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P L E N Á R I O

ATA DA 089ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair

Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel

Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da

Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ismael

dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry

Comper - Jessé Lopes - João Amin - José Milton

Scheffer - Julio Garcia - Laércio Schuster -

Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -

Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene

Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -

Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Nazareno

Martins - Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre

Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -

Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio Motta -

Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

aprovação e a distribuição do expediente aos

senhores deputados.

autonomia da Celesc no Alto Vale; também o

convênio do estado com os municípios para

manutenção de rodovias estaduais, sendo que

o governo do estado lançou o projeto

Recuperar, e a Amavi e Amfri já assinaram, e a

Ammvi está em processo de análise para entrar

ou não no referido projeto. Cita que o governo

federal, por estar em sintonia com o governo do

estado, está demonstrando a efetivação das

políticas públicas e melhorando a qualidade de

vida dos catarinenses.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Tece comentários a respeito da presente data,

1º de outubro, Dia Internacional do Idoso,

ressaltando a importância de dar atenção

especial todos os dias aos idosos. Também,

comenta sobre dados numéricos do IBGE,

dentre eles a análise dizendo que, de 2012 a

2018, a população infantil recuou e a de idosos

vem aumentando. Assim, considera que se

deve trabalhar em prol da qualidade de vida e

direitos dos brasileiros na terceira idade.

Deputado Felipe Estevão (Aparteante) -

Corrobora a fala do deputado e o parabeniza pelo

trabalho que faz na referida frente parlamentar.

Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)

- Parabeniza o deputado pelo trabalho que faz,

e está fazendo, na mencionada frente.

Discorre sobre a Frente Parlamentar em

Defesa do Vale do Itajaí com formação

suprapartidária, pois os 11 integrantes que a

compõem buscam resolver os problemas da

região. Elenca algumas demandas resultantes

de três reuniões realizadas em um mês nas

três microrregiões, como o pedido de

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Julio Garcia Deputado Sargento Lima (Aparteante) -

Da mesma forma, parabeniza o deputado pelo

tema abordado.

Mauro de Nadal

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita

a leitura da ata da sessão anterior para

Deputado Jerry Comper (Aparteante) -

Comunga a fala do deputado e se mostra

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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solícito no sentido de atender aos cidadãos do

Vale do Itajaí. [Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Doutor Vicente Caropreso

(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela fala,

e concorda que a questão do acesso realmente

está péssima.

Transportes para realização de audiência

pública em Tubarão, dia 8 de novembro, com

objetivo de ampliar o debate sobre a

implantação do sistema de pedágio no trecho sul

da BR-101, entre Paulo Lopes e Passo de Torres.

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -

Questiona o cronograma de obras nas rodovias

estaduais, e afirma que a justificativa do

governo ter herdado um estado sucateado já

está perdendo forças.

Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Corrobora a fala do deputado,

porém diz que mais de 75% das desapropriações

para realização do acesso foi realizada pelo atual

governo, isto significa que o governo anterior a

Carlos Moisés atrasou demais a obra.

Antecipa que não é contra o sistema

de concessões de rodovias como forma de

oferecer boas estradas, com segurança à

população, mais reconhece que muito precisa ser

discutido para implantar um sistema de cobrança

de pedágios, a fim de não prejudicar a população.

Comenta sobre a necessidade de

rever as prioridades das obras, alertando sobre

a Serra Dona Francisca, onde estão ocorrendo

acidentes com óbitos, e trazendo prejuízo para

a região por conta da alteração de rota das

transportadoras. Relata que recebeu, na presente

data, dois representantes dos caminhoneiros, que

demonstram preocupação e cobram por obras na

rodovia da Serra Dona Francisca.

Deputado João Amin (Aparteante) -

Cumprimenta o deputado pela sua fala na

tribuna. [Taquígrafa: Ana Maria]

Reconhece que o Sul catarinense

teve um desenvolvimento econômico menos

intenso que as outras regiões, especialmente o

Norte e Vale do Itajaí, o que se deve à

prioridade da duplicação da BR-101, que andou

muito antes e mais rapidamente para o Norte,

arrastando-se num processo interminável na

região Sul. Ressalta que a falta de uma boa

rodovia causou impactos negativos estimados

em R$ 30 bilhões para a economia da região

ao longo das últimas décadas, dinheiro este

que deixou de circular porque a estrada não

teve o seu cronograma original cumprido.

