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P L E N Á R I O

ATA DA 080ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: 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 - Laércio Schuster -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene
Fengler - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

onde ele saúda os deputados estaduais catari-
nenses e discorre sobre a moção de
contrariedade da deputada Luciane Carminatti,
dizendo que tal descontentamento não o
preocupa. Mas, quanto ao desrespeito do
processo democrático, considera uma
inverdade, porque participou de todo o
processo de eleição, inclusive com debates em
todos os campi, chegando entre os três
primeiros colocados, que é o procedimento normal
de composição de listas tríplices. E a decisão do
Presidente da República se dá no entendimento da
melhor candidatura para a universidade.

Partido: MDB
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

(Orador) - Faz um convite para que as pessoas
visitem e passem a conhecer o Bairro da
Juventude, em Criciúma, afirmando que é o
maior projeto social do país, dando suporte a
mais de 1.500 crianças e adolescentes por dia,
com uma frota de aproximadamente 16 ônibus
que fazem o transporte gratuito.

Exibe vídeo que mostra as diversas
atividades e o funcionamento do Bairro da
Juventude.

Comenta que a gestão é feita por um
Conselho Administrativo, e conta com a ajuda
de diversas empresas. Informa que o projeto
conta com sete oficinas de esporte, conserto de
viaturas da Polícia Militar, orquestra, atendimento
para diversas áreas da saúde e arena multiuso.
Relata que o prefeito de Joinville, Udo Döhler,
esteve no Bairro da Juventude e elogiou o projeto.

PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal Na sequência, a deputada discorre
sobre vários fatos contrários à nomeação do
reitor para a universidade, como estudantes
ligados a movimentos estudantis, esquerdistas,
mesmo que o professor Marcelo já tenha feito
defesas de pautas simpáticas à esquerda.
Acredita que o motivo maior é que ele é
“pastor, cristão confesso e conservador”.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.

*********
Breves Comunicações Por fim, reforça o convite para a

sessão solene em comemoração aos 70 anos
do Bairro da Juventude, em Criciúma, que
acontecerá na próxima segunda-feira, no Teatro
Itália, no Bairro da Juventude, às 19 horas.

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
(Oradora) - Faz menção a uma moção da
deputada Ana Paula Lima, do PT, de 2017,
aprovada na Assembleia Legislativa, onde
manifestava repúdio ao reitor a ações
antidemocráticas da deputada Ana
Campagnolo. Assim, ao iniciar a sua fala sobre
a referida moção, entende como injusta a que
foi aprovada, também na Casa, em data
anterior, contra o professor Marcelo
Reckenvald, reitor nomeado pelo Presidente da
República, que tomou posse em Brasília.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Suspende a sessão até o horário
destinado aos Partidos Políticos.

Neste momento, a Presidência concede
a palavra a sra. Daniela Pareja Garcia
Sarmento, presidente do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina -
CAU/SC, para falar sobre as cidades inclusivas
para as mulheres.

Deputado Fernando Krelling (Aparteante)
- Corrobora a fala do deputado e comenta a
visita que o prefeito de Joinville fez ao Bairro
da Juventude.

Deputado Rodrigo Minotto (Aparteante) -
Parabeniza o deputado e tece elogios a todos
os colaboradores que trabalham no projeto.**********

Partidos Políticos Deputado Felipe Estevão (Aparteante) -
Tece elogios ao deputado, comentando que
ficou impressionado quando foi visitar o Bairro
da Juventude.

Menciona que teve a oportunidade de
contatá-lo e, por meio de vídeo, exibe no telão
do Plenário a mensagem do referido reitor,

MAURO DE NADAL (Presidente) -
Reabre a sessão e passa ao horário destinado
aos Partidos Políticos.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza o deputado por trazer um tema
importante para a Casa, e também a instituição
do Bairro da Juventude. [Taquigrafia: Northon]

Destaca o caso, reportado no dia
anterior, sobre uma criança que necessitava
ser transportada de Concórdia para uma UTI em
Florianópolis, e enaltece os esforços dos
envolvidos que concluíram a missão.
[Taquigrafia: Northon]

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

permaneçam como se encontram.Partido: PSL
DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Comenta sobre o crescimento econômico dos
municípios catarinenses, usando como
ferramenta os dados da arrecadação do ICMS
do ano de 2018, conforme ilustração na tela,
na seguinte ordem crescente: Itajaí, 28%;
Jaraguá do Sul, 11%; Joinville, 10%; cresci-
mento de 6% em Florianópolis, e de 5% em
Chapecó, lamentando que Blumenau, uma das
maiores cidades do estado, decresceu 1,45%.

Aprovado.
********** Pedido de Informação n. 0450/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca da realização de reforma na
Escola Básica Dom Felício César da Cunha
Vasconcelos, no município de Irani.

Ordem do Dia
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - 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.
0248/2019; e a Proposta de Emenda à
Constituição n. 0011/2015.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Sobre o posicionamento de
Blumenau, lança algumas indagações de
possíveis impedimentos de instalação de
empresas, como: excesso de burocracia na
prefeitura; licenciamentos ambientais; abertura
para inovação e apoio ao empreendedorismo.
Cita também a questão de cargos
comissionados que, devido à corrupção, geram
desconfiança no empresariado de buscar
Blumenau ou permanecer na cidade, bem como
a insatisfação do blumenauense com a cidade
e indefinição administrativa.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0121/2019.

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

Não há emendas à redação final. Aprovado.
Em votação. Pedido de Informação n. 0451/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca das medidas que estão
sendo tomadas para inibir a prática do Bullying.

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

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0299/2019. Em discussão.
Não há emendas à redação final. (Pausa)
Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.Finaliza, dizendo que alguma coisa está
errada e tem que ser repensada pelo
blumenauense e pela administração pública
municipal para o crescimento econômico de
Blumenau, descartando definitivamente que a
causa de tudo isso tem a ver com a não
duplicação da BR-470. [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovada. Aprovado.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0300/2019.
Pedido de Informação n. 0452/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da Saúde,
informações acerca dos investimentos e
medidas de prevenção, combate, tratamento e
monitoramento dos casos suspeitos e confirmados
de gripe H1N1 no estado de Santa Catarina.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Partido: PP
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

(Orador) - Discorre sobre o sul do estado,
dizendo que a região deixou de aproveitar o
momento de crescimento econômico que teve o
Brasil, porque não tinha investimentos em
infraestrutura.

