaí, que envide esforços no
sentido de resgatar o projeto de mobilidade
urbana e da construção de uma ponte, entre os
municípios de Itajaí e Navegantes, elaborado no
ano de 2012 que acabou sendo paralisado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.121/2019, de
autoria do deputado Ivan Naatz, solicitando ao
diretor presidente da empresa NGI Sul Ferry
Boat que envide esforços no sentido de permitir
o pagamento das tarifas pelo serviço de Ferry
Boat com o uso de cartão de crédito e débito.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.124/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado,
solicitando à presidente da Casan a viabilidade
da instalação de nova bomba na caixa d'água,
localizada na Rua México, Bairro São Jorge, no
município de Correia Pinto, com o fim de aumentar
a pressão d'água nas residências do entorno.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.125/2019, de
autoria do deputado Nilso Berlanda, solicitando
ao presidente do Instituto do Meio Ambiente de
Santa Catarina agilidade e providências necessárias na liberação de licenças para
construções no município de Santa Helena.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.132/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando
ao presidente do Conselho Regional de
Medicina de Santa Catarina, informações
acerca dos motivos que levaram o CRM-SC a
tomar a decisão de proibir os médicos de
ajudarem em partos fora do ambiente hospitalar.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 1.134/2019, de
autoria da deputada Paulinha, solicitando ao
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diretor-presidente da Celesc, informações
acerca de quais municípios a Celesc iniciou as
instalações de energia trifásica no perímetro rural.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Sílvia]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) Inicia pedindo desculpas pela publicação de
seu assessor nas redes sociais, justificando
que já solicitou a retirada da postagem e
orientou que o mesmo fizesse uma retratação.
Discorre sobre a obrigatoriedade do uso
de câmeras acopladas aos uniformes dos
policiais em Santa Catarina. Procede a exibição
de vídeo contendo depoimento de um policial
militar sobre ocorrência que participou
utilizando uma câmera em seu peito. Considera
que o uso não deve ser obrigatório, mas sim
uma opção do agente e questiona quanto à
privacidade do servidor público. Diz que a
exigência não vai prejudicar somente o policial,
bem como toda a sociedade. Relata um fato
que chamou sua atenção, os idealizadores do
projeto fazem parte do Instituto Igarapé,
instituição a qual julga ser de extrema esquerda
e que defende marginais. Expõe imagens
relatando algumas iniciativas da organização.
Conclui exibindo imagem retratando a
divisão de gastos do Orçamento Federal e
destaca o baixo investimento em Segurança
Pública no Brasil. [Taquigrafia: Roberto]
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
(Orador) - Faz prestação de contas sobre o
Encontro de Administradores de Hospitais
Filantrópicos, ocorrido no final de agosto, no
Centrosul, em Floripa. Informa que representou
a Alesc juntamente com outros parlamentares,
o mesmo teve a presença de várias entidades
hospitalares, sendo que o objetivo foi de
interagir, conversar e debater diversas
questões. Cumprimenta todas as entidades,
pessoas beneméritas, voluntários, que são os
grandes responsáveis por 70% do atendimento
nos hospitais filantrópicos de Santa Catarina,
todos merecem aplausos, dizendo que os resultados do encontro serão muito positivos para o
futuro. Registra que a emenda aprovada pela
Casa inspirou e fez com que o governo do
estado determinasse à Secretaria da Saúde
que criasse uma política hospitalar para os
hospitais filantrópicos e municipais do estado,
uma política definitiva que possa render frutos
para a saúde da população de Santa Catarina.
Comenta que administrar e trabalhar em
hospitais é, mais ou menos, enxugar gelo, é
um grande desafio, é uma luta constante.
Finaliza deixando o seu voto de
confiança, tanto para o secretário da Saúde
como para o governo do estado, para que a
nova política hospitalar possa fazer a diferença
na vida do catarinense que precisa de atendimento de qualidade. [Taquígrafa: Ana Maria]
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 MESA CONSLEG
ATO DA MESA - CONSLEG Nº 021, de 11 de setembro de 2019
Declara de utilidade pública a
Companhia de Preservadores de
Viaturas Militares Indestrutíveis
(CPVMI), de São José.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no uso da sua competência, prevista no parágrafo único do
art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e com fundamento no art. 3º
da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, com redação dada pela
Lei nº 17.690, de 11 de janeiro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Companhia de
Preservadores de Viaturas Militares Indestrutíveis (CPVMI), com sede
no Município de São José.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º deste Ato da Mesa
ficam assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação deste Ato, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento
ou não de verba pública, no exercício referente à prestação de contas, e, em
caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação.
Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio Barriga-Verde, 11/09/2019.
Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Altair Silva - Secretário

–––– * * * ––––

ATO DA MESA - CONSLEG Nº 022, de 11 de setembro de 2019
Declara de utilidade pública o
Centro Terapêutico de Projetos
Sócio-Educativos Arca Sagrada,
de Criciúma.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no uso da sua competência, prevista no parágrafo único do
art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e com fundamento no art. 3º
da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, com redação dada pela
Lei nº 17.690, de 11 de janeiro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Centro
Terapêutico de Projetos Sócio-Educativos Arca Sagrada, com sede no
Município de Criciúma.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º deste Ato da Mesa
ficam assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação deste Ato, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento
ou não de verba pública, no exercício referente à prestação de contas, e, em
caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação.
Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio Barriga-Verde, 11/09/2019.
Deputado Julio Garcia - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Altair Silva - Secretário
–––– * * * ––––

