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P L E N Á R I O

ATA DA 084ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana

Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -

Dr. Vicente Caropreso - Felipe Estevão -

Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Ivan

Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes

- João Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia

- Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane

Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcius

Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler -

Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton

Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno Martins -

Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro

Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo

Minotto - Romildo Titon - Sergio Motta - Valdir

Cobalchini - VoInei Weber.

aprovação e a distribuição do expediente aos

senhores deputados.

Agradece e parabeniza diversos feitos

realizados pela entidade. Acrescenta que uma

das próximas ações da Acaert é trazer o

ministro da Justiça e Segurança Pública, que

acontecerá no dia 30 de setembro, no Tribunal

de Justiça de Santa Catarina.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

(Oradora) - Reporta-se, mais uma vez, à

questão de campanha difamatória contra

policiais militares, ao exibir no telão do Plenário

imagens de redes sociais com professores

fazendo manifestações negativas a respeito

dos policiais, bem como exibe fotos de

manifestantes pedindo o fim da Polícia Militar.

Entende que os profissionais, os professores,

mostram tendência à ideologia de esquerda.

Relata que acompanhou a

inauguração oficial da DEIC, e elogia o trabalho

realizado para combater a criminalidade. Exibe

no telão números e estatísticas das ações policiais

realizadas pela Polícia Civil, neste ano, em Santa

Catarina. Acrescenta congratulações ao governador

Moisés e diversas instituições de segurança.

Afirma que a polícia é a última

barreira antes do caos social, e por isso é

necessário fortalecer e valorizar os agentes de

segurança pública.

Deputado Felipe Estevão (Aparteante) -

Parabeniza a deputada pela fala e comenta que

em recente visita a uma universidade

presenciou estudantes rebeldes sem causa.

[Taquígrafa: Sílvia]

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Julio Garcia Ricardo Alba (Aparteante) - Parabeniza a

instituição da Polícia Civil e o reconhecimento

do valoroso trabalho que realizam no estado.

[Taquigrafia: Northon]

Padre Pedro Baldissera

Nilso Berlanda DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra visita do presidente da

Acaert e a entrega de uma pasta com as ações

desenvolvidas em prol do bem estar do estado.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita

a leitura da ata da sessão anterior para

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Parabeniza a Acaert - Associação Catarinense

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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de Emissoras de Rádio e Televisão, pelo

trabalho realizado e que é presidida pelo sr.

Marcello Petrelli.

setembro, em BaIneário Camboriú, para

comemorar os 207 anos da Policia Civil de

Santa Catarina. Relata homenagem feita aos

policiais mais antigos e salienta a importância

da área da segurança, bem como a saúde,

duas áreas que atendem os cidadãos em

situação de fragilidade. Parabeniza os

vereadores proponentes da solenidade e os

policiais merecidamente homenageados.

automutilação e suicídio. A ministra adverte que

com relação a este tema é preciso esquecer

diferenças partidárias, políticas e ideológicas

para unidos encontrar respostas urgentes para

a causa, que conta com o apoio da Unale.

Cumprimenta o governador do estado

por ter sancionado a Lei que reconhece

Blumenau como à Capital Catarinense dos

Transplantes de Órgãos, projeto de sua autoria.

Comenta que por esta atividade a cidade

blumenauense é destaque nacional e

internacional no segmento, comentando que os

hospitais do município merecem muito apoio do

governo estadual e federal. Agradece a todos

os deputados reconhecendo o trabalho de cada

um, dizendo que em conjunto estamos

ajudando o governo a transformar Santa

Catarina. Chama atenção da iniciativa privada e

das pessoas para a questão da doação de

órgãos, sistema que salva vidas, citando muita

gratidão ao governador por ter disponibilizado o

helicóptero para fazer o translado de pacientes

e órgãos que serão transplantados, enaltecendo

também a todos os profissionais que trabalham no

sistema de salva vidas e transplantes.

O deputado cita ainda três momentos

em que se deparou com pessoas

desesperadas, e que ficou em dúvida sobre que

atitude tomar, porque nestes casos é muito

importante saber como reagir para tentar

reverter a situação.

Destaca o belíssimo trabalho feito pelo

Instituto Leonardo Macarrão, oferecendo aulas

de jiu-jitsu gratuitas para crianças entre 6 e 14

anos. Além disso, realiza diversos eventos

esportivos na cidade, em parceria com grandes

confederações da modalidade, promovendo o

turismo esportivo em BaIneário Camboriú.

Conclui, dizendo que o esporte tira crianças e

adolescentes de condições de vuInerabilidade

social, combate a depressão, ensina a praticar

o respeito e dá autoestima à vida das pessoas.

Deputado Jair Miotto (Aparteante) -

Parabeniza e deputado por levar adiante esta

bandeira juntamente com a Ministra Damares,

e diz que vivemos um século em que novos

problemas assolam a humanidade, e é preciso

saber lidar com esses problemas, não só com

políticas públicas, mas também no ambiente

religioso. Afirma a necessidade de se

aprofundar no assunto para poder lidar com as

pessoas que precisam de ajuda, e neste

sentido demonstra seu apoio. [Taquígrafa: Sara]

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -

Cumprimenta o deputado pelo tema abordado.

Conta que é faixa preta de jiu-jitsu e foi

professor da modalidade até o ano de 2012.

Destaca os ensinamentos das artes maciais,

como disciplina, austeridade, respeito e hierarquia.

Partido: PT

Registra seu trabalho na presidência da

Comissão dos Idosos, através de seminários

realizados em todo o estado, trabalhando

também com as comissões municipais, todos

contribuindo juntamente com os palestrantes,

que levam conhecimentos técnicos para melhorar

a qualidade de vida dos idosos no estado.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Inicia fazendo um alerta para a

iminência de problemas em Santa Catarina e no

mundo se não forem tomadas medidas

urgentes voltadas para as políticas públicas,

visando à sustentabilidade e o meio ambiente.

Deputado Felipe Estevão (Aparteante) -

Afirma ser praticante de jiu-jitsu e conta que

aprendeu a ter disciplina por meio da prática do

esporte. Diz que a atividade física, além de

gerar bem-estar, oferece um propósito para a

vida das pessoas, principalmente da juventude.

[Taquigrafia: Roberto].

Relata a dificuldade de muitas famílias e

municípios com a escassez de água. Demonstra

preocupação com os rios, fontes e nascentes que

estão desaparecendo, e chama a atenção para

essa situação que precisa ser enfrentada.

Finaliza mencionando que a Comissão

do Idoso vem demonstrando efeitos positivos, está

municipalizando o direito dos mesmos.

Deputado Felipe Estevão (Aparteante) -

Saúda o deputado por ser a voz de Blumenau

na Alesc, cidade importante para o estado

catarinense, também o felicitando pelo projeto

de sua iniciativa que foi sancionado pelo gover-

nador Carlos Moisés.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Presidente) - a Presidência registra a presença

do vereador Dionísio Bertoldi, do município de

Gaspar, desejando que seja bem-vindo.

Informa que na próxima sexta feira

estará, juntamente com especialistas e

doutores, realizando a 4º edição do debate -

Meio Ambiente e Sociedade, reunindo os

setores rurais e urbanos, indústria e comércio,

diversos setores da sociedade buscando construir

alternativas que venham garantir que esses

recursos permaneçam para as próximas gerações.

Partido: PSD

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Agradece as deputadas Merlene Fengler e Ada

De Luca pela parceria na realização do

Seminário, na semana anterior, com os depu-

tados do sul do Brasil e de outros 17 estados.

Deputada Paulinha (Aparteante) -

Demonstra orgulho ao deputado pela sua

paixão a sua terra e a sua gente. Destaca

solidariedade e apoio a sua causa e por outros

trabalhos que vem empreendendo pelo

município de Blumenau.

Chama a atenção para a liberação de

mais agrotóxicos que estão matando abelhas

em várias regiões, e segundo dados da Cidasc

e da Epagri, na região do planalto norte já

morreram mais de 50 milhões de abelhas.

Comenta que, em conversa com

todos os estados, pretendem criar uma política

pública para combater o suicídio, a

automutilação, a violência contra as mulheres,

e também a implementação administrativa e

financeira do SUSP - Sistema Único de

Segurança Pública.

Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Elogia o deputado que briga pelas

questões do município, do estado e pela área

da saúde em todas as regiões.

Finaliza, pedindo que esses dados

tragam uma preocupação ao Parlamento catari-

nense. [Taquigrafia: Guilherme]Deputado Fernando Krelling (Aparteante)

- Ressalta alegria e satisfação ao deputado

pelo mesmo conduzir com maestria esta

importante comissão, e diz que respeitar o

idoso é respeitar a nossa história. [Taquígrafa:

Ana Maria]

Reconhece que muitos deputados não

conseguiram participar do seminário por conta

das agendas nas suas regiões, desta forma

pediu que fosse feito um resumo, em forma de

vídeo, para dar conhecimento do que está

sendo feito através da Unale, em relação a estas

pautas, que têm tomado grandes proporções.

Partido: MDB

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -

Neste triste momento, presta agradecimentos

especiais aos Poderes do estado, ao

presidente da Casa, Julio Garcia, ao governador

Moisés, ao prefeito de Içara, Murialdo

Gastaldon, ao deputado federal Leur Lomanto

Júnior, e ao senador Dário Berger.

**********
Partidos Políticos

Partido: PL Apresenta vídeo com depoimento da

Ministra Damares sobre os jovens e casos de

depressão cada vez mais precoces,

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra sessão solene no dia 17 de

Agradece aos prefeitos, deputados,

vereadores e ex-governadores do estado.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Também as mensagens de carinho recebidas

via redes sociais, e todas as pessoas que

vieram de outros estados e cidades para

prestar uma última homenagem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra ao deputado João Amin.
Pedido de Informação n. 0485/2019,

de autoria do deputado Laércio Schuster,

solicitando aos secretários da Fazenda e da

Saúde informações acerca do motivo da

ausência de remessa integral das informações

ao Sistema de Informações sobre Orçamentos

Públicos em Saúde no exercício de 2018.