Aprovada.
Pedido de Informação n. 0445/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Fazenda informações acerca
da possibilidade e intenção de encaminhar
projeto de lei que trate dos incentivos fiscais
sobre as alíquotas de ICMs, conhecido com
“PL de Rescaldo”, especialmente para a
questão da erva mate.

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

permaneçam como se encontram.
Afirma que há uma tendência das

obras governamentais, sejam estaduais ou
federais, ficarem pelo caminho. Relata que o
Porto de Imbituba carece de investimentos, de
novas rotas e precisa ter um olhar diferenciado
do governo para poder cumprir sua missão.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0453/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da
Educação, informações a respeito da neces-
sidade de realizar reforma na Escola de
Educação Básica Irmão Joaquim, localizada no
município de Ibicaré.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Cita que o aeroporto de Jaguaruna,
uma obra sonhada por 30 anos, ainda precisa
de correções, como alargamento de pistas e
um número maior de voos para o local.

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

Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0446/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando ao
secretário da Casa Civil informações acerca do
trâmite da questão relacionada à regulamentação
da Lei nº 17.082/2017, que obriga os caminhões
limpa fossa a instalarem dispositivo de
geoposicionamento que seja capaz de identificar o
local onde é feito o despejo de dejetos.

(Pausa)
Informa que a BR-101, por não ser

duplicada alguns anos atrás, impossibilitou a
instalação de empresas no sul do estado e
ainda não está terminada, precisando de
atenção na sua manutenção, e diz que o
processo ocorre com lentidão.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0454/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da
Infraestrutura, informações a respeito da neces-
sidade de realizar reforma na rodovia SC-469,
no trecho próximo ao perímetro urbano do
município de Alto Bela Vista.

Conclama pela união das lideranças do
Sul, sejam elas políticas, comunitárias ou
empresariais e pede o apoio da Fiesc.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado João Amin.Encerra fazendo apelo ao Ministério da
Infraestrutura que mantenha a verba para
concluir a Serra da Rocinha, na BR-285, pois
essa obra é crucial para o desenvolvimento do
Vale de Araranguá. [Taquigrafia: Roberto]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Em votação.
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - A Presidência registra a presença, no
Parlamento catarinense, do vereador de
Chapecó, Derli Maier e seus assessores,
desejando que sejam bem-vindos!

Pedido de Informação n. 0447/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca da reforma da Escola Básica
Vidal Ramos Junior, no município de Concórdia.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0455/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de estado da Educação,
informações acerca da necessidade de realizar
reforma na Escola de Educação Básica Galeazzo
Paganelli, no município de Vargem Bonita.

Partido: PT Em discussão.
DEPUTADO NEODI SARETTA

(Orador) - Demonstra preocupação em
relação à necessidade de aumentar a
quantidade de leitos de UTI neonatal em
Santa Catarina, custeados pelo SUS.

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

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Aprovado. (Pausa)

Informa que, na presente semana,
encaminhou mais um pedido ao secretário da
Saúde para destinar recursos e instalar uma UTI
neonatal no Hospital Universitário Santa Terezinha,
em Joaçaba, que atende mais de 40 cidades.

Pedido de Informação n. 0448/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca da reforma na Escola
Básica Padre Izidoro Benjamin Moro, no
município de Lindóia do Sul.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0456/2019,

de autoria do deputado Bruno Souza,
solicitando ao secretário de estado da Fazenda,
informações acerca dos valores empenhados
repassados do Tesouro Estadual às empresas
públicas, sociedades de economia mista e
autarquias estaduais em 2018 e nos três
exercícios anteriores.

Relata diversos problemas apresen-
tados pela atual situação das UTIs na região de
Joaçaba e Curitibanos, alegando a dificuldade
de transportar pacientes e vagas disponíveis.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Ressalta que, de acordo com o
Departamento Científico de Neonatologia da
Sociedade Brasileira de Pediatria, a neces-
sidade é de quatro leitos para cada mil
nascidos vivos, e atualmente o país possui
metade do necessário, distribuídas de forma
desproporcional, acrescentando que o cenário é
o mesmo no estado de Santa Catarina, que
possui apenas 150 leitos públicos para 295
cidades catarinenses.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0449/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário de Estado da
Educação, informações a respeito da neces-
sidade de realizar reforma na Escola Estadual
Básica Isabel da Silva Teles, localizada no
município de Irani.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Bruno Souza.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Moção n. 0444/2019, de autoria do
deputado João Amin, manifestando aplausos à
diretoria da empresa WEG por ter sido premiada
na 25ª Edição do Prêmio Top Of Mind.

1136/2019, 1137/2019, 1138/2019,
1139/2019, 1140/2019, 1141/2019,
1142/2019, 1143/2019, 1144/2019,
1145/2019, 1146/2019, 1147/2019,
1148/2019, 1149/2019 e 1150/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta.

do deputado João Amin; 1250/2019, de autoria
do deputado Neodi Saretta; e 1251/2019, de
autoria do deputado Coronel Mocellin.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Ana Maria]Em discussão.

**********(Pausa)
Explicação PessoalEm votação. A Presidência comunica, ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1245/2019 e 1246/2019, de
autoria do deputado Rodrigo Minotto;
1247/2019 e 1248/2019, de autoria do
deputado VoInei Weber; 1249/2019, de autoria

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo oradores inscritos,
encerra a sessão, convocando outra, solene,
para segunda-feira, dia nove de setembro, às
19h, em comemoração aos 70 anos do Bairro
da Juventude, no município de Criciúma.
[Revisão: Taquígrafa: Ana Maria].

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

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 1135/2019,
de autoria do deputado Romildo Titon;

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 089-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições
CONCEDE licença ao Senhor Deputado Milton Hobus, no período de 3 a
9 de setembro do corrente ano, para tratar de interesse particular.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 088-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 3 de setembro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente
Of. nº 0252/2019-CM Florianópolis, 27 de agosto de 2019.CONSTITUI a Frente Parlamentar da Família, integrada pela Senhora

Deputada Ana Campagnolo e pelos Senhores Deputados Luiz Fernando
Vampiro, Valdir Cobalchini, Maurício Eskudlark, Ismael dos Santos,
João Amin, Felipe Estevão, Jessé Lopes, Ricardo Alba, Fernando
Krelling, Moacir Sopelsa, Marcius Machado, Jerry Comper, Bruno Souza,
Coronel Mocellin, Sérgio Motta, Sargento Lima e Jair Miotto, a fim de
prevenir e combater à instrumentalização de movimentos e agendas
que visam à desagregação familiar.