Partido: PT

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Discorre sobre decisão do Supremo

Tribunal Federal em relação a uma Ação Direta

de Inconstitucionalidade, Adin, provocada pelo

estado de Santa Catarina em função da lei do

segundo professor, lamentando a decisão do STF

em considerar a lei de sua autoria inconstitucional.

Exibe imagem no telão, de um pedido

de informação realizado no dia 23 de fevereiro,

sobre as obras na mencionada rodovia, e

comenta que o pedido continua sem resposta

por parte do secretário da Infraestrutura.

Demonstra preocupação pela situação da rodovia e

questiona o comprometimento do secretário com a

resposta do pedido de informação.

Conta que a lei foi apresentada em

2013, tramitou por quatro anos na Casa até ser

aprovada, garantindo um segundo professor de

turma para alunos com necessidades

especiais. Relata que o governo da época vetou

a lei, porém o Parlamento catarinense foi soberano

na derrubada do veto do governo estadual.

Deputado Fernando Krelling

(Aparteante) - Comunga a fala do deputado e

pede união a todos.

Diz que agora a ANTT está avançando

com o processo para fazer o leilão do trecho

Sul, com 220km de extensão, e a expectativa é

de uma concessão em prazo razoavelmente

curto. Entretanto, o que está preocupando a

população do Sul, entidades organizadas da

sociedade e mesmo a representação política

regional é a possibilidade da concessão

envolver a criação de quatro praças de pedágio,

cobrando tarifa bem acima do que hoje é

praticado no trecho Norte da BR- 101, valores

estes previstos em quatro reais por praça, e

isso penalizaria bastante o cidadão comum,

ainda mais que as distâncias entre as praças

são relativamente curtas.

Deputado Doutor Vicente Caropreso

(Aparteante) - Parabeniza o deputado por

abordar o tema da rodovia da Serra Dona

Francisca, e demonstra sentimentos em relação

à morte do dr. Cabral, um dos mais importantes

neurologistas do país. [Taquigrafia: Northon]

Defende a lei, salientando a importância

da inclusão de qualidade na rede de ensino

regular. Diz que atendeu aos pedidos da

Fundação Catarinense de Educação Especial,

FCEE, quanto às exigências de adequação do

projeto de lei, inclusive com modificação na

terminologia. Afirma que o governo do estado

cometeu um grande erro ao encaminhar a Adin

ao STF, ao invés de, possivelmente, fazer um

veto parcial naquilo que entendia que poderia

gerar despesas. Informa que, no momento, não

existe lei em Santa Catarina que regulamenta

as responsabilidades, deveres, obrigações e

direitos do segundo professor.

**********
Partidos Políticos

Partido: PV

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -

Inicia demonstrando alegria com a inauguração

do novo terminal de passageiros do Aeroporto

de Florianópolis, comentando que a obra ficou

extraordinária, e que vai beneficiar muito à

sociedade e o turismo catarinense. Elogia a

iniciativa privada que realizou a obra, e que

entregou a mesma na data combinada. Porém,

destaca que o governo anterior e o atual não

conseguiram ainda resolver o problema de

acesso até o aeroporto, criticando o poder

público pela ineficiência, já que o acesso começou

antes do início da obra do terminal. Lamenta,

dizendo que muitas vezes temos que afastar a

burocracia, e que qualquer obra tem que ter início,

meio e fim dentro do período para conclusão.

Relata que a ANTT promoveu

audiências regionais em 2018, até participou

de algumas, onde foram apresentados vários

argumentos por lideranças locais, ponderações,

pedidos para se considerar a questão do

número de praças e suas localizações, mas nada

se viu de prático para mudar o que foi apresentado

como o projeto de pedagiamento do trecho Sul.

Conclui, dizendo que apresentará junto

aos pais, a fundação, a Sede, professores e

alunos, uma proposta ao governo estadual para

que venha do Poder Executivo a

regulamentação da mesma. Espera que o

governador tenha sabedoria e sensibilidade em

relação à questão.

Comenta que a ANTT apresenta um

projeto que aparenta ser maravilhoso, dizendo

que investirá R$ 6,5 bilhões no trecho sul, mas

o deputado explica que menos de R$ 3 bilhões

serão investimentos de fato, sendo que R$ 3,6

bi serão investidos em despesas de custeio do

pedagiamento, ou seja, estrutura de pessoal e

equipamentos para o sistema funcionar.