DEPUTADO JOÃO AMIN - “Solicita que

o seu Requerimento 1253.2/2019, protocolado

na Casa, seja colocado em votação.”Finaliza a homenagem destacando o

currículo, os feitos, os legados e a biografia do

ex-deputado Walmor De Luca.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

“A Presidência recebe o requerimento do

deputado João Amin, e informa que iria

deliberar o mesmo antes da votação do PLC

0020/2019, citando que o Regimento Interno,

no Art. 63, diz o seguinte: ‘À mesa compete:

inciso XX - julgar recurso contra decisão de

Presidente de Comissão;’ declarações de que

trata o Art. 357 deste Regimento.

(Palmas) Em discussão.

Deputado Moacir Sopelsa (Aparteante) -

Partilha a dor e o sentimento da partida de um

amigo. Enaltece a vida política do Walmor De Luca.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Deputada Luciane Carminatti

(Aparteante) - Parabeniza a deputada pela

relação de 53 anos de convívio. Enaltece o

histórico do Dr. Walmor e afirma que ele repre-

senta a luta pela democracia.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0486/2019,

de autoria do deputado Marcius Machado,

solicitando ao secretário da Educação

informações acerca do cumprimento da Lei nº

12.282/2002, que dispõe sobre o

fornecimento de alimentos orgânicos na

alimentação escolar.

Portanto, a Presidência encaminhará o

requerimento, na forma do Regimento, à Mesa

da Casa. Esta é a deliberação acerca do

requerimento.”Deputado Mauro de Nadal

(Aparteante) - Enaltece o casal pela convivência

política, pelo zelo com o dinheiro público e a

eficiência no trabalho com o poder público.

Pedido de Informação 0481/2019, de

autoria do deputado João Amin, solicitando ao

secretário da Infraestrutura informações acerca

da conclusão da Rodovia SC-442, que liga os

municípios de Cocal do Sul a Morro da Fumaça.
Deputado Milton Hobus (Aparteante) -

Elogia o histórico político e sente-se honrado por

ter conhecido o Dr. Walmor, e relembra o projeto

de tratamento de esgoto que fizeram juntos.

Em discussão.

(Pausa)
Em discussão.

Em votação.
(Pausa)

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.

Deputado Fernando Krelling (Aparteante)

- Exalta o legado deixado pelo Walmor De Luca

para o estado de Santa Catarina, dizendo que a

missão da deputada Ada é continuar o trabalho

fantástico do Dr. Walmor.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Aprovado.

Pedido de Informação n. 0487/2019,

de autoria do deputado Jair Miotto, solicitando

ao secretário da Educação informações acerca

da previsão para a contratação de Assistente

Técnico Pedagógico para a Escola Básica

Valdete Luci Martins Porto, localizada no

município de São José.

Aprovado.

Pedido de Informação 0482/2019, de

autoria do deputado João Amin, solicitando ao

secretário da Infraestrutura informações acerca

da licitação da Rodovia Jorge Lacerda.

Deputado Jerry Comper (Aparteante) -

Afirma que todos os deputados da Casa estão

prestando solidariedade e respeito à

deputada Ada.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.Deputado Felipe Estevão (Aparteante) -

Relata que sempre presenciava a deputada,

demonstrando respeito e carinho pelo Dr.

Walmor. Parabeniza a deputada por estar

honrando a memória do seu falecido marido.

Em discussão.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
(Pausa)

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

permaneçam como se encontram.Pedido de Informação 0483/2019, de

autoria do deputado João Amin, solicitando ao

secretário da Casa Civil informações acerca da

lista das obras que serão executadas no Sul do

estado, anunciadas pelo Governador num

pacote no valor de 30,5 milhões.

Deputado Ismael dos Santos

(Aparteante) - Presta sentimentos, enaltece o

histórico do deputado Walmor e recita palavras

cristãs para confortar a deputada.

[Taquigrafia: Northon]

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0488/2019,

de autoria do deputado Nazareno Martins,

solicitando ao secretário da Fazenda

informações acerca da previsão para a efetiva

implantação da Nota Fiscal Eletrônica no estado.Em discussão.DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presi-

dente) - A Presidência suspende a sessão

até às 16h.

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

permaneçam como se encontram.
********** Em votação.

Ordem do Dia Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Reabre a sessão e passa à pauta da

Ordem do Dia.

Pedido de Informação n. 0484/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando

ao secretário de estado da Casa Civil,

informações acerca da conclusão das obras do

CRAS do município de Três Barras.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0489/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,

solicitando ao secretário da Fazenda

informações acerca da possibilidade em dispo-

nibilizar linha de crédito especial para famílias

carentes e idosos, a fim de subsidiar a

adaptação residencial.

Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0234/2019.

Não há emendas à redação final.
Em discussão.Em votação.
(Pausa)Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Em discussão.

Deputado João Amin - Pede a palavra,

pela ordem.

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

permaneçam como se encontram.

Em votação. Em discussão.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

(Pausa)

Aprovado. Em votação.

Pedido de Informação n. 0490/2019,

de autoria do deputado Fernando Krelling,

solicitando aos secretários da Casa Civil e da

Saúde informações acerca das medidas

administrativas, em detalhes, tomadas visando

ao cumprimento da Lei Estadual nº 13.918/06,

que trata da Campanha de Controle

Populacional de Cães e Gatos.

Aprovada. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Moção n. 0467/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o

Sargento Anderson Castro de Oliveira, pela

atuação junto ao Pelotão de Patrulhamento

Tático de Porto Belo e Bombinhas.

Aprovada.

Moção n. 0472/2019, de autoria dos

deputados Maurício Eskudlark e Ricardo Alba,

cumprimentando o presidente da Câmara dos

Deputados, pela iniciativa de colocar em

votação a PEC nº 372/2017, que cria a Polícia

Penal nos âmbitos federal e estadual.

Em discussão.

(Pausa)

Em discussão. Em votação.

(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Em discussão.

Em votação. (Pausa)

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada. Em votação.

Moção n. 0468/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o

Soldado Carlos Alberto Mundier Junior, pela

atuação junto ao Pelotão de Patrulhamento

Tático de Porto Belo e Bombinhas.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.

Moção n. 0463/2019, de autoria do

deputado Jessé Lopes, manifestando ao

presidente da Coperve e ao Reitor da UFSC,

repúdio à adoção do livro “Meu Útero é do

Tamanho de um Punho” para a prova do

vestibular UFSC 2020.

Aprovada.

Moção n. 0473/2019, de autoria do

deputado Jair Miotto, cumprimentando os

Pastores Ivan Tobis e Francisca Maria Tobis,

pela passagem do aniversário de cinquenta

anos de fundação da 1ª Igreja do Evangelho

Quadrangular, sede Itajaí, Centro.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.(Pausa) Em discussão.

Em votação. Aprovada. (Pausa)

A deputada Luciane Carminatti

absteve-se de votar a Moção n. 0463/2019.

Moção n. 0469/2019, de autoria do

deputado Luiz Fernando Vampiro, manifestando

aplausos aos Presidentes da Sociedade

Recreativa Mampituba e da Federação Catari-

nense de Tênis pela realização pela primeira

vez dos jogos da Seleção Brasileira na Copa

Davis em Criciúma.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram. Aprovada.

Aprovada. A Presidência, antes de passar à

votação dos requerimentos, coloca em

discussão e votação o PLC n. 0021/2019, de

autoria do Ministério Público, que altera

dispositivos da Lei Complementar nº 738, de

23 de janeiro de 2019.

Moção n. 0464/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o

Soldado Diego Zinelli, pela atuação junto ao

Pelotão de Patrulhamento Tático de Porto Belo

e Bombinhas.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

(Pausa)

Em votação. Aprovada.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Moção n. 0470/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, manifestando

aplausos ao prefeito de Campos Novos pela

implantação do programa Agiliza Campos

Novos, que reúne a prestação de diversos

serviços públicos em um único lugar, o que traz

comodidade aos cidadãos e mais rapidez no

atendimento das solicitações.

Informa aos srs. deputados que o

projeto de lei complementar precisa de 21

votos. Portanto, há necessidade de quórum

elevado. Os líderes, se puderem convocar os

seus deputados para que estejam presentes no

Plenário, seria de bom alvitre.

Aprovada.

Moção n. 0465/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o

Soldado Claudionei Barbosa, pela atuação junto

ao Pelotão de Patrulhamento Tático de Porto

Belo e Bombinhas. Em discussão.

Em discussão. Em discussão. DEPUTADO JOÃO AMIN - Senhor

Presidente, senhores deputados. “Hoje

aconteceu um fato que considero triste, grave,

ruim, acredito que abriu-se um precedente,

acredito que o Regimento Interno da Casa foi

rasgado. Acredito que aqui nós somos em 40,

nunca irão me ver tentar prejudicar um colega

por mais diferença ideológica sobre um assunto

que tenhamos. Não vou usar a mídia social

para prejudicar um colega, não vou de encontro

às minhas convicções, nem contra a minha

educação, que tive em casa. Mas o que

aconteceu hoje aqui é ruim para nós, para o

(Pausa) (Pausa)

Em votação. Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada. Aprovada.

Moção n. 0466/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o

Soldado Mauricio Zanchi, pela atuação junto ao

Pelotão de Patrulhamento Tático de Porto Belo

e Bombinhas.

Moção n. 0471/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, manifestando

aplausos ao governador do estado e ao

secretário da Educação pelo lançamento do

programa Minha Nova Escola, que tem o escopo

de qualificar o ensino nas escolas da rede pública

estadual, evitando, assim, a evasão escolar.

Em discussão.