Ao Excelentíssimo Senhor,
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC
Assunto: Solicita autorização.

Senhor Presidente,
Solicito autorização de afastamento da Assembleia

Legislativa do Estado de Santa Catarina para viagem à Alemanha por
motivos particulares, no período de 03 a 09 de setembro do ano corrente.

Atenciosamente,
MILTON HOBUSPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 11 de setembro de 2019.

Deputado Estadual
Deputado JULIO GARCIA Lido no Expediente

Presidente Sessão de 03/09/19
–––– * * * –––– –––– * * * ––––

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 2073, de 13 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

PORTARIA Nº 2071, de 13 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora TAMYRES MEYER MACHADO,
matrícula nº 9457, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 12 de setembro de 2019 (Gab Dep Bruno Souza).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
VALMIR FRANCISCO COMIN, matrícula nº 3217, de PL/GAL-80 para o
PL/GAL-99 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 11 de setembro de 2019 (Liderança do PP).Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos Carlos Antonio Blosfeld
–––– * * * –––– Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 2072, de 13 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

PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 0313.4/2019
Altera o anexo II da Lei 17.335/2017 que
Consolida as Leis que dispõem sobre a
instituição de datas e festividades alusivas
no âmbito do Estado de Santa Catarina
para instituir semana de prevenção de
acidentes aquáticos.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor VOLNEI JOSE FAVERO JUNIOR,
matrícula nº 9395, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 12 de setembro de 2019 (Ivan Naatz).

Art. 1º Fica instituída a semana de prevenção de acidentes
aquáticos, a ser comemorada, anualmente, na penúltima semana do
mês de novembro, no Estado de Santa Catarina.Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos Art. 2º A semana de prevenção de acidentes aquáticos passa
a integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.–––– * * * ––––
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. estes possuem poder de ação e de reação mais apurados, o que reduz
substancialmente os riscos às suas integridades físicas, situação esta
que inverte-se quando deixam o serviço após seu turno e se vêem
sozinhos nos deslocamentos para suas residências ou nos afazeres
cotidianos, sendo que neste momento é que precisam de medidas
diferenciadas para garantia de suas integridades físicas, bem como de
seus familiares.

Sala das Sessões,
Coronel Mocellin

Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 11/09/19

JUSTIFICAÇÃO
No Brasil, todos os anos, em média 5.700 brasileiros

morrem afogados em nosso país (2016). A maioria destas mortes,
mais de 70%, ocorre em rios, lagos, ou represas, longe da prevenção
ativa realizada por guarda-vidas. Estas mortes afetam
predominantemente jovens do sexo masculino. Cerca de 16 pessoas
morrem diariamente por afogamento no Brasil sendo 11 em Rios, a
maioria por desconhecimento do risco ou por superestimar sua
competência aquática.

O crime organizado tem se aperfeiçoado e buscado novas
táticas para realizarem represarias contra os agentes públicos, dentre
as quais os criminosos descobrem as informações pessoais do agente,
monitoram suas rotinas e agem no momento oportuno, o que lhes
garante quase na totalidade das vezes sucesso em suas empreitadas
criminosas.

Pelo exposto, conto com o apoio dos Nobres Deputados para
aprovação do projeto ora apresentado.

Dados da ONG Criança Segura, parceira SBAIT, mostram que
o afogamento é a segunda causa de óbitos até os 14 anos de idade,
(24,5%), atrás do trânsito, (34,6%)

Deputado Coronel Mocellin
DeputadoEstadual

–––– * * * ––––
A semana de prevenção de acidentes aquáticos vem a ser

comemorada na mesma semana que ocorre de A Semana Latino
Americana de Prevenção em Afogamento, com promoção da Sociedade
Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) para alertar e informar
acerca dos acidentes aquáticos.

PROJETO DE LEI Nº 0315.6/2019
Dá nova redação ao art. 38 da Lei nº
14.675, de 2009, que “Institui o Código
Estadual do Meio Ambiente e estabelece
outras providências”, para o fim de permitir
aos Municípios autonomia condicionada
para exercer o licenciamento ambiental
para supressão e manejo de vegetação.

Portanto, expomos aqui, algumas das razões, que serão
complementadas pelo conhecimento dos nobres colegas com o objetivo
de aprovar o presente projeto de lei.

Coronel Mocellin Art. 1º O art. 38, da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009,
que “Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras
providências”, passa a viger com a seguinte redação:

Deputado Estadual
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0314.5/2019 “Art. 38 A supressão e o manejo de vegetação de florestas e
formações sucessoras, tanto em florestas públicas municipais e
unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas
de Proteção Ambiental (APAs), quanto em empreendimentos licenciados
ou autorizados ambientalmente pelo Município, serão licenciados pelo
órgão ambiental municipal, por meio da expedição de Autorização de
Corte de Vegetação - AuC.

Dispõe sobre o sigilo das informações
pessoais dos Agentes Públicos da
Secretaria de Segurança Pública e da
Secretaria da Administração Prisional.

Art. 1º - Fica instituído o sigilo das informações pessoais dos
Agentes Públicos da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria da
Administração Prisional. § 1º Nos casos em que o pedido de autorização de corte de

vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável, a AuC deve ser
analisada com a Licença Ambiental Prévia - LAP e expedida
conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação - LAI ou
Autorização Ambiental - AuA da atividade.

Parágrafo único - As informações de que trata o caput deste
artigo se referem ao endereço pessoal dos agentes e números de
documentos pessoais.

Art. 2º - Os órgãos aos quais os agentes públicos estão
vinculados deverão manter as informações pessoais de seus
agentes apenas em cadastros internos dos setores de inteligência,
velado ou congêneres, impossibilitando que terceiros tenham
acesso a estas informações.

§ 2º Nas hipóteses não previstas e na exceção descrita no
caput, a licença ambiental será expedida pelo órgão ambiental
estadual.

§ 3º Inexistindo órgão ambiental municipal ou conselho de
meio ambiente municipal capacitado tecnicamente, incumbe ao Estado
emitir a licença para expedição de AuC.” (NR)

Art. 3º - Nas ações judiciais em que o agente público figure
como parte, suas informações pessoais serão suprimidas e, em caso
de requisição do juízo, as informações deverão ser disponibilizadas
e acessadas tão somente pelo juiz da causa, o qual garantirá o
sigilo absoluto destas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputada Paulinha

Parágrafo único - Nas ações judiciais propostas em face de
agente público citado no artigo 1º desta lei, quando a parte adversa
informar o domicílio residencial do agente, deverá o juízo decretar o
sigilo do documento no qual conste a informação.