Deputado Doutor Vicente Caropreso

(Aparteante) - Fala que o assunto é relacionado

à Comissão que preside. Afirma apoiar o

projeto, para que seja colocado no papel um

direito que é das crianças, do educando e de

toda a sociedade. [Taquigrafia: Roberto]

Finaliza esperando que a obra de

acesso ao aeroporto se concretize, o mais

rápido possível, para facilitar e enaltecer

mais ainda o novo terminal de passageiros

do aeroporto.

DEPUTADO VOLNEI WEBER (Orador) -

Registra o seu requerimento à Comissão de

Entende que a estrada terá mais

segurança com algumas passarelas a mais

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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para pedestres, equipamentos para atendi-

mento de usuários com panes em seus

veículos, melhor iluminação pública. Entretanto,

esclarece que, numa proposta de concessão

para 30 anos, somente a partir do 19º ano, e

até o 25º ano, há previsão de obras de

ampliação da capacidade de tráfego, como por

exemplo a construção de faixas adicionais.

Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)

- Parabeniza o deputado e lembra do seu

período de comandante dos Bombeiros, onde

fora criado o projeto de lei autodeclaração, que

permite ao proprietário a retirada do alvará de

imediato.

incerto”. Sobre tal alegação, explica que as

decisões governamentais, muitas vezes, são

ambíguas, ora favorecendo o desenvolvimento

e a riqueza, ora recuando os benefícios

provindos dos empreendedores, pois o estado

não garante a conclusão do investimento,

mesmo com a licença ambiental, porque existe

a possibilidade de embargo à obra, situação

que acarreta insegurança jurídica ao empreen-

dedor, impedindo a concretização de investimentos

em detrimento do setor econômico no país.

Deputado Laércio Schuster (Aparteante)

- Demonstra entusiasmo com o trabalho

realizado, e vê no governador a boa vontade de

desburocratizar o estado para tornar a vida do

cidadão muito mais fácil.

Neste sentido, conta com o apoio do

deputado João Amin, presidente da Comissão

de Transportes, tão próximo do Senador

Esperidião Amin e da deputada Federal Angela

Amin; do vice-presidente da Comissão deputado

Marcos Vieira; dos colegas de Bancada do

MDB, Jerry Comper e Romildo Titon; e dos

também colegas de Parlamento Ricardo Alba e

as deputadas Luciane Carminatti e Marlene

Fengler, que integram esse importante colegiado,

para que aprovem o requerimento para a realização

dessa audiência em Tubarão, a fim de debater a

situação do pedágio, antes que seja tarde.

Deputado Doutor Vicente Caropreso

(Aparteante) - Compartilha do mesmo pensa-

mento, de tirar as amarras do estado para o

crescimento, e demonstra o desejo de fazer o

mesmo com o alvará sanitário.

Em contrapartida ao argumento

exposto, cita a decisão louvável da Terceira

Câmara de Direito Público do Tribunal de

Justiça de Santa Catarina, pela não

suspensão das obras da roda gigante de

BaIneário Camboriú. Acrescenta que a área

possui alvará e todas as licenças para inves-

timento, entretanto havia um pedido do

Ministério Público para que fossem

suspensas.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -

Parabeniza o deputado e informa que essa é a

característica do governador, que reduziu de

imediato cargos comissionados, trazendo uma

economia para o estado.

Deputado Jair Miotto (Aparteante) -

Parabeniza o deputado e compartilha a sua

fala, lembrando que as obras estão sendo

concluídas. [Taquigrafia: Guilherme]

Parabeniza a decisão favorável daquele

órgão público, e espera que se torne modelo

em Santa Catarina. Ilustra no telão a área pública

de 37 mil metros quadrados em degradação e, ao

mesmo tempo, anuncia as benesses de tal investi-

mento à comunidade, além da geração de

emprego, renda e impostos ao município.

Ao mesmo tempo, acrescenta que

pretende retomar entendimentos em Brasília,

buscar informações sobre como anda o

processo de concessão na ANTT, fazendo

contatos no Congresso com os representantes

catarinenses para que tenham, também ali, um

olhar atento para essa questão. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Suspende a sessão até às 16h para atender

requerimentos de diversos senhores deputados:

O primeiro requerimento é para que a

senhora Letícia Rodrigues Martins, presidente

do Centro Acadêmico Cinco de Julho (CACIJ)

divulgue a Semana Acadêmica Udesc/Esag;

Finaliza, afirmando que o Brasil

precisa dessas decisões que garantam a

liberdade e a segurança jurídica para se

empreender no país, gerando riqueza, impostos

para a Saúde e Educação.