(Pausa)
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Parlamento, ruim para o Ministério Público,

para as promotorias que vão ser criadas, para

os cargos, para quem participa de comissão,

para quem fez campanha e se elegeu e está

aqui, achando que serve para alguma coisa.

dizendo que vamos fazer uma reunião virtual. Já

fiz inúmeras vezes isso, sem problema nenhum!

eleger, tivemos as nossas contas aprovadas no

TRE, TSE e, aqui, se a gente não cumprir a

regra, a gente vai abrir precedente, a gente

pode ser cassado, a gente pode ir para o

Conselho de Ética.

Está aqui a convocação! Existe uma

convocação para isso que aconteceu meio dia

de hoje, só que ela não foi mandada para o

meu gabinete, ou nenhum dos meus

assessores, nem eu, demos o recebido. Por

isso quero justificar...

Eu sou já, há quatro anos e nove

meses, deputado, e venho aprendendo muito,

cumprindo horário. É difícil achar faltas!

Gostaria que a imprensa registrasse quantas

faltas eu tenho em sessão, em comissão e,

hoje, eu gostaria de anunciar uma falta minha.

Hoje eu faltei uma reunião de comissão, e eu

nunca tinha faltado uma reunião sem mandar

um representante, sem justificar seja por viagem,

assunto médico, assunto particular. Hoje eu faltei!

Então, o que eu gostaria realçar e o

meu requerimento, que apresentei agora há

pouco foi à Mesa, é que nós não deveríamos

votar o projeto hoje, e a Comissão de Trabalho

deveria ser chamada de uma maneira legal,

formal, cumprindo o Regimento, com o tempo

necessário, e aí nós, deputados, poderemos

cumprir as regras da Casa.

Sr. presidente, preciso de mais cinco

minutos de discussão, o Regimento me concede.”

DEPUTADO JULIO GARACIA (Presidente)

- “Tem a palavra, o deputado, na forma do

Regimento.”

DEPUTADO JOÃO AMINN - “O Artigo

130, Inciso V do Regimento Interno diz: Cabe

ao Presidente da Comissão ‘dar conhecimento

aos membros da Comissão e das lideranças da

pauta das reuniões, até às 15 horas do dia

anterior ao da realização da reunião ordinária da

Comissão.’ O que foi solenemente desrespeitado.

Quero parabenizar o meu outro

presidente de comissão, que é o deputado

Romildo Titon e, em nome dele, todos que

cumprem o Regimento, tem muita coisa que dá

para conversar fora da comissão, fora da reunião

ordinária ou extraordinária, combinar o jogo, desde

que seja legal, desde que se cumpra a regra,

desde que não se prejudique ninguém, desde que

estejamos aqui para fazer as leis. O deputado

estadual tem duas funções: fiscalizar o Executivo e

propor algo para a legislação estadual.

Queria começar a falar informalmente

por que eu faltei. Hoje, a assessoria da

Comissão de Trabalho, às 9h06, começou no

seu grupo de WhatsApp, e isso não tem

relevância nenhuma pelo Regimento, validade

nenhuma, mas isso ajuda a entender o motivo. O Art. 130, Inciso II, diz que cabe ao

Presidente da Comissão convocar as sessões.

O que também, pelo menos da minha parte, foi

totalmente desrespeitado como membro titular

da Comissão de Trabalho. E a informação

extraoficial que se tem é que se tratou de uma

reunião ordinária, mas a convocação, que não

me foi entregue, diz extraordinária, havendo um

desrespeito ao Art. 133 § 4º do Regimento.

Às 9h06, a assessoria fala: Bom dia,

colegas. Estamos preparando a convocação de

uma reunião para hoje ao meio-dia. Vamos

deixar na pauta tudo que foi encaminhado para

a inclusão nos últimos dias, se alguém retirar

algo ou incluir avise no privado até no máximo

10h, por favor; A assessoria do deputado

VoInei Weber, nesse grupo, informou que ele

não poderia comparecer no horário; A

assessoria do deputado Sargento Lima,

informou que ele não pode comparecer nesse

horário; A minha assessoria informou que ele

não pode comparecer nesse horário; A

assessoria da comissão, às 10h32, informa

que estão verificando a possibilidade e irão

avisar, quando houver uma definição; Às

11h28, a assessoria do deputado Fabiano da

Luz informa que ele não poderá comparecer; Às

11h42, a assessoria da comissão informa que

vão tentar fazer a reunião às 12h; Às 11h51, a

minha assessoria, já tendo falado comigo,

disse assim: faz a reunião às 13h30; A

assessoria do deputado Fabiano da Luz, às

11h55, pergunta se há pauta da assessoria da

comissão, que encaminhe a foto de uma

suposta pauta; A assessoria do deputado

VoInei Weber informa que às 13h30 também é

um horário bom; E a assessoria do deputado

Sargento Lima pergunta às 12h18, se

aconteceu a comissão, e aí a assessoria da

comissão informa às 12h18 que irá começar.

A meu ver, hoje toda pauta da

comissão, na minha interpretação, está

anulada. Seria o PLC 0020/2019, do Ministério

Público, o 0021/2019, do Ministério Público, o

256.1/2019, de autoria do governador do

estado. O relator Marcius Machado teve alguns

projetos o 017.5/2019, na sua pauta, esse de

autoria do deputado Sargento Lima,

0179.5/2019, do deputado Felipe Estevão,

que institui o selo da empresa humanitária e o

252.8/2019, também do deputado Sergio

Motta, que institui medidas administrativas.

Alguns vão achar que o deputado

Amin está fazendo muito barulho para pouca

coisa; não serve tanto para isso; não é assunto

para ser levado ao Plenário. Eu fiz questão de

telefonar para a presidente da comissão, até

porque eu não faço nada por traz, nada por

grupo de whatsApp, considero os 40 colegas,

mas fui obrigado a manifestar também

verbalmente, informalmente por telefone, o que

não concordo. Eu votei os dois projetos ontem

na Comissão de Constituição e Justiça, a sua

constitucionalidade e legalidade, se eu tivesse

alguma contribuição para dar, alguma crítica a

fazer, até porque os projetos são

constitucionais, legais, estão na forma do Regi-

mento, vieram por parte do Ministério Público e

dizem respeito ao Ministério Público. Agora, na

comissão do Trabalho a gente vai discutir o

mérito, como a comissão de Finanças fez a

discussão hoje de manhã. Mas ainda

compareceram a presidente, o deputado Marcos

Vieira, o deputado Marcius Machado, o deputado

Nazareno Martins e o deputado VoInei Weber.

Na minha opinião, hoje, o Regimento

foi rasgado e quem sabe, por exemplo, eu,

como presidente da Comissão de Transporte

também tem um projeto que tenho interesse,

vou convocar sem ninguém saber e vou aprovar

um projeto, conversando com outros cinco

deputados. Não acho correto isso, nós abrimos

um precedente, hoje, aqui na Assembleia.”

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

“Em função da manifestação do deputado João

Amin, consulto os srs. líderes se podemos

votar o projeto hoje.

O projeto foi aprovado na Comissão

de Constituição e Justiça, foi aprovado na

Comissão de Finanças e Tributação, e aprovado

com essas ressalvas de procedimentos

elencadas pelo deputado João Amin. Ele foi

aprovado por unanimidade nas três comissões.

Eu pergunto se há necessidade de adiarmos a

votação ou se podemos votar hoje.”

Hoje o Regimento Interno foi rasgado

aqui dentro! Não serve para nada cumprir regra!

Para que regra? Se um deputado quer que eu

segure um pedido de vista, às vezes, do projeto

dele, eu seguro e descumpro prazo. Se o autor

me pedir. Se tem uma matéria que o deputado

precisa urgência e se precisamos fazer uma

reunião, eu converso com todos os integrantes,

Hoje a Assembleia abriu um

precedente, pelo menos eu, em 4 anos e 9

meses, nunca vi disso. E informei ao

procurador-geral do Ministério Público que não

me sinto à vontade em votar, não contra o

mérito, mas contra um projeto que não teve o

seu rito respeitado. Todos que nos elegemos,

cumprimos a lei eleitoral, conseguimos nos

Deputada Paulinha - Pede a palavra,

pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra à deputada Paulinha.
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DEPUTADA PAULINHA - “Sr.

presidente, gostaria de me manifestar, como

líder do PDT, e pedir aos colegas que

mantivéssemos a votação, respondendo a sua

pergunta já, e dizendo ao deputado João Amin

que, de fato, é possível que tenha havido um

erro material na convocação dele, porque ela foi

exarada na data de ontem. Quanto às

conversas do WhatsApp eu desconheço, porque

é de grupos de assessores e eu não participo,

mas assumo total e inteira responsabilidade,

porque sou presidente da Comissão de Trabalho.

mas também registro a preocupação do deputado

João Amin com relação a essas questões.”

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

Deputado VoInei Weber - Pede a

palavra, pela ordem.

Em discussão.

(Pausa)

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra ao deputado VoInei Weber.

Em votação.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam o projeto e os que votarem “não”

rejeitam-no

DEPUTADO VOLNEI WEBER -

“Representando o líder da bancada do MDB,

recomenda a votação no dia de hoje.” Deputado Milton Hobus - Pede a

palavra, pela ordem.Deputado Maurício Eskudlark - Pede a

palavra, pela ordem. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra ao sr. deputado Milton Hobus.DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) Concede a palavra ao deputado

Maurício Eskudlark.

A comissão se reuniu com absoluta

maioria de seus membros dentro da legalidade

do que diz a Casa e, francamente, me cabe

deixar um último dito aqui, respeitando com

muita elegância cada palavra do deputado João

Amin, que põe uma preocupação à Casa de

manter o nosso rito legal, mas temos que

compreender o senso de urgência das coisas. A

matéria estava pronta, tramitada em duas

comissões, avaliada pelo próprio parlamentar

com antecedência, e assumo, deputado,

qualquer erro na matéria que tenha advindo da

comunicação entre as assessorias. A manifes-

tação do PDT está posta a v.exa. no pedido de

manter a votação nesta tarde.”