Lido no Expediente
Sessão de 11/09/19

JUSTIFICAÇÃO
Recentemente, fui procurada pelos municípios da Associação

de Municípios da Foz do Rio Itajaí - AMFRI - e os demais municípios da
Federação Catarinense de Municípios, os quais solicitaram a
intermediação com o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina -
IMASC, com relação à legislação que determina a competência para a
atividade de licenciamento ambiental.

Art. 4º - Na elaboração de Boletins de Ocorrência em que for
parte o agente público vinculado aos Órgãos mencionados no artigo 1º
desta lei, bem como nos documentos internos das referidos órgãos,
constarão apenas o nome e a graduação.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, Nesse contexto, cumpre observar que, com a promulgação da

Lei Complementar federal nº 140, de 2011, que “Fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao
combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981”, reduziu as superposições e conflitos de atuação, além de
tornar o processo de licenciamento ambiental menos oneroso e
burocrático, e mais ágil.

Deputado Coronel Mocellin
Deputado Estadual

Lido no Expediente
Sessão de 11/09/19

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de lei visa garantir aos Agentes Públicos

vinculados às Secretarias da Segurança Pública e da Administração
Penitenciária maior segurança quando estiverem fora do horário de
serviço, tanto nos deslocamentos das unidades para suas respectivas
residências quanto nos diversos deslocamentos no horário de folga.

O cidadão comum ao prestar concurso público para integrar
os quadros das Secretarias da Segurança Pública e da Administração
Penitenciária se tornam alvos do crime organizado e constantemente
são ameaçados por criminosos, os quais a cada dia se organizam mais
e encontram novas formas de ação.

Assim, de acordo com o Art. 9º da referida Lei Complementar,
em especial no que diz respeito ao seu inciso XIV, alíneas “a” e “b”, é
ação administrativa do Município a promoção do licenciamento
ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam
causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida
pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, consi-
derados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da
atividade, bem como aqueles localizados em unidades de conservação
instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental
(APAs), além daquelas delegadas pelo Estado por instrumento legal ou
convênio.

Os Agentes para os quais esta lei se destina servem à
população 24 horas por dia, pois ao saírem do trabalho continuam
chancelados pelo ônus de suas funções públicas, sendo certo que tal
ônus por diversas vezes se estende aos familiares e amigos dos
agentes públicos.

Em diversas áreas do direito já existe uma diferenciação
entre o cidadão imbuído do poder estatal, ou seja, durante o serviço, e
este mesmo agente fora do serviço, o qual é visto pelo poder estatal
não como agente público, mas como administrado e, portanto, detentor
de direitos e deveres como particular.

As atribuições do IBAMA, determinadas pelo Art. 4º da
Resolução do CONAMA nº 237/1997, fundamentada no conceito de
significância e abrangência do impacto ambiental direto decorrente do
empreendimento ou atividade, foram complementadas e acrescidas da
competência de novas ações administrativas, conforme Art. 7º, da Lei
Complementar federal nº 140, de 2011.

A legislação brasileira garante tratamento igual aos iguais e
diferenciado aos diferentes, sempre no intuito de equilibrar a balança
social e colocar todo o cidadão em um patamar de igualdade, de tal
feita que existe, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha que visam colocar em
pé de igualdade com os demais membros da sociedade aqueles que,
por sua idade avançada, por sua pouca idade ou ainda por sua
fragilidade física, precisam de circunstâncias mais favoráveis.

No processo de licenciamento ambiental os Estados e o
Distrito Federal, além das ações administrativas descritas no Art. 8º (LC
nº 140/2011), passaram a ter competência licenciatória residual, ou
seja, os processos de licenciamento ambiental que extrapolam a
competência e habilitação municipal, desde que não cabíveis à União,
são de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e do Distrito
Federal.

Com os agentes públicos beneficiados por esta lei a situação
é análoga, pois quando em serviço e sob o manto do poder estatal
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Logo, inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de
meio ambiente no Município, o Estado deve desempenhar as ações
administrativas municipais até a sua criação. Por sua vez, na ausência
de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no
Estado e no Município, a União deverá desempenhar as ações
administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos.

Art. 1º Fica proibida pelo prazo de oito anos, a pesca, a
captura, a retirada, a coleta, o embarque, o transporte, a conserva, o
beneficiamento, a comercialização, o processamento e a
industrialização do peixe da espécie Salminus brasiliensis ou Salminus
maxillosus - o peixe dourado ou seus subprodutos no Estado de Santa
Catarina.

Na assembleia geral extraordinária da FECAM, realizada dia
10 de outubro 2018, mediante provocação e requerimento dos
prefeitos sobre as dificuldades enfrentadas nos municípios para
providenciarem licenciamento ambiental que necessite de supressão
florestal, a FECAM tomou a liderança dessa pauta, junto ao Instituto do
Meio Ambiente (IMA) e ao órgão ambiental federal (IBAMA), para
defender a autonomia administrativa dos municípios e a desneces-
sidade de celebrar convênios (ou termo de delegação de atribuições),
quando, no caso dos municípios, estes estiverem habilitados diante do
CONSEMA a analisar processos de licenciamento ambiental de sua
competência, nos termos da LC nº 140, de 2011, independentemente
de se tratar de imóvel urbano ou rural.

Parágrafo Único. Ficam ressalvadas desta Lei:
I - A modalidade de pesca esportiva, comumente conhecida

como “pesque e solte”, em áreas autorizadas pelo órgão ambiental.
II - Os peixes criados em cativeiro, desde que em criador

devidamente autorizado pelos órgãos competentes.
III - A pesca para fins científicos e conservadoristas.
Art. 2º Sem prejuízo das demais sanções estabelecidas em

demais normas, o descumprimento desta Lei sujeita os infratores às
seguintes penalidades:

I - multa
II - apreensão do produto ou subproduto da pesca;
III - apreensão dos equipamentos de pesca, veículos e

embarcações.No entanto, o Órgão licenciador estadual insiste em requerer
dos municípios os Termos de Delegação de Gestão Florestal para
poderem autorizar, fiscalizar e controlar o manejo e supressão de
vegetação e florestas em atividades de impacto local.