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
PORTARIAS
PORTARIA Nº 2068, de 11 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 LILIANNY KAROLINA DO AMARAL, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-35, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Sargento Carlos Henrique de Lima).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 2069, de 11 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 JOANES ANTONIO NOVARA, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-60, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Sargento Carlos Henrique de Lima - BaIneário Barra do Sul)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 2070, de 11 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: 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 o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 03 de setembro de 2019.
Gab Dep Dr. Vicente
Matrícula

Nome do Servidor

8400
LORIANO ROGERIO COSTA
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

Cidade
Corupá

REDAÇÕES FINAIS
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
0121.9/2019
O Projeto de Lei nº 0121.9/2019 passa a ter a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI
Altera a Lei 11.959, de 1º de novembro de
2001, que ‘Proíbe o corte residencial do
fornecimento de água e energia elétrica
pelas concessionárias por falta de
pagamento, nos dias que especifica’, para
dar nova redação à sua ementa e ao seu
art. 1º, com o fim de incluir o gás e os dias
de ponto facultativo, e de retirar a palavra
‘residencial’, bem como de acrescentar
parágrafo único ao mesmo art. 1º, para
excepcionar da proibição de suspensão dos
serviços públicos essenciais de que trata,
em atenção à eventual decisão judicial.
Art. 1º A ementa e o art. 1º da Lei nº 11.959, de 1º de
novembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Dispõe sobre a proibição do corte do
fornecimento dos serviços públicos de
água, energia elétrica e gás, por falta de
pagamento, entre as 08h00min das sextasfeiras e as 08h00min das segundas-feiras,
e entre as 08h00min do dia útil que
anteceder os feriados e dias de ponto
facultativo, e as 08h00min do primeiro dia
útil subsequente.
Art. 1º As empresas concessionárias de serviço público de
água, energia elétrica e gás, no Estado de Santa Catarina, ficam
proibidas de cortar o fornecimento de seus serviços, por falta de pagamento,
entre as 08:00 horas das sextas-feiras e as 08:00 horas das segundasfeiras, e entre as 08:00 horas do dia útil que anteceder os feriados e dias de
ponto facultativo e as 08:00 horas do primeiro dia útil subsequente.
Parágrafo único. Fica excepcionada da proibição de que trata
o caput, a suspensão do fornecimento de serviços decorrente de
eventual decisão judicial. (NR)’
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Sessões,
Deputado Romildo Titon
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 04/09/19
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 121/2019
Altera a Lei nº 11.959, de 2001, que
“Proíbe o corte residencial do fornecimento
de água e energia elétrica pelas
concessionárias por falta de pagamento,
nos dias que especifica”, para dar nova
redação à sua ementa e ao seu art. 1º,
com o fim de incluir o gás e os dias de
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ponto facultativo, e de retirar a palavra
“residencial”, bem como de acrescentar
parágrafo único ao mesmo art. 1º, para
excepcionar da proibição de suspensão dos
serviços públicos essenciais de que trata,
em atenção à eventual decisão judicial.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º A ementa e o art. 1º da Lei nº 11.959, de 1º de
novembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a proibição do corte do
fornecimento dos serviços públicos de
água, energia elétrica e gás, por falta de
pagamento, entre as 08h00min das sextasfeiras e as 08h00min das segundas-feiras,
e entre as 08h00min do dia útil que
anteceder os feriados e dias de ponto
facultativo, e as 08h00min do primeiro dia
útil subsequente.
Art. 1º As empresas concessionárias de serviço público de
água, energia elétrica e gás, no Estado de Santa Catarina, ficam
proibidas de cortar o fornecimento de seus serviços, por falta de
pagamento, entre as 08h00min das sextas-feiras e as 08h00min das
segundas-feiras, e entre as 08h00min do dia útil que anteceder os feriados
e dias de ponto facultativo e as 08h00min do primeiro dia útil subsequente.
Parágrafo único. Fica excepcionada da proibição de que trata
o caput deste artigo, a suspensão do fornecimento de serviços
decorrente de eventual decisão judicial.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 5 de setembro de 2019.
Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 299/2019
Revoga o item 906 do Anexo Único da Lei
nº 16.733, de 2015, que “Consolida as
Leis que dispõem sobre o reconhecimento
de utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina”, para excluir do
rol das entidades declaradas de utilidade
pública estadual o Instituto Arco-Íris, de
Florianópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o item 906 do Anexo Único da Lei nº
16.733, de 15 de outubro de 2015, referente ao Instituto Arco-Íris, com
sede no Município de Florianópolis.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 5 de setembro de 2019.
Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 300/2019
Revoga a Lei nº 16.731, de 2015, que
declarou de utilidade pública a Associação
Coro Lírico Catarinense (ACOLIRICA), e o
item 1047 do Anexo Único da Lei nº
16.733, de 2015, que “Consolida as Leis
que dispõem sobre o reconhecimento de
utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina”, para excluir do
rol das entidades declaradas de utilidade
pública estadual a Associação Coro Lírico
da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina,
de Florianópolis, uma vez que as duas leis
referem-se à mesma entidade que ora se
extingue.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 16.731, de 9 de outubro de
2015, que declarou de utilidade pública a Associação Coro Lírico Catarinense (ACOLIRICA), com sede no Município de Florianópolis.
Art. 2º Fica revogado o item 1047 do Anexo Único da Lei nº
16.733, de 15 de outubro de 2015, referente à Associação Coro Lírico
da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, com sede no Município de
Florianópolis.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 5 de setembro de 2019.
Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