DEPUTADO MILTON HOBUS -

“Enquanto os colegas deputados terminam a

votação, só para esclarecer que este projeto

que cria cargos está em consonância com que

aconteceu no Tribunal de Justiça, onde foram

criadas em Santa Catarina várias Varas para

dar vazão os processos que tramitam na

Justiça catarinense, e todas as Varas precisam

de promotores e servidores para fazer frente ao

trabalho do Ministério Público.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -

“Representando o deputado Ricardo Alba,

somos pela votação. O projeto foi analisado, e

a questão apresentada pelo deputado João

Amin, a Casa discute ...”

Deputado Jessé Lopes - Pede a

palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra ao deputado Jessé Lopes. Então, esse é o principal motivo da

criação dos cargos. Por isso, nós votamos

“sim” favorável ao projeto.”

DEPUTADO JESSÉ LOPES - “Só vou

me manifestar aqui, adiantando o meu voto

contrário por ser extrapauta e não tive tempo

para analisar, mas de qualquer forma sou

defensor dos cortes de repasse do Duodécimo,

não posso aqui ser favorável a aumento de

cargos e gastos. Então o meu voto é contrário.”

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Continua em votação.

Deputado Laércio Schuster - Pede a

palavra, pela ordem

(Procede-se à votação por processo

eletrônico.)

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Concede a palavra ao deputado

Laércio Schuster.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

DEPUTADO BRUNO SOUZA não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

DEPUTADO JAIR MIOTTO sim

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES não

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

Deputado Bruno Souza - Pede a

palavra, pela ordem.

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER - “Sr.

presidente, Julio Garcia, com respeito do nosso

líder Nazareno Martins, eu também acredito

que devemos votar o projeto do Ministério

Público, porém as colocações do deputado

João Amin devem ser tratadas com bastante

carinho e atenção por todos nós. Acho que

estamos aqui para cumprir à risca o Regimento,

a deputada Paulinha já colocou os pormenores

do que pode ter acontecido nesse caminhar. Tenho

certeza de que todos nós temos o compromisso

de seguir as regras estabelecidas e, a partir daqui,

poder dar bons exemplos aos catarinenses.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra ao deputado Bruno Souza.

DEPUTADO BRUNO SOUZA - “Da

mesma forma, também acreditando que os

argumentos que o deputado João Amin trouxe são

muito cabíveis, coerentes e também os pontos que

o deputado Jessé Lopes trouxe, gostaria de

manifestar apenas o meu voto contrário, porque

realmente tramitou hoje pela manhã, na comissão

de Finanças, e agora à tarde está em votação.

Então, esse tempo célere não me deu tempo para

analisar o projeto a fundo, portanto, vou votar

contra, também em acordo com as manifestações

dos meus dois colegas.”Então, sigo a orientação do nosso

líder, que hoje poderemos votar esse projeto

importante das promotorias públicas, mas

também que possamos levar em consideração o

argumento do nosso colega deputado João Amin.”

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

“Havendo concordância dos srs. líderes, a

Presidência deliberará, então, sobre o projeto.

Determinará a deliberação.

Deputado Kennedy Nunes - Pede a

palavra pela ordem.

Comunico, ainda, aos deputados que a

votação se dará em primeiro turno e segundo

turno, e também ainda temos o PLC 0020/2019.”DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Concede a palavra ao deputado Kennedy Nunes. Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0021/2019, de autoria do Ministro Público,

que altera dispositivos da Lei Complementar n.

738, de 23 de janeiro de 2019.

DEPUTADO KENNEDY NUNES - “Pela

liderança do PSD, sr. presidente, nós também

mantemos a votação para hoje, conversando

com os deputados sigo na mesma linha do

deputado Laércio Schuster, pois houve a votação

nas outras duas comissões de forma unânime,

Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça, de
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DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADA PAULINHA sim

DEPUTADO RICARDO ALBA

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA

DEPUTADO SERGIO MOTTA sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Em votação. DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADA PAULINHA sim

DEPUTADO RICARDO ALBA

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA

DEPUTADO SERGIO MOTTA sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam o projeto e os que votarem “não”

rejeitam-no

(Procede-se à votação por processo

eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

DEPUTADO BRUNO SOUZA não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

DEPUTADO JAIR MIOTTO sim

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES não

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

Votaram 29 srs. deputados.

Temos 26 votos “sim” três votos

“não” e nenhuma abstenção.

Está aprovada a matéria em sede de

primeiro turno.

Discussão e votação do Projeto de

Lei Complementar n. 0020/2019, de autoria do

Ministro Público, que cria Promotorias de

Justiça, transforma e cria cargos de Promotor

de Justiça na estrutura orgânica do Ministério

Público de Santa Catarina, bem como cria

cargos de servidores do Ministério Público e altera

o art. 1º da Lei Complementar n. 721, de 2018.

Votaram 29 srs. deputados.

Temos 26 votos “sim” três votos

“não” e nenhuma abstenção.

Está aprovada a matéria em sede de

primeiro turno.

Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

A Presidência encerra a presente

sessão e convoca outra, extraordinária, para as

16h28, dando prosseguimento à pauta da

Ordem do Dia. [Taquígrafa: Elzamar] [Revisão:

Taquígrafa Sara].Em discussão.

(Pausa)

ATA DA 016ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 16h28, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana

Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -

Dr. Vicente Caropreso - Felipe Estevão -

Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Ivan

Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes

- João Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia

- Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane

Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcius

Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler -

Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton

Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno Martins -

Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro

Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo

Minotto - Romildo Titon - Sergio Motta - Valdir

Cobalchini - VoInei Weber.

Ordem do Dia (Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)Dá continuidade à pauta da Ordem

do Dia. DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

DEPUTADO BRUNO SOUZA não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

DEPUTADO JAIR MIOTTO sim

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES não

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0020/2019, de autoria do Ministério Público,

cria Promotorias de Justiça, transforma e cria

cargos de Promotor de Justiça na estrutura

orgânica do Ministério Público de Santa

Catarina, bem como cria cargos de servidores

do Ministério Público e altera o art. 1º da Lei

Complementar nº 721, de 2018.

Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

PRESIDÊNCIA - Deputado: Julio Garcia Em discussão.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Havendo quórum regimental e invocando a

proteção de Deus, declara aberta a presente

sessão extraordinária.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.**********
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DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADA PAULINHA sim

DEPUTADO RICARDO ALBA

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA

DEPUTADO SERGIO MOTTA sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Conta com parece favorável das

Comissões de Constituição e Justiça; de

Finanças e Tributação; e de Trabalho,

Administração e Serviço Público.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADA PAULINHA sim

DEPUTADO RICARDO ALBA

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA

DEPUTADO SERGIO MOTTA sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”

rejeitam-na.

(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALTAIR SILVA

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

DEPUTADO BRUNO SOUZA não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

DEPUTADO JAIR MIOTTO sim

DEPUTADO JERRY COMPER sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES não

DEPUTADO JOÃO AMIN não

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim

DEPUTADO JULIO GARCIA sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim

Votaram 29 srs. deputados.Votaram 29 srs. deputados.
Temos 26 votos “sim”, três votos

“não” e nenhuma abstenção.
Temos 26 votos “sim”, três votos

“não” e nenhuma abstenção.
Está aprovado em segundo turno.Está aprovado em segundo turno.
Neste momento, a Presidência encerra

a presente sessão, convocando outra, extraordi-

nária, para as 16h31, dando prosseguimento à

pauta da Ordem do Dia. [Taquígrafa: Sílvia]

[Revisão: Taquígrafa Sara].

Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei Complementar n.

0021/2019, de autoria do Ministério Público,

que altera dispositivos da Lei Complementar nº

738, de 23 de janeiro de 2019.

ATA DA 017ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 16h31, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -
Dr. Vicente Caropreso - Felipe Estevão -
Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Ivan
Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes
- João Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia
- Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcius
Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler -
Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno Martins -
Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Sergio Motta - Valdir
Cobalchini - VoInei Weber.

Ordem do Dia acerca das medidas administrativas sendo ado-

tadas com vistas a reduzir o tempo de análise

processual para a regularização do cadastro de

aves silvestres no âmbito do IMA.

Dá continuidade à pauta da Ordem

do Dia.

Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar n. 0021/2019. 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.

Aprovada. Aprovado.

Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar n. 0020/2019.

Requerimento n. 1.239/2019, de

autoria do deputado Marcos Vieira, solicitando

ao diretor presidente da Ceasa a instalação de

uma central estadual de abastecimento para

atender aos municípios do meio-oeste e

extremo oeste catarinense.

Não há emendas à redação final.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.PRESIDÊNCIA - Deputado: Julio Garcia
Rodrigo Minotto Aprovada. Em discussão.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Havendo quórum regimental e invocando a
proteção de Deus, declara aberta a presente
sessão extraordinária.

Requerimento n. 1.211/2019, de

autoria do deputado Fernando Krelling,

solicitando ao presidente do Instituto do Meio

Ambiente de Santa Catarina, informações

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
**********
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Aprovado. 1.233/2019, 1.234/2019 e 1.235/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta;

1.238/2019, de autoria do deputado Luiz

Fernando Vampiro; e 1.240/2019, de autoria

do deputado Marcos Vieira.

Ministério da Infraestrutura e na Codesp. Cita

que, depois de uma longa batalha burocrática,

o objetivo foi atingido e o governador Carlos

Moisés anunciará a estadualização do Porto,

dia 19 de setembro, no Terminal Pesqueiro de

Laguna. Afirma que existe um grande projeto

visando o desenvolvimento do porto, além da

previsão de novos investimentos.