IV - interdição total ou parcial do estabelecimento, atividade
ou empreendimento;

V - suspensão de licença, autorização e registro;
Nessa esteira, o CONSEMA do Estado de Santa Catarina, em

constante trabalho de atualização de suas Resoluções, por mais de
uma vez se manifestou no seguinte sentido:

VI - cancelamento de licença, autorização e registro, em caso
de reincidência.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I a VI deste artigo
serão aplicadas isoladamente ou conjuntamente conforme as
legislações estaduais.

RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 98, DE 5 DE MAIO DE 2017
Art. 16. Sempre que, para fins de instalação de um
empreendimento ou atividade licenciável, houver a neces-
sidade de autorização de supressão de vegetação, o
competente inventário florestal e levantamento
fitossociológico e ainda o faunístico, quando couberem,
identificando especialmente as espécies da biota endêmica,
raras e ameaçadas de extinção, deverão ser apresentados
pelo empreendedor e avaliados pelo órgão licenciador
juntamente com os demais estudos necessários para fins de
obtenção da LAP.

§ 2º As penalidades previstas neste dispositivo aplicam-se ao
autor, ou aquele que, de qualquer modo, concorra para a prática do
ilícito ou dela obtenha vantagem.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a partir da data de sua publicação.

Sala das Sessões,
Deputado Coronel Mocellin

Deputado Estadual
Lido no ExpedienteParágrafo Único. A autorização de supressão de vegetação

somente será expedida conjuntamente com a LAI. Sessão de 11/09/19
JUSTIFICATIVARESOLUÇÃO CONSEMA Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE

2017 O presente projeto de lei propõe matéria relativa à pesca, à
fauna, à conservação da natureza, à defesa dos recursos naturais e a
proteção do meio ambiente, nos termos do inciso VI do artigo 24 da
Constituição Federal, in verbis:

Art. 20. A supressão de vegetação decorrente de licencia-
mento de atividade de impacto local é autorizada pelo órgão
ambiental municipal.

“Art. 24: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

Assim, para os casos em que não houver regra na LC nº 140,
de 2011, por exemplo, no caso de supressão florestal fora de processo
de licenciamento ambiental em área urbana, a gestão florestal deverá
ser embasada pelo critério da distribuição de competências
administrativas constitucionais, fixando-se a competência municipal, no
caso de interesse local, orientando-se que os Municípios editem suas
respectivas legislações balizadas na atividade do agente público.

(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle de poluição”.

Nesse sentido, pode ser citada a Lei 9.893/2013 do estado
do Mato Grosso; a Lei 19.789/2018 do estado do Paraná e a Lei
5.321/2019 do estado do Mato Grosso do Sul, como exemplos de
normas que destinam-se a preservação e a regulamentação da pesca
do peixe dourado.

Para os imóveis rurais, não obstante a previsão da LC nº
140, de 2011 (art. 8º, XVI, “b”), a gestão florestal poderá ser exercida
pelos municípios e pela União atuando com base nos dispositivos
constitucionais (CF/88, artigos 2º e 18) e legal (LC 140/11),
estribados na teoria dos poderes implícitos. Denota-se que todas elas possuem textos normativos

objetivando preservar e recuperar a espécie Salminus brasilienses - o
“peixe dourado”, além de promover o repovoamento e autorizar a pesca
esportiva. Logo, o estado de Santa Catarina não pode ficar alheio a
existência destas ações e seguindo no mesmo caminho,
consubstanciados nas razões a seguir, ajudar, dentro de suas
atribuições, a contribuir com a preservação e recuperação da espécie e
de seus rios.

O Termo de Delegação de Atribuições do órgão estadual para
o municipal será necessário apenas nas situações em que não se
configure o interesse local ou que se esteja diante de atividade que
possa causar impacto ambiental de âmbito regional (não compreendido
nas atribuições dos artigos 7º e 9º da LC 140/11). Esse entendimento
tem sido perfilado pela doutrina pátria, que tem reconhecido a
autonomia dos entes federados na gestão ambiental, dentro de seus
respectivos territórios. Em outros termos, o dourado é um peixe dos rios do Brasil,

também chamado popularmente de doirado, piraju, pirajuba, saijé ou
“Rei do Rio”. O Salminus brasilienses é muito apreciado pelo seu
sabor, tendo um valor culinário considerável, porém sua pesca
predatória colocou a espécie em ameaça de extinção em todo território
nacional.

Enorme insegurança jurídica assola os municípios em seu
desafio de operacionalizar as competências sobre a matéria ambiental.
Acerca do assunto, percorrem diversos temas interconexos: o dever de
cumprimento a legislação; a necessidade de assegurar desenvol-
vimento da atividade econômica; e, o compromisso de assegurar
sustentabilidade ambiental. Deste trinômio, os municípios avançam
com conhecida responsabilidade, transparência e vontade política de
ajustar a matéria em viés administrativo e operacional.

Além da alimentação, este peixe também é procurado para a
prática da pesca esportiva, atraindo inúmeros pescadores aos países do
Mercosul. A Argentina, por exemplo, recebe inúmeros pescadores
anualmente, inclusive de Santa Catarina, em busca do turismo de pesca.A opção pelo cumprimento da Lei Complementar nº 140, de

2011, corresponde à boa prática real, já conhecida e pública em Santa
Catarina. Obedece a lógica de adequação e cumprimento à hierarquia
das leis e à conexão mais propícia entre a realidade territorial fática e a
legislação geral a ela aplicável.

Assim, não se pode ignorar o sinal de alerta trazido pelo
próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente do estado de Santa
Catarina com relação a preocupante classificação da espécie Salminus
brasilienses (peixe dourado), trazida pela Resolução CONSEMA-SC Nº
002, de 06 de dezembro de 2011, a qual reconhece o dourado
Salminus brasiliensis como VU (vuInerável - enfrentando um risco
elevado de extinção).

Nesse sentido, com posição favorável da FECAM, esta parla-
mentar requer que tal linha seja assumida pela administração
ambiental catarinense, bem assim como igualmente requer o
envidamento de esforços coletivos no sentido de sedimentar entendi-
mentos, estabilizar a interpretação legal e assegurar a segurança
jurídica merecida pelo conjunto da sociedade catarinense, destacada-
mente, a administração municipal, responsável direta pela matéria.