Partido: PR

DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK

(Orador) - Inicia sua fala dizendo que

participou da reunião do colegiado

juntamente com o presidente da Junta

Comercial do estado, parabenizando o

presidente da mesma pela agilidade na

entrega dos alvarás. Informa que o estado

teve o maior numero de registros de

empresas desde 2013, com um total de

113.000 novos registros, graças à agilidade.

O segundo requerimento é para que a

senhora Vivian Beuttemmuller Senrra, presidente

da Associação Amigo Down, do município de São

José, fale sobre os 28 anos de atuação em prol

das pessoas com Síndrome de Down;

Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Parabeniza o deputado por

acompanhar o projeto e informa que está ligado

ao empreendimento, e também o prefeito

Fabrício Oliveira, de BaIneário Camboriú,

respeitando a preservação ambiental.

[Taquígrafa: Elzamar]

O terceiro requerimento é para que o

Promotor de Justiça João Luiz de Carvalho

Botega, Coordenador do Centro Operacional da

Infância e Juventude e Coordenador do

Grupo Interinstitucional do Processo de

Escolha do Conselho Tutelar fale sobre as

eleições para Conselheiros Tutelares nos

municípios de Santa Catarina;

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

(Orador) - Informa que o governador autorizou,

através de um decreto, que seja viabilizada, via

indenização, a remuneração de agosto e setembro

dos bombeiros voluntários. Acrescenta que entrou

com um pedido de informação solicitando

respostas sobre o atraso no pagamento.

Entretanto, demonstra preocupação

com a falta de sintonia entre estado e cidadão

pela burocracia, principalmente na parte dos

Bombeiros, com a demora da fiscalização e

liberação dos alvarás. E o quarto requerimento é para que o

prefeito do município de Porto Belo, Emerson

Luciano Stein, faça o convite para o 6º Festival

do Camarão.

Reforça sua fala na

desburocratização, e no crédito ao cidadão, que

muitas vezes faz empréstimos para alavancar o

seu empreendimento, e assim investe no

estado, criando renda e empregos. Parabeniza

o governador pelo seu posicionamento, pois

enquanto o sistema não esta informatizado, a

palavra do cidadão tem que valer.

Comenta que entrou com uma

indicação, solicitando mais segurança para as

cidades da serra catarinense, citando Bocaina

do Sul que não possui câmeras de segurança,

e São José do Cerrito, que carece de um

automóvel preparado para atuações em

terrenos rurais. [Taquigrafia: Northon]

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

A Presidência reabre a sessão e comunica que,

por não haver matérias relevantes na Pauta da

Ordem do Dia, passa à Explicação Pessoal. DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Não havendo mais oradores inscritos,

encerra a sessão, convocando outra, especial,

para a presente data, às 19h, em

Comemoração Aos 30 Anos Da Constituinte

Estadual. [Revisão: Taquígrafa Sara].

Finaliza, fazendo dois registros

importantes, a redução dos gastos com

telefonia e compra de oxigênio no estado.

Ainda, quanto ao aeroporto, afirma que dentro

de pouco tempo o acesso será duplicado.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -

Ao iniciar o seu discurso, recorre a um dito

popular usado no Brasil “até o passado é
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e

dezenove, às dez horas, em cumprimento aos artigos 133 e 135

do Regimento Interno, reuniram-se na sala de Reunião das

Comissões da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina

sob a Presidência do Senhor Deputado Romildo Titon, os Membros

da Comissão de Constituição e Justiça: Deputado Coronel Mocellin,

representado pelo Deputado Marcius Machado, conforme oficio

interno s/nº, Deputado Fabiano da Luz, Deputado Ivan Naatz,

Deputado João Amin, Deputado Luiz Fernando Vampiro, Deputado

Maurício Eskudlark, Deputado Milton Hobus. Ausente, justificada-

mente a Deputada Paulinha, conforme oficio interno nº 355/2019.