Requerimento n. 1.241/2019, de

autoria do deputado Bruno Souza, solicitando à

empresa brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária - Infraero, informações acerca do

cronograma de serviço para adequação das não

conformidades levantadas pela ANAC no Aeroporto

Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto.

A Presidência comunica, ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme

determina o art. 206 do Regimento Interno, as

Indicações n.s: 1.289/2019 e 1.290/2019, de

autoria do deputado João Amin; 1.291/2019 e

1.307/2019, de autoria do deputado Milton

Hobus; 1.292/2019, de autoria da deputada

Paulinha; 1.293/2019, 1.305/2019,

1.316/2019, 1.317/2019, 1.318/2019,

1.319/2019, 1.320/2019 e 1.321/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta;

1.294/2019, 1.312/2019 e 1.313/2019, de

autoria do deputado Marcius Machado;

1.295/2019, 1.296/2019, 1.297/2019,

1.298/2019, 1.299/2019, 1.300/2019 e

1.301/2019, de autoria do deputado Rodrigo

Minotto; 1.302/2019, de autoria do deputado

Ismael dos Santos; 1.303/2019 e

1.315/2019, de autoria do deputado Maurício

Eskudlark; 1.304/2019, 1.308/2019 e

1.309/2019, de autoria da deputada Ana

Campagnolo; 1.306/2019, de autoria do

deputado VoInei Weber; 1.310/2019, de

autoria do deputado Bruno Souza; 1.311/2019,

de autoria do deputado Laércio Schuster;

1.314/2019, de autoria do deputado Valdir

Cobalchini; 1.322/2019 e 1.323/2019, de

autoria do deputado Nilso Berlanda.

Em discussão. Registra agradecimentos a todos que

contribuíram para que a estadualização se

tornasse realidade, citando os ministros que

forneceram orientações, o presidente

Bolsonaro, o governador Carlos Moisés e depu-

tados estaduais e federais de Santa Catarina.

Conclui, dizendo que este é o ponto mais alto de

seu mandato e expõe sua felicidade por contribuir

com a economia do estado de Santa Catarina e a

população lagunense. [Taquigrafia: Roberto]

Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Bruno Souza.

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Requerimento n. 1.248/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando

à diretoria da Celesc informações com dados

precisos sobre a política de valorização dos

trabalhadores, bem como seja atendido o pleito

dos mesmos através de reivindicação por meio da

Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - “Agradeço ao deputado Felipe Estevão,

aproveitando a oportunidade para

cumprimentá-lo pelo seu trabalho, pela sua

desenvoltura, por tudo aquilo que tem feito pela

cidade de Laguna e o sul do estado. O seu

empenho, a sua dedicação está sendo coroado

para que amanhã, realmente, o governador

possa estar em Laguna fazendo o ato de

estadualização do Porto Pesqueiro de Laguna.

Um porto que teve no ano de 2018 mais de 2,5

mil toneladas sendo recebidas, tem uma

extensão de mais de 2,2 mil metros. Tenho

certeza que com essa estadualização, por essa

sensibilidade do governador, o município de

Laguna, a região sul vai crescer principalmente

no ramo de pescados, gerando mais empregos

e renda para todos aqueles que precisam e

trabalham para o desenvolvimento do estado

de Santa Catarina. Parabéns pelo seu trabalho,

é isso que nos dá orgulho de continuar

acreditando naquilo que nós fazemos, em

busca do fortalecimento do estado, da região e

valorizando o povo catarinense. Portanto,

sucesso e vamos em frente.”

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 1.210/2019 e

1.244/2019, 1.245/2019 e 1.246/2019, de

autoria do deputado Valdir Cobalchini;

1.212/2019, 1.249/2019 e 1.250/2019, de

autoria do deputado Nilso Berlanda;

1.213/2019 e 1.229/2019, 1.230/2019 e

1.231/2019, de autoria do deputado Moacir

Sopelsa; 1.214/2019, 1.215/2019,

1.216/2019, 1.221/2019, 1.222/2019,

1.223/2019, 1.224/2019, 1.236/2019,

1.237/2019, 1.242/2019 e 1.243/2019, de

autoria do deputado Laércio Schuster;

1.217/2019, 1.218/2019, 1.219/2019,

1.220/2019 e 1.225/2019, de autoria do

deputado Maurício Eskudlark; 1.226/2019, de

autoria da deputada Paulinha; 1.227/2019 e

1.247/2019, de autoria do deputado Padre

Pedro Baldissera; 1.228/2019, de autoria da

deputada Luciane Carminatti; 1.232/2019, de

autoria do deputado Sargento Lima;

Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Sílvia]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -

Discorre sobre a situação do Porto Pesqueiro

de Laguna. Conta que em 1975 aconteceu à

federalização do porto, e o fato foi muito

comemorado pela população lagunense, porém

paulatinamente foi sendo sucateado e chegou à

situação de caos. Não havendo mais oradores inscritos,

esta Presidência, antes de encerrar a sessão,

convoca outra, ordinária, para amanhã, no

horário regimental. Está encerrada a sessão.

[Taquígrafia: Roberto] [Revisão: Taquígrafa Sara].

Relata sua luta pela estadualização do

porto pesqueiro desde que foi eleito deputado,

fazendo inúmeras viagens a São Paulo e

Brasília para participar de reuniões no

Ministério de Agricultura e Pesca, bem como no

A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária à servidora LEDA DA APARECIDA
PEREIRA HUPPI, matrícula nº 1947, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, código PL/ALE-19, a contar de 03 de setembro de 2019.

ATO DA MESA Nº 524, de 26 de Setembro de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2941/2019, Deputado JULIO GARCIA - Presidente

RESOLVE: com fundamento no § 19, do art. 40 da
Constituição Federal, com a redação dada
através da EC nº 41/2003,

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Deputado Altair Silva - Secretário

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

EXTRATOS
FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e
demais normas, com suas alterações posteriores, na Lei nº 10.520 de
17/07/2002, subsidiariamente, nos Decretos Federais nº 7.892 de
23/01/13 e nº 8.250 de 23/05/14, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 128 de 2015, nº 131 de 2016 e 101 de 2017;
Autorização para Processo Licitatório LIC nº 41 de 18/09/2018, além
das demais disposições legais aplicáveis e no disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 32 de 06/11/2018.

EXTRATO Nº 163/2019
REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 021/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 032/2018.
OBJETO: Aquisição e instalação de materiais necessários para
fechamento de espaços físicos (forro, parede drywall, vidros, portas,
pisos e rodapés), nas dependências do Palácio Barriga Verde.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (21 de
novembro de 2018).

LOTE 1 MARCA VALOR (R$)
ORDEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

1 500 m² Serviço de retirada e recolocação de forro composto por placas de gesso
acartonado.
Retirada e recolocação de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) de
forro formado por placas de gesso acartonado, modelo Gyptone Base 31
da Placo do Brasil ou similar, com película de PVC em uma das faces, na
modulação de 625 x 625 mm, sistema de borda tegular (borda rebaixada)
na cor branca, apoiado e perfis metálicos tipo “T” invertido na cor branca
da “roll for”, conforme existentes;

Gyptone
Base
31 da
Placo
do
Brasil

48,45 24.225,00

2 500 m² Fornecimento de forro formado de placa em gesso acartonado
Fornecimento de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) de forro
formado por placas de gesso acartonado, modelo Gyptone Base 31 da
Placo do Brasil ou similar, com película de PVC em uma das faces, na
modulação de 625 x 625 mm, sistema de borda tegular (borda rebaixada)
na cor branca, apoiado em perfis metálicos tipo “T” invertido na cor
branca da “roll for”, conforme existentes;

Gyptone
Base
31 da
Placo
do
Brasil

202,35 101.175,00

3 500 m²
Serv.

Instalação de forro composto por placas de gesso acartonado.
Serviço de instalação de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) de
forro formado por placas de gesso acartonado, modelo Gyptone Base 31
da Placo do Brasil ou similar, com película de PVC em uma das faces, na
modulação de 625 x 625 mm, sistema de borda tegular (borda rebaixada)
na cor branca, apoiado em perfis metálicos tipo “T” invertido na cor
branca da “roll for”, conforme existentes;

Gyptone
Base
31 da
Placo
do
Brasil

34,20 17.100,00

TOTAL DO LOTE 1 142.500,00
LOTE 2 MARCA VALOR (R$)

ORDEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL
4 1.000 m² Fornecimento de parede drywall

Fornecimento de 1.000,00 m² (hum mil metros quadrados) de parede de
Dry-wall - Sistema de vedação com construção a seco tipo dry-wall, piso a
teto, para aplicação em áreas secas, com placas Standard - ST - e
resistentes à umidade - RU -, com isolamentos térmico e acústico,
constituídas por chapas de gesso acartonado aparafusados em ambos os
lados de montantes metálicos. As chapas de gesso devem ser
produzidas de acordo com as Normas ABNT. As chapas de aço
galvanizado para fabricação dos perfis metálicos devem ser produzidas
de acordo com a Norma ABNT NBR 15217:2005, especialmente nos
aspectos de espessura mínima da chapa (0,50 mm) e do revestimento
galvanizado mínimo (Classe Z 275 g/m² dupla face). No caso de divisão
entre ambientes secos e úmidos deve ser utilizada chapa RU apenas no
lado sujeito à umidade. No caso de utilização de chapas duplas de
gesso, apenas a mais externa voltada para o lado sujeito à umidade deve
ser RU; As juntas entre as placas serão tratadas com fitas e massa
corrida específicas para chapas de gesso, bem como regularização de
toda chapa com massa corrida específica para um perfeito acabamento
da superfície para pintura. Os tratamentos térmicos e acústicos serão
constituídos por painéis de lãs minerais (de rocha) instalados entre todas
as chapas de gesso. Estruturação de portas e aberturas para vidro,
conforme projeto. Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de
material fornecido, considerando-se sua área efetiva.