O mesmo reconhecimento vem acentuado no decreto
estadual nº 51.797 de 8 de setembro de 2014 do estado do Rio
Grande do Sul, o qual classifica a espécie Salminus brasilienses (peixe
dourado) como de categoria vuInerável, motivo pelo qual não é
permitida sua captura naquele estado, em especial na bacia do rio
Uruguai.

Dessa forma, solicita-se aos demais pares a aprovação do
presente Projeto de Lei.

Deputada Paulinha Verifica-se assim por parte de alguns estados da federação
uma acentuada preocupação com preservação e repovoação da referida
espécie, pela especial razão de seu estado de vuInerabilidade, assim
também classificado no estado de Santa Catarina.

Líder do PDT
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0316.7/2019.
Dispõe sobre a proibição da captura, do
embarque, do transporte, da comer-
cialização, do processamento e da
industrialização do peixe da espécie
Salminus brasiliensis ou Salminus
maxillosus, o Peixe Dourado.

Entretanto, embora a normatização voltada a preservação da
espécie existir no estado do Paraná e Rio Grande do Sul, para não citar
os demais, incoerentemente, o mesmo não acontece no estado catari-
nense, uma vez que não dispõe de qualquer lei ou decreto prevendo
eventuais restrições.
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Ademais, como se a forma protetiva normativa não fosse
contraditório o suficiente entre os estados da região sul do Brasil, as
ações práticas aumentam tal incongruência. Sabe-se que a bacia do rio
Uruguai, ou então seu rio principal, o próprio rio Uruguai é responsável
por delimitar os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Sendo assim, o mesmo rio Uruguai, em que pese ser um curso federal,
possui normas diferentes voltadas a proteção de sua ictiofauna, uma
vez que os órgãos ambientais fiscalizadores do estado gaúcho coíbem
a prática da pesca da espécie dourado, enquanto os órgãos ambientais
fiscalizadores catarinenses não dispõe de mesma ferramenta, embora
tratar-se de mesmo corpo d’água.

Até o ano de 1875, o movimento imigratório no Vale do Itajaí
ocorreu quase que eminentemente por imigrantes de origem e cultura
germânicas posto que o diretor da Colônia - Dr. Blumenau, até então,
havia privilegiado a imigração alemã. Entretanto, a partir de 1875,
começaram a estabelecer-se trentinos, tiroleses e italianos de Vêneto e
da Lombardia. “Os trentinos possuíam língua e cultura italianas,
entretanto, permeados por traços germânicos, pois eram oriundos do
antigo Império Austro-Húngaro” (Dallabrida apud. FERREIRA; KOEPSEL.
2008, p. 112).

O destino destas famílias trentinas-tirolesas foi a Picada ou
Caminho de Rodeio. Vieram 114 famílias (771 pessoas), provindas do Tirol
Austríaco, que receberam abrigo no Barracão dos Imigrantes e,
posteriormente, foram encaminhadas para a localidade citada, para onde
iam a pé a fim de se estabelecerem e darem início à jornada na nova terra.

Tal situação fática, naturalmente, provoca transtornos e
dificuldades nas ações de conscientização, preservação e fiscalização.
O que aumenta a incoerência é o fato de que não raras vezes são
desencadeadas ações de fiscalizações conjuntas interestaduais, onde
um órgão/instituição reprime a prática da pesca do dourado, enquanto
a outra permite.

Estas famílias vieram distribuídas em três viagens: a
primeira, composta por 20 famílias, partiu em maio de 1875, aportando
aqui no dia 15 de agosto. A segunda turma, composta de 34 famílias,
chegou no dia 15 de setembro e a terceira, com 60 famílias, partiu em
28 de agosto e chegou em 28 de outubro de 1875.

Em razão disso, o estado de Santa Catarina necessita
contribuir no processo da preservação da espécie dourado,
inclusive por coerência a disposição de seu próprio Conselho
Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, o qual caracteriza a
espécie como vuInerável.

O Município de Rodeio possui o único museu trentino fora de
Trento “Museu dos Usos e Costumes da Gente Trentina” e em 1988 foi
denominada “Vale dos Trentinos”, pelo fotógrafo e repórter italiano
Othmar Seehauser, resultado de obra editorial na qual registrou locais,
pessoas e fatos de origem de perfil trentino, no Município de Rodeio o
fotografo encontrou singular semelhança topográfica com os vales
trentinos. Este serviço foi contratado pela Província Autônoma de
Trento.

A preocupação na preservação da espécie que ora se busca
proteger vem reforçada inclusive pela garantia da continuidade do
recurso pesqueiro aos pescadores artesanais ou industriais, o que não
pode estar limitado apenas a disponibilidade presente, mas
especialmente a um futuro de médio e longo prazo.

Sendo assim, em razão da vuInerabilidade que se encontra a
espécie, somada a ausência de meios protetivos, certamente haverá o
comprometimento deste recurso àqueles que dele depende em um
futuro não muito distante. Por assim ser, mesmo havendo uma vedação
momentânea à prática da pesca do dourado (presente projeto de lei),
ainda assim não haverá prejuízos aos pescadores, dada a escassez da
espécie, quadro este que se pretende mudar com este projeto de lei.

O Município também possui o Circulo Trentino di Rodeio,
fundado em 1975, que mantém viva a tradição e a cultura italiana que
herdamos de nossos antepassados, bem como o “Gruppo de Dança
Folk Trentino di Rodeio”, que mantém e divulga danças típicas
originárias do Trentino, em especial, as danças do “Gruppo Folk di
Castello Tesino”, com o qual se firmou um Contrato de Intenções
(gemellaggio) no ano de 2000. Com o apoio da “Província Autônoma di
Trento” e da “Associazione Trentini nel Mondo”, foi agraciado com
trajes típicos, por ocasião da festa dos 130 anos da Emigração
Trentina no Brasil, realizada em Trento, no ano de 2005.

Portanto, expomos aqui, algumas das razões, que serão
complementadas pelo conhecimento dos nobres colegas com o objetivo
de aprovar o presente projeto de lei.

Deputado Coronel Mocellin A Vinícola San Michele, também surgiu em face do
intercâmbio de jovens rodeenses de descendência trentina com o
Instituto San Michele All’Adige. Estes jovens puderam aprimorar seus
conhecimentos no instituto por dois anos. Isto somente foi possível
pelo patrocínio da Província Autônoma di Trento, bem como, no auxílio
da implementação da vinícola em Rodeio.