Gypsum 176,70 176.700,00

5 1.000 m²
Serv.

Instalação de parede drywall.
Serviço de instalação de 1.000,00 m² (hum mil metros quadrados) de
parede de Dry-wall - Sistema de vedação com construção a seco tipo dry-
wall, piso a teto, para aplicação em áreas secas, com placas Standard -
ST - e resistentes à umidade - RU -, com isolamentos térmico e acústico,
constituídas por chapas de gesso acartonado aparafusados em ambos os
lados de montantes metálicos. As chapas de gesso devem ser
produzidas de acordo com as Normas ABNT. As chapas de aço
galvanizado para fabricação dos perfis metálicos devem ser produzidas
de acordo com a Norma ABNT NBR 15217:2005, especialmente nos
aspectos de espessura mínima da chapa (0,50 mm) e do revestimento
galvanizado mínimo (Classe Z 275 g/m² dupla face). No caso de divisão
entre ambientes secos e úmidos deve ser utilizada chapa RU apenas no
lado sujeito à umidade. No caso de utilização de chapas duplas de
gesso, apenas a mais externa voltada para o lado sujeito à umidade deve
ser RU; As juntas entre as placas serão tratadas com fitas e massa
corrida específicas para chapas de gesso, bem como regularização de
toda chapa com massa corrida específica para um perfeito acabamento
da superfície para pintura. Os tratamentos térmicos e acústicos serão
constituídos por painéis de lãs minerais (de rocha) instalados entre todas
as chapas de gesso. Estruturação de portas e aberturas para vidro,
conforme projeto. Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de
material instalado, considerando-se sua área efetiva.

Gypsum 45,95 45.920,00

TOTAL R$ 222.620,00
Desconto: R$ 6,50
VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$ 222.613,50
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LOTE 3 MARCA VALOR (R$)
ORDEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL
6 60 m² Fornecimento de vidro 6 mm e perfil de alumínio em u anodizado na cor

branco
Fornecimento de 60,00 m² (sessenta metros quadrados) de vidro 6mm e
perfil de alumínio tipo U anodizado na cor branco, conforme padrão
existente. O serviço é medido por unidade (un) de vidro instalado. O preço
unitário remunera o fornecimento do metro quadrado (m²) do vidro
especificado, inclusive os perfis de fixação;

Asa
Alumínio

156,11 9.336,60

7 60 m²
Serv.

Instalação de vidro 6 mm e perfil de alumínio tipo u anodizado na cor
branca.
Serviço de instalação de 60,00 m² (sessenta metros quadrados) de vidro
6mm e perfil de alumínio tipo U anodizado na cor branco, conforme
padrão existente. O serviço é medido por unidade (un) de vidro instalado.
O preço unitário remunera a instalação do metro quadrado (m²) do vidro
especificado, inclusive os perfis de fixação;

Cebrace 63,34 3.800,40

TOTAL DO LOTE 3 R$ 13.167,00
LOTE 4 MARCA VALOR (R$)

QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL
8 20 peça Fornecimento de porta em madeira 80 x 210 x 4 cm

Fornecimento de 20,00 (vinte) portas com dimensão (80 x 210 x 4) de
madeira com revestimento maciço, conforme padrão existente. Todas as
portas serão completas (revestimento com lãmina de Corupixá, duas
demãos de verniz poliuretano, 3 dobradiças de Latão Cromada - 3” x 2
½” tipo La Fonte cód. 85 e jogo de fechadura tipo La Fonte cód. 6521,
conforme existentes. O serviço é medido por unidade (un) de folha de
porta fornecida. O preço unitário remunera o fornecimento da folha de
porta de passagem especificada, inclusive as respectivas dobradiças,
fechadura e parafusos de fixação;

Leo
Madeiras

964,25 19.285,00

9 20 Peça
Serv.

Instalação de porta em madeira 80 x 210 x 4 cm.
Serviço de instalação de 20,00 (vinte) portas com dimensão (80 x 210 x
4) de madeira com revestimento maciço, conforme padrão existente.
Todas as portas serão completas (revestimento com lãmina de Corupixá,
duas demãos de verniz poliuretano, 3 dobradiças de Latão Cromada - 3” x
2 ½” tipo La Fonte cód. 85 e jogo de fechadura tipo La Fonte cód. 6521,
conforme existentes. O serviço é medido por unidade (un) de folha de
porta instalada. O preço unitário remunera a instalação da folha de porta
de passagem especificada, inclusive as respectivas dobradiças,
fechadura e parafusos de fixação;

Leo
Madeiras

258,40 5.168,00

TOTAL DO LOTE 4 R$ 24.453,00

LOTE 5 MARCA VALOR (R$)
ORDEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL
10 300 m² Fornecimento de piso laminado de madeira, espessura 8 mm, em fibras

de hdf supercompactada.
Fornecimento de 300,00 (trezentos) m² de piso laminado de madeira,
espessura 8mm, em fibras de HDF supercompactado, com manta
estabilizadora de 2mm, resistente à cinzas de cigarro incandescentes, à
luz solar e abrasão de rodízios de cadeiras, da DURAFLOOR - linha
NATURE, na cor CLEAN CEREZO CARMEL (Padronização); O serviço é
medido por metro quadrado (m²) de piso laminado fornecido. O preço
unitário remunera o fornecimento do metro quadrado (m²) de piso
laminado e manta estabilizadora;

Durafloor 170,84 51.252,00

11 300 m²
Serv.

Instalação de piso laminado de madeira, espessura 8 mm, em fibras de
hdf supercompactada.
Serviços de Instalação de 300,00 (trezentos) m² piso laminado de
madeira, espessura 8mm, em fibras de HDF supercompactado, para ser
instalado sobre manta estabilizadora de 2mm, resistente à cinzas de
cigarro incandescentes, à luz solar e abrasão de rodízios de cadeiras, da
DURAFLOOR - linha NATURE, na cor CLEAN CEREZO CARMEL
(Padronização); O serviço é medido por metro quadrado (m²) de piso
laminado instalado. O preço unitário remunera a instalação do metro
quadrado (m²) de piso laminado com manta estabilizadora;

Durafloor 37,84 11.352,00

TOTAL DO LOTE 5 R$ 62.604,00
DESCONTO: R$ 0,90
TOTAL DO LOTE 5: R$ 62.603,10

LOTE 6 MARCA VALOR (R$)
ORDEM QTDE. UNID. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL
12 500 mL Fornecimento de rodapés para piso laminado;

Fornecimento de 500,00 mL (quinhentos metros lineares) de rodapés
para piso laminado de madeira, para linha Nature da DURAFLOOR, na cor
CLEAN CEREZO CARMEL, 8 cm de altura (Padronização); O serviço é
medido por metro linear (ml) do rodapé fornecido. O preço unitário
remunera o fornecimento do metro linear (ml) de rodapé para piso
laminado;

Durafloor 35,94 17.970,00

13 500 mL
Serv.

Instalação de rodapé para piso laminado.
Serviço de instalação de 500,00 mL (quinhentos metros lineares) de
rodapés para piso laminado de madeira, para linha Nature da
DURAFLOOR, na cor CLEAN CEREZO CARMEL, 8 cm de altura
(Padronização); O serviço é medido através do rodapé instalado. O preço
unitário remunera a instalação do metro linear (ml) de rodapé para piso
laminado;

Durafloor 18,84 9.420,00

TOTAL DO LOTE 6 R$ 27.390,00
DESCONTO: R$ 1,50
TOTAL DO LOTE 6: R$ 27.388,00

1ª REGISTRADA: Guido Rampini ME, com sede na Rua Bahia, 46,
Parque Santa Tereza, Santa Isabel/SP, CEP 07500-000, fone/fax (11)
4657-2973 (11) 98110-0910, email divisoria@hotmail.com, inscrita no
CNPJ 07.875.830/0001-01

Florianópolis, 25 de setembro de 2019.
Neroci da Silva Raupp- Diretor-Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Ronilse Maria Bungestabs de Mello Marcelo- Representante Legal

–––– * * * ––––
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EXTRATO Nº 164/2019 normas contidas na referida Lei, com suas alterações posteriores, na
Lei nº 10.520 de 17/07/2002, na Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006, nos Decretos Federais nº 7.892 de 23/01/2013 e nº
8.250 de 23/05/2014 e nos Atos da Mesa de nº 214/2007,
101/2017, 128/2015 e 131/2016, bem como na Autorização
Administrativa através do Processo Licitatório nº 46 de 09/10/2018,
demais disposições legais aplicáveis e no disposto no Edital de Pregão
Presencial nº 38 de 04/12/2018.

REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 026/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 038/2018.
OBJETO: Aquisição, por demanda, de material de expediente para
atender o almoxarifado da ALESC.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (11 de
dezembro de 2018).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e demais

LOTE 10
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN MARCA QDE. UNIT. R$ TOTAL R$

148 Papel offset azul, 75 g/m² a4; formato 210 x 297 mm -
tamanhos de papel das séries, a, b e c, da norma iso 216
(em milímetros); caixa com 10 resmas.

caixa Chamex 2 122,07  244,14

149 Papel offset amarelo, 75 g/m² a4; formato 210 x 297 mm
- tamanhos de papel das séries, a, b e c, da norma iso
216 (em milímetros); caixa com 10 resmas.

caixa Chamex 2 122,07  244,14

150 Papel offset rosa 75 g/m² a4; formato 210 x 297 mm -
tamanhos de papel das séries, a, b e c, da norma iso 216
(em milímetros); caixa com 10 resmas.

caixa Chamex 2 122,07  244,14

151 Papel offset verde 75 g/m² a4; formato 210 x 297 mm -
tamanhos de papel das séries, a, b e c, da norma iso 216
(em mm); caixa com 10 resmas

caixa Chamex 2 122,04  244,08

152 Papel a-4 75 g/m² 210 x 297 mm (com variação de 4%
para mais ou para menos, de acordo com a norma da
abnt/iso 536), branco, alta alvura mínima de 97% (iso
2470), opacidade: mínima de 90% (iso 2471), espessura:
mínima 97 micras de acordo com a iso 534, pa - cx com
10 resmas.

caixa Chamex 1800 114,17
205.506,00

153 Papel a3 75 g/m 297 x 420 mm com 500 fls cor branco,
caixa com 05 resmas.

caixa Chamex 350 114,13  39.945,50

154 Papel reciclado a4 75 gm²; caixa com 05 resmas. caixa Chamex 200 117,86  23.572,00
Valor total do Lote: Duzentos e setenta mil reais. 270.000,00
       

LOTE 11
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN MARCA QUANT  UNIT. R$ TOTAL R$

127 Folhas de papel offset cor branca 120 gm² formato A4 Folha Chambril 500.000 0,06  30.000,00
128 Folhas de papel offset cor branca 120 gm² formato A3 Folha Chambril 300.000 0,11  33.000,00
129 Folhas de papel offset, cor branca, 180 gm², formato A3 Folha Chambril 200.000 0,17  34.000,00
130 Folhas de papel offset cor branca 180 gm² formato A4 Folha Chambril 400.000 0,08  32.000,00
131 Papel couchê branco fosco, 180 gm², formato A4 210 x

297 mm.
Folha Nevia 50.000 0,08 4.000,00

132 Papel autocopiativo branco; 56 gm²; cfb; formato 66 x 96;
pacote com 500 folhas.

Pacote Clan Copy 2  225,00  450,00

133 Papel autocopiativo; na cor azul; 56 g/m²; cfb; formato 66
x 96; pacote com 500 folhas.

Pacote Clan Copy 2  225,00  450,00

134 Papel autocopiativo; na cor rosa; 56 g/m²; cfb; formato 66
x 96; pacote com 500 folhas.

Pacote Clan Copy 2  225,00  450,00

135 Papel jornal pardo 52 g/m²; formato 66 x 96; pacote com
500 folhas.

Pacote whith birch 20  78,00 1.560,00

136 Papel capa ag 90g/m²; tamanho 66 x 96; pacote com
200 folhas; na cor amarelo.

Pacote Novatel 2  67,00  134,00

137 Papel capa ag 90 g/m²; tamanho 66 x 96; pacote com
200 folhas; na cor vermelho.

Pacote Novatel 2  67,00  134,00

138 Papel capa ag 90g/m²; tamanho 66 x 96; pacote com
200 folhas; na cor verde.

Pacote Novatel 2  67,00  134,00

139 Papel capa ag 90g/m²; tamanho 66 x 96; pacote com
200 folhas; na cor azul.

Pacote Novatel 2  67,00  134,00

140 Papel capa ag 90g/m²; tamanho 66 x 96; pacote com
200 folhas; na cor rosa.

Pacote Novatel 2  67,00  134,00

141 Papel monolúcido 75 g/m²; branco; formato 66 x 96;
pacote com 500 folhas.

Pacote Chambril 10  156,50 1.565,00

142 Papel off set bege 180g/m²; formato 32x48. Folha Multiverde 15.000 0,22 3.300,00
143 Papel off set azul 180g/m²; formato 32x48. Folha Multiverde 15.000 0,22 3.300,00
144 Papel off set branco 180g/m²; formato 32x48. Folha Chambril 15.000 0,19 2.850,00
145 Papel off set amarelo 180g/m²; formato 32x48. Folha Multiverde 15.000 0,22 3.300,00
146 Papel off set amarelo 180g/m²; formato 32x48. Folha Multiverde 15.000 0,22 3.300,00
147 Papel off set verde 180g/m²; formato 32x48. Folha Multiverde 15.000 0,22 3.300,00
155 Papel reciclato a3 75g/m² caixa com 05 resmas resma Chambril

Eco
50 40,40 2.020,00

156 Papel reciclato a4 180g/m² caixa com 05 resmas resma Chambril
Eco

10 43,40 434,00

157 Papel reciclato a3 180g/m² caixa com 05 resmas resma Chambril
Eco

5 97,00 485,00
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158 Papel color plus nice (azul cobalto) 180g/m²; formato
32x48.

Folha Fedrigoni 4.000 0,90 3.600,00

159 Papel color plus tahiti (verde claro) 180g/m²; formato
32x48.

Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

160 Papel color plus grecia (azul celeste) 180g/m²; formato
32x48.

Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

161 Papel color plus madri (pêssego) 180g/m²; formato
32x48.

Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

162 Papel color plus cartagena (laranja) 180g/m²; formato
32x48.

Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

163 Papel color plus fidgi (rosa) 180g/m²; formato 32x48. Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00
164 Papel color plus pequim (vermelho) 180g/m²; formato

32x48.
Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

165 Papel color plus buenos aires (verde amazonas) 180g/m²;
formato 32x48.

Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

166 Papel color plus marfim (bege kenya) 180g/m²; formato
32x48.

Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

167 Papel color plus milano (cinza) 180g/m²; formato 32x48. Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00
168 Papel color plus rio de janeiro (amarelo) 180g/m²; formato

32x48.
Folha Fedrigoni 2.000 0,90 1.800,00

Valor total do Lote: Cento e oitenta e dois mil e trinta e quatro reais 182.034,00
1ª REGISTRADA: Dicapel Papéis e Embalagens Ltda, com sede na Rua
Frederico Jensen, nº 180, Itoupavazinha, Blumenau, SC, fone (047)
3331-5656, correio eletrônico (e-mail) licitacao@dicapel.com.br, inscrita
no CNPJ sob o nº 83.413.591/000318.

PORTARIA Nº 2091, de 26 de Setembro de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,Florianópolis, 25 de setembro de 2019.

Neroci da Silva Raupp - Diretor-Geral RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Edson Fernando Mazzuco- Representante

–––– * * * ––––

OFÍCIOS
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para

realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 019/2019.

Matr Nome do Servidor Função
OFÍCIO Nº 0679.5/2019

1039 VICTOR INÁCIO KIST PregoeiroOfício nº 046/2019 Florianópolis, 19 de setembro de 2019.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Federação Catarinense de
Desportos Universitários, de Florianópolis, referente ao exercício de 2018.

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Pregoeiro substituto

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA

Manoel Obdúlio Rebelo 0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Equipe de apoio
Presidente

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTTLido no Expediente
Sessão de 25/09/19 Neroci da Silva Raupp

–––– * * * –––– Diretor-Geral
OFÍCIO Nº 0680.9/2019 –––– * * * ––––

Ofício nº 013/2019. Araquari, 20 de agosto de 2019. PORTARIA Nº 2092, de 26 de Setembro de 2019
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Grupo Escoteiro Parati, de
Araquari, referente ao exercício de 2018.

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

Cristiano Bertelli
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 25/09/19

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
–––– * * * ––––

PORTARIAS EXONERAR o servidor JAIME SBORZ, matrícula nº
9680, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-55, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 26 de
setembro de 2019 (Liderança do PSD).PORTARIA Nº 2090, de 26 de Setembro de 2019

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2093, de 26 de Setembro de 2019

RESOLVE: 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

ART. 1º DESIGNAR a servidora BARBARA BIANCHINI
VALI, matrícula nº 7525, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerência -
Controle de Frequência, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, SANDRA MARA COELHO, matrícula nº 1749, que se encontra em
fruição de licença-prêmio por 60 (sessenta) dias, a contar de 1º de
outubro de 2019 (DRH - CARF - Gerência de Controle de Frequência).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor GILDOMAR ESSER, matrícula nº
9653, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-49, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
outubro de 2019 (Gab Dep Ivan Naatz).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp Carlos Antonio Blosfeld
Diretor-Geral Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 2094, de 26 de Setembro de 2019 Em 2019, os Jogos Abertos da Terceira Idade - JASTI
completaram 12 anos de sucesso e consagração. Essa consagrada
política pública envolve em sua organização diversos órgãos e
entidades governamentais, prefeituras municipais, federações
esportivas e diversas entidades não governamentais.

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

Os JASTI representam o estímulo à participação em atividades
esportivas, recreativas e artísticas para pessoas com mais de sessenta
anos de idade, oportunizando e estimulando a adoção de um estilo de vida
mais ativo, ampliando a capacidade de socialização dessa população. A
programação dos JASTI já está entre as principais do calendário do sistema
esportivo estadual, já sendo considerada como importante indutora para o
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor MARK PULS, matrícula nº 9297,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de outubro de 2019
(Gab Dep Felipe Estevão).

Ocorre que por questões organizacionais e de programação
do calendário da Fesporte os JASTI nunca ocorreram após os Jogos
Abertos de Santa Catarina, tampouco no mesmo Município sede,
conforme dispõe o art. 2º da Lei 13.846, de 2006 em vigência.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2095, de 26 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

Como exemplo, neste ano, a fase estadual dos JASTI foi
realizada no Município de Gaspar, entre os dias 20 e 24 de maio. Na
oportunidade, participaram 2000 atletas, representando 180
Municípios. No entanto, os Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC
serão realizados nos Municípios de Timbó, Indaial e Pomerode, entre os
dias 7 e 17 de novembro.RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diante do exposto, pretendendo contribuir para o
aperfeiçoamento da gestão do calendário de eventos promovido pelo
Governo do Estado e do pleno atendimento a legislação em vigência,
entendo necessária e oportuna à aprovação da presente medida legislativa.

EXONERAR a servidora GRAZIELA WINTERS DIAS,
matrícula nº 9351, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de outubro de 2019 (Gab Dep Ivan Naatz). Sala das Sessões,
Carlos Antonio Blosfeld

Deputado Fernando KrellingDiretor de Recursos Humanos
–––– * * * –––––––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0345.1/2019PORTARIA Nº 2096, de 26 de Setembro de 2019
Altera a Lei nº 10.361, de 10 de janeiro de
2006, que “disciplina o funcionamento de
clubes, academias e outros estabelecimentos
que ministrem aulas ou treinos de ginástica,
dança, artes marciais, esportes e demais
atividades físico desportivo-recreativas e adota
outras providências”.