Deputado Estadual
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0317.8/2019
Denomina de Júlio César de Borba a
Unidade de Terapia Intensiva - UTI do
Hospital Dr. Waldomiro Colautti, localizado
no Município de Ibirama.

E, enfim pelo “Patto di Amicizia” entre Rodeio e Fornace.
Mais um passo importante para a manutenção e fortalecimento dos
vínculos Trentinos.Art. 1º. Fica denominada de Júlio César de Borba a Unidade

de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Dr. Waldomiro Colautti, localizado
no Município de Ibirama.

Portanto, é correto afirmar que os trentinos, assim como
seus descendentes, em alguns casos, ajudaram e ainda ajudam no
desenvolvimento econômico do Município de Rodeio há mais de 144
anos, razão pela qual é necessário reconhecer que o Município de
Rodeio, atende aos requisitos da Lei nº 16.722, de 8 de outubro de
2015 que Consolida as Leis que conferem denominação adjetiva aos
Municípios catarinenses, uma vez que, conforme documentação em
anexo, apresenta características e atividades que fazem jus ao Título
de Catarinense Trentina

Art. 2º. Essa Lei entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Dr. Vicente Caropreso
Lido no Expediente
Sessão de 11/09/19

JUSTIFICATIVA
Trata-se de Projeto de Lei que tem como objetivo homenagear

o ilustre cidadão da sociedade Ibiramense o qual trabalhou na década
de 80 no Hospital Miguel Couto, Hoje Hospital Dr. Waldomiro Colautti,
bem como na Prefeitura Municipal.

Sendo assim, conto com o apoio dos Nobres Pares para
aprovação e votação da matéria.

Sala das Comissões,
Foi médico credenciado junto ao Fórum da Comarca de

Ibirama, Rio do Sul e Indaial, bem como perito credenciado do INSS.
Deputado Ivan Naatz

–––– * * * ––––
Em 1993 foi Secretário da Saúde da Prefeitura Municipal de

Ibirama e em 1999 auditor do Sistema Único de Saúde - SUS na
Cidade.

PROJETO DE LEI Nº 0319.0/2019
Altera o § 2º do art. 18 da Lei nº 7.541, de
1988, que “Dispõe sobre as taxas
estaduais e dá outras providências”, para
aprimorar a terminologia utilizada.

Além do mais em 2004 criou a primeira clínica
multiprofissional na área da saúde na cidade, liderando a equipe de
trabalho para implantação do SUS em Ibirama. Art. 1º O § 2º do art. 18 da Lei nº 7.541, de 30 de dezembro

de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:Faleceu em 22 de junho de 2016.
Neste sentido, este Projeto de Lei é de suma importância

para continuidade a essa digna ação de interesse público.
“Art. 18...............................................................................
. .........................................................................................

Deputado Dr. Vicente Caropreso § 2º As entidades de direito privado, de fins não econômicos,
ficam isentas do recolhimento da taxa de prevenção contra sinistros,
desde que estatutariamente destinadas ao exercício de atividades,
exclusivamente, nas seguintes áreas:

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0318.9/2019.

RECONHECE O MUNICÍPIO DE RODEIO
COMO CAPITAL CATARINENSE TRENTINA. I - assistência social;

Art. 1º - Fica reconhecido o Município de Rodeio, como Capital
Catarinense Trentina.

II - comunitária;
III - cultural;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. IV - desportiva;
Sala das Comissões, V - educacional;
Deputado Ivan Naatz VI - religiosa; ou

Lido no Expediente VII - saúde.
Sessão de 11/09/19 . ................................................................................. (NR)”

JUSTIFICATIVA Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A presente proposição objetiva reconhecer o Município de

Rodeio, como Capital Catarinense Trentina, pelas considerações que
ora apresento:

Sala das Sessões,
Deputado VoInei Weber

Lido no Expediente
Atualmente o Município de Rodeio conta com 144 anos de

imigração italiana, sendo que 70% de sua população é de
descendência italiana, preservando portanto muitos aspectos da
colonização europeia dos fins do século XIX.

Sessão de 11/09/19
JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta legislativa visa, única e exclusivamente,
aprimorar o conceito de entidades filantrópicas estatuído pelo § 2º do
art. 18 da Lei nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, que “Dispõe
sobre as taxas estaduais e dá outras providências”, e adaptá-lo ao
ordenamento legislativo vigente, em especial à Lei nacional nº 10.406,

Por muito tempo Rodeio ficou vinculada à Colônia Blumenau e
depois passou a pertencer a Timbó. Somente em 14 de março de 1937
que Rodeio foi emancipado politicamente de Timbó.
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de 10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil”, com o fim de
especificar com clareza quais os contribuintes beneficiados com o
instituto da isenção prevista no citado diploma legal.

Ainda, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
estabelece que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.”Dessa forma, tendo em vista as razões expostas, apresento

este Projeto de Lei, contando, desde já, com o apoio dos ilustres Pares
desta Casa Legislativa para a sua aprovação.

Inúmeros são os casos de empresas que iniciam seus trabalhos de
cobranças às 7h00 e até às 22h00 prosseguem fazendo ligações,
interferindo no horário de descanso e lazer dos cidadãos.Deputado VoInei Weber
Esta lei pretende coibir abuso e resguardar os direitos previstos no
Código de Defesa do Consumidor.

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0320.3/2019

Ante o exposto solicitamos aos Nobres Pares a aprovação da
presente medida.

“Regulamenta a conversão da penalidade
de multa por advertência escrita às
infrações de trânsito de natureza leve ou
média, no Estado de Santa Catarina.”

Sala das Sessões, em 09/09/2019.
Jair Miotto
Deputado EstadualArt. 1º Dar-se-á, de ofício a imposição da penalidade de

advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível
de ser punida por multa, de que trata o art. 267 do Código de Trânsito
Brasileiro, quando o infrator não for reincidente na mesma infração, nos
últimos doze meses.

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 0322.5/2019

Estabelece critérios de transparência para
a cobrança de dívidas de consumidores, no
Estado de Santa Catarina.§ 1º O órgão ou entidade de trânsito notificará o infrator da

conversão da punição de multa em advertência por escrito. Art. 1º Toda cobrança de dívida oriunda de relação de
consumo, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nacional nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), deve seguir os
critérios da presente Lei no que se refere à transparência dos valores
cobrados, visando à não exposição do consumidor a constrangimentos
ou ameaças.

Art. 2º Na hipótese da adoção da medida de que trata o
artigo 1º exigir alteração do sistema informatizado DetranNet, mantido
pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, a eficácia da
presente Lei fica subordinada à alteração do referido sistema.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º Por ocasião da cobrança de dívida, os valores apresen-

tados ao consumidor devem ser claros e específicos quanto ao que
efetivamente correspondem, destacando-se o valor originário e
discriminando-se cada item adicional àquele, sejam juros, multas,
taxas, custas, honorários ou quaisquer outros, os quais, somados,
precisam corresponder ao valor total cobrado.

Sala das Sessões,
Deputado Ivan Naatz

Lido no Expediente
Sessão de 12/09/19

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição pretende regulamentar a conversão da

penalidade de multa por advertência escrita, para infrações de trânsito
de natureza leve ou média, sem a necessidade do infrator dar entrada
ao processo/defesa da autuação.

§ 1º Necessita atender aos requisitos do caput, toda e
qualquer cobrança apresentada ao consumidor, seja impressa por meio
eletrônico ou por voz.

§ 2º Caso a cobrança seja realizada por meio de ligação
telefônica ou de ligação por meio de aplicativo, estas precisam ser
gravadas, identificando-se o atendente/operador, a data e a hora do
contato, sendo colocada à disposição do consumidor quando solicitado.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 267, a
possibilidade de conversão em penalidade de advertência por escrito à
infração de natureza leve ou média, passível de ser punido com multa,
desde que não seja reincidente o infrator, na mesma infração, nos
últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário
do infrator, entender esta providência como mais educativa.

§ 3º A gravação mencionada no § 2º, quando solicitada pelo
consumidor, lhe deve ser disponibilizada em até 7 (sete) dias úteis.

§ 4º O fornecedor fica obrigado a facultar ao consumidor toda
forma de contato utilizada para realização da cobrança, inclusive
quando se tratar de solicitação das respectivas gravações.

No entanto, tal possibilidade legal não vem sendo
regularmente exercida, em alguns casos pelo desconhecimento da
legislação e, em outros, por que embora o código crie a condição, fica a
critério da autoridade policial local a análise do prontuário do infrator
para a concessão do benefício. Logo, depende de decisão de natureza
discricionária, submetida à análise subjetiva.

Art. 3º A inobservância ao disposto nesta Lei sujeita o infrator
às penalidades previstas nos arts. 56 a 60 da Lei nacional nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sem
prejuízo das demais previstas na legislação em vigor.Não pretendo excluir as situações em que é necessária uma

análise de natureza subjetiva do prontuário do infrator, mas defendo
que é necessário e eficaz que a conversão da multa em advertência por
escrito se efetive de forma automática, quando o infrator não for
reincidente em falta de mesma natureza e há dois anos não tenha
cometido infração mais grave.

Parágrafo único. Os valores arrecadados em decorrência da
aplicação de multa serão revertidos para o Fundo Estadual para
Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Luiz Fernando VampiroO primeiro pressuposto da Lei é o seu cumprimento. Este

projeto tem por escopo a compatibilização das normas estaduais com o
estatuído na legislação federal, para que se afaste o estigma de que no
Brasil existem leis que não pegam.

Lido no Expediente
Sessão de 12/09/19

JUSTIFICAÇÃO
A identificação do consumidor como pessoa destinatária de

atenção e cuidados especiais no mercado tem fundamento na
Constituição Federal.

Portanto deixar transparente algo que já é previsto no Código
de Trânsito Brasileiro, sem a necessidade de o infrator dar entrada ao
processo/defesa da autuação, é a razão da presente proposição, para
a qual peço o apoio dos meus ilustres Pares. Em seu art. 170, o texto constitucional determinou que toda

e qualquer atividade econômica desenvolvida no país levará em conta a
defesa do consumidor.

Sala das Sessões,
Deputado Ivan Naatz

A par disso, no Brasil, a defesa do consumidor só se tornou
efetiva após a edição do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que
traz no seu bojo, assim como em todas as normas jurídicas que o
tutelam, o princípio básico da vuInerabilidade, segundo o qual este é a
parte mais frágil da relação de consumo.

–––– * * * ––––
PROJETO DE LEI Nº 321.4/2019

Estabelece horário para telefonemas de
cobrança de débitos no âmbito do Estado
de Santa Catarina e dá outras
providências. No que se refere à cobrança de dívidas do consumidor

inadimplente, é um direito do fornecedor-credor tê-las quitadas.
Entretanto, para esta cobrança devem ser utilizados critérios idôneos,
sob pena de serem violados os direitos do consumidor.

Art. 1º Ficam instituídas normas de proteção e defesa do consumidor,
nos termos do inciso I, do art. 30, da Constituição Federal e art. 42
da Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, o legislador pátrio estabeleceu no
texto do Código Consumerista, como direito básico do consumidor, a
proteção contra todas e quaisquer práticas abusivas (art. 6º, IV),
trazendo, inclusive, um rol exemplificativo de práticas abusivas (art.
39).

Art. 2º Fica estabelecido que os telefonemas de cobrança de débitos
devem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos
sábados das 8h às 14h, sendo vedado aos domingos e feriados.
Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores
às sanções previstas no art. 71 e aos demais preceitos constantes dos
arts. 57 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor.

No entanto, comumente os consumidores são desrespei-
tados nos seus direitos básicos, especialmente quando se trata da
cobrança de dívidas, revestindo-se este, assim, em assunto de
considerável relevância.

Parágrafo único. As penalidades decorrentes de infrações ao disposto
nesta Lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições,
pelos órgãos municipais e defesa do consumidor, devendo o valor
cobrado pelas multas ser destinado ao Fundo Estadual para
Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

Diante deste contexto, a presente proposição objetiva
minimizar esses inúmeros problemas do cotidiano do consumidor, na
busca de uma maior transparência e equilíbrio na relação de consumo.

Esta proposta fundamenta-se na competência concorrente
entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre
consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, conforme
previsão do art. 24, V, VIII, e §§ 1º a 3º, da Constituição Federal de
1988, que permite a edição de lei, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, para dar cumprimento às prescrições do Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Jair Miotto
Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 12/09/19

JUSTIFICATIVA
Em face da sua importância, como já exposto, conto com o

apoio dos Senhores Parlamentares para a aprovação deste Projeto de
Lei.

Diz o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor: “Utilizar, na
cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou
moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro
procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo
ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer”.

Deputado Luiz Fernando Vampiro
–––– * * * ––––
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