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,

Art. 1º Renumera o Parágrafo Único para § 1º e acrescenta o
§ 2º ao art. 2º da Lei nº 10.361, de 10 de janeiro de 1997, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2.................................................................................
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
ELIANA MARIA JUCOSKI MONTEIRO, matrícula nº 7997, de PL/GAB-63
para o PL/GAB-49 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de outubro de 2019 (Gab Dep Ada Faraco de Luca).

.........................................................................................................
§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo

poderão manter responsável técnico substituto, para os casos de
impedimento ou ausência do titular, não sendo obrigatória a presença
do responsável técnico durante todo horário de funcionamento.”Carlos Antonio Blosfeld

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Diretor de Recursos Humanos
Sala das Sessões,–––– * * * ––––
Deputado Fernando Krelling

PROJETOS DE LEI Lido no Expediente

Sessão de 25/09/19

JUSTIFICAÇÃOPROJETO DE LEI Nº 0337.1/2019
Senhoras e Senhores Deputados,Altera o art. 2º da Lei nº 13.846, de 2006,

que institui os Jogos Abertos da Terceira
Idade no Estado de Santa Catarina.

Submeto à elevada consideração dos nobres Pares, a
presente proposição que tem por objetivo atualizar a legislação em
vigência e trazer maior flexibilidade e razoabilidade a gestão dos
estabelecimentos prestadores de serviços nas áreas das atividades
físicas, esportivas e afins no tocante a gestão dos seus recursos humanos.

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 13.846, de 03 de outubro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O evento ocorrerá, anualmente, de acordo com
calendário de eventos da Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE”. O exercício das atividades de educação física, assim como a

competência dos Profissionais de Educação Física em coordenar,
programar, dirigir, supervisionar, assessorar e elaborar normas
técnicas, científicas e pedagógicas nas áreas do desporto já está
disposto na Lei Federal 9.696, de 1998, assegurado o registro de
empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, na
forma do art. 1º da Lei Federal nº 6.839, de 1980.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Fernando Krelling

Lido no Expediente

Sessão de 25/09/19

JUSTIFICAÇÃO
Em 2012, o Conselho Federal de Educação Física- CONFEF

após deliberação em plenário, estabeleceu que entende-se por
responsável técnico o Profissional de Educação Física contratado por
pessoa jurídica atuante nas áreas de atividades físicas, esportiva e
afins. Na oportunidade, o CONFEF alterou a Resolução nº 134/2007, que
dispõe sobre a função de responsabilidade técnica dos estabelecimentos
prestadores de serviços no campo das atividades física e esportivas.

Senhoras e Senhores Deputados,
Submeto à elevada consideração dos nobres Pares, a

presente proposição que tem por objetivo corrigir o regramento
legal e trazer maior autonomia e segurança jurídica para a
Fundação Catarinense de Esporte - Fesporte no que concerne ao
planejamento e execução do calendário de eventos esportivos
promovidos pelo Governo do Estado.
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A proposta em tela pretende atualizar o disposto na Lei
10.361, de 1997, tornando proporcional a exigência da presença dos
responsáveis técnicos nos estabelecimentos em questão,
considerando que o Decreto Estadual nº 3.150, de 25 de agosto de
1998 em vigência, em seu art. 10º, § 2º, assevera que
estabelecimentos que desenvolvam atividades relacionadas com aulas
ou treinos de ginástica, artes marciais, esportes e demais atividades
físicas e recreativas respectivo, sendo obrigatória a presença do responsável
técnico durante todo horário de funcionamento dos estabelecimentos.

PROJETO DE LEI Nº 0347.3/2019
Denomina Flora Duarte de Albuquerque a
biblioteca da Escola de Educação Básica
Marino Pisani, do Município de Monte Carlo.

Art. 1º Fica denominada Flora Duarte de Albuquerque a
biblioteca da Escola de Educação Básica Marino Pisani, do Município
de Monte Carlo.

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

Ocorre que por questões contratuais nas relações
trabalhistas e na carga horária de funcionamento características
desses estabelecimentos, constata-se a dificuldade prática de
cumprimento do disposto no Decreto Estadual em questão.

Deputado Romildo Titon
Lido no Expediente

Sessão de 25/09/19

JUSTIFICAÇÃO
Não obstante, as relações trabalhistas entre contratante e

contratado que disponham sobre a carga horária do responsável técnico
podem ser pactuadas por declaração de firma individual, pelos
estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do
profissional responsável, na forma da Resolução nº 134, de 2007 do
CONFEF, não sendo razoável que o Estado exerça essa tutela
exacerbada, dispositivo vigente que tem dificultado o aperfeiçoamento
do dia a dia desse segmento do mercado de trabalho.

A presente proposição tem por objetivo homenagear a ilustre
Senhora Flora Duarte de Albuquerque, falecida em 11 de janeiro de
1998, dando seu nome à biblioteca da Escola de Educação Básica
Marino Pisani, no Município de Monte Carlo.

Flora Duarte de Albuquerque nasceu em 24 de dezembro de
1926, no distrito de Uruguai, no Município de Concórdia/SC, onde viveu
até casar com Epaminondas Lopes de Albuquerque e mudar-se para
Monte Carlo.

Diante do exposto, entendendo oportuno e necessário o
aperfeiçoamento da legislação em vigência, submeto à elevada
apreciação de Vossas Excelências, esperando ao final o acolhimento e
a aprovação da presente medida legislativa.

Dona Flora, como era chamada, teve dez filhos, dentre os
quais se destaca Jamil Albuquerque, hoje conhecido conferencista e
escritor brasileiro.

Em Monte Carlo, D. Flora, assim como toda a família,
participava ativamente da vida da cidade, aconselhando e acolhendo
aqueles que a procuravam, sendo amada e admirada por todos.

Sala das Sessões,
Deputado Fernando Krelling

–––– * * * –––– Seu temperamento sereno e acolhedor lhe conferiu destaque
na comunidade montecarlense, motivo pelo qual é lembrada, com muito
carinho e saudade, até os dias de hoje.

PROJETO DE LEI Nº 0346.2/2019
Altera a Lei nº 14.365, de 2008, que
“Determina a afixação de cartazes, nos locais
que especifica, com mensagem sobre explo-
ração sexual e tráfico de crianças e
adolescentes”, para incluir a divulgação do
aplicativo Proteja Brasil no texto dos cartazes.

Assim, para homenagearmos essa importante e querida
cidadã montecarlense, faz-se necessário o apoio dos meus Pares para
a aprovação do presente Projeto de Lei.

Deputado Romildo Titon
–––– * * * ––––

REQUERIMENTOArt. 1º O art. 1º da Lei nº 14.365, de 25 de janeiro de 2008,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º ..............................................................................
REQUERIMENTO Nº /0075.6/2019. .........................................................................................

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Parágrafo único. O texto contido nos cartazes terá os
seguintes dizeres:

REQUERIMENTO“EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES SÃO CRIMES; DENUNCIE JÁ - DISQUE 100. A
DENUNCIA TAMBÉM PODE SER FEITA ATRAVÉS DO APLICATIVO
PROTEJA BRASIL”” (NR)

Com suporte no regimento interno e na Resolução de nº
05/2005, os deputados (as) infra-assinados (as), REQUEREM a
constituição da Frente Parlamentar em Defesa da Região dos
Municípios do Médio Vale do Rio Itajai (AMMVI), com a a finalidade de
acompanhar as políticas públicas, bem como a de promover a partici-
pação da sociedade nas discussões relacionadas ao desenvolvimento
da referida Região.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputada Marlene Fengler

Lido no Expediente

Sala das Sessões,Sessão de 25/09/19

Deputado Ivan NaatzJUSTIFICATIVA
Deputado Milton HobusO presente projeto de lei tem por finalidade divulgar o

aplicativo Proteja Brasil ao maior número de crianças e
adolescentes em local onde há uma grande concentração dos
mesmos, como nos cinemas.

Deputado Laércio Schuster
Deputado João Amin
Deputado Ismael dos Santos

Lido no ExpedienteTrata-se de uma iniciativa que visa combater a violência
sexual contra crianças e adolescentes, visto que a divulgação dos
meios de denúncia certamente coage o agressor e encoraja a
criança a denunciar a violência, motivo pelo qual conto com o apoio
dos nobres pares para a aprovação deste.

Sessão de 25/09/19

TERMO DE ADESÃO
Os parlamentares que a este subscrevem no Regimento

Interno e nos termos do artigo 4º da Resolução nº 005 de 30 de agosto
de 2005, manisfesta sua adesão à Defesa da Região dos Municípios
do Médio Vale do Rio Itajai (AMMVI), com a finalidade de acompanhar
as políticas, bem como a de promover a participação da sociedade nas
discussões relacionadas ao desenvolvimento da referida Região.

Sobre o aplicativo Proteja Brasil: O Proteja Brasil é um
aplicativo gratuito que permite a toda pessoa se engajar na
proteção de crianças e adolescentes. É possível fazer denúncias
direto pelo aplicativo, localizar os órgãos de proteção nas
principais capitais e ainda se informar sobre as diferentes
violações. As denúncias são encaminhadas diretamente para o
Disque 100, serviço de atendimento do governo federal. O
aplicativo também recebe denúncias de locais sem acessibilidade,
de crimes na internet e de violações relacionadas a outras
populações em situação vuInerável.

Sala das Sessões,
Deputado Ivan Naatz
Deputado Milton Hobus
Deputado Laércio Schuster
Deputado João Amin
Deputado Ismael dos Santos

–––– * * * ––––Deputada Marlene Fengler
–––– * * * ––––
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