Havendo quorum regimental, o senhor Presidente abriu os

trabalhos e submeteu à apreciação da Ata da 24ª Reunião

Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando início ao

Expediente, o Presidente fez a leitura dos ofícios de justificativa de

ausência dos membros. Em seguida, o Presidente fez a

comunicação das matérias distribuídas aos relatores e deu-se

início à Ordem do Dia obedecendo à seqüência de chegada dos

membros. O Deputado Ivan Naatz apresentou as seguintes

matérias: Devolução de vista ao PL./0073.7/2019, de autoria do

Deputado Sargento Lima que, dispõe sobre a proibição de

participar de licitações e celebrar contratos administrativos de

obras, serviços, compras, alienações e locações com o Poder

Público Estadual e com as Entidades da Administração Pública

Estadual Indireta as sociedades empresárias e as sociedades

simples, personificadas ou não, bem como quaisquer fundações,

associações de entidades ou pessoas, ou sociedades

estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território

brasileiro, condenados em processos criminais transitados em

julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento,

perturbação ou fraude de concorrência, formação de quadrilha, ou

quaisquer outros crimes tipificados como ilícito de malversação de

recursos públicos. Devolveu voto vista contrário ao parecer do

relator. Por ter precedência, foi posto em votação o parecer do

relator Deputado Milton Hobus pela rejeição da matéria o qual foi

aprovado por maioria; Devolução de vista ao PL./0154.7/2019, de

autoria do Deputado Kennedy Nunes que, dispõe sobre a proibição

de inquirir sobre a religião e a orientação sexual de candidatos, em

questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas

públicas ou privadas, sociedades, associações, clubes e afins.

Devolveu voto vista contrário ao parecer do relator. Por ter

precedência, foi colocado em votação o parecer do relator

Deputado Coronel Mocellin pela rejeição da matéria, o qual foi

rejeitado por maioria. Em seguida, o voto vista com parecer

favorável do Deputado Ivan Naatz foi posto em discussão e votação

que, foi aprovado por maioria; PL./0192.2/2019, de autoria do

Deputado Luiz Fernando Vampiro que, dispõe sobre medidas de

conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e

de tecidos para transplante nas escolas públicas e privadas de

ensino fundamental e médio. Exarou parecer favorável que, posto

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O

Deputado Luiz Fernando Vampiro apresentou as seguintes

matérias: PL./0190.0/2019, de autoria do Deputado Rodrigo

Minotto que, altera a Lei Complementar nº 422, de 2008, que

“Institui o Programa de Habitação Popular do Estado de Santa

Catarina e estabelece outras providências”, com o fim de priorizar

o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Exarou

parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E

POLÍTICA RURAL, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às doze

horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do

senhor Deputado José Milton Scheffer, com amparo nos artigos

133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 6ª

Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural,

referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram

registradas as presenças dos seguintes Deputados: Deputado José

Milton Scheffer, Deputado Moacir Sopelsa, Deputado Coronel

Mocellin, Deputada Marlene Fengler, Deputado Neodi Saretta e

Deputado VoInei Weber. Foi justificada a ausência do Deputado

Marcos Vieira. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente

abriu a reunião e colocou em apreciação a Ata 5ª Reunião

Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, em

atenção ao expediente, o senhor Presidente colocou em apreciação

os seguintes requerimentos: requerimento de autoria do Fórum

Parlamentar Catarinense pelo Fortalecimento das Empresas

Públicas e, Deputado Fabiano da Luz, Deputada Luciane

Carminatti, Deputado Neodi Saretta e Deputado Padre Pedro

Baldissera, para a realização de Audiência Pública, nesta Casa,

com data a ser fixada, com o objetivo de debater “Os impactos do

uso dos agrotóxicos e/ou defensivos na agricultura em Santa

Catarina”, com possível inclusão de explanações a serem

sugeridas pelos Deputados desta Comissão que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade; requerimento

de autoria do senhor Deputado José Milton Scheffer para a

realização de Audiência Pública, no município de Bom Jardim da

Serra, com data e hora a confirmar, com o objetivo de debater a

falta de energia elétrica no município de Bom Jardim da Serra que,

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em

seguida, o senhor Presidente colocou em apreciação requerimento

verbal, de autoria da Deputada Marlene Fengler e Deputado Moacir

Sopelsa, que dispõe sobre Convite ao Presidente da Celesc e,

outras instituições interessadas para participar de Reunião

Ordinária desta Comissão para tratar de melhorias nas redes de

energia no interior do Estado que, posto em discussão e votação

foi aprovado por unanimidade. A seguir, foi dada a palavra ao

senhor Deputado Moacir Sopelsa que, sugeriu elaboração, por esta

Comissão, de Moção de esclarecimento sobre as queimadas na

Amazônia que, posto em discussão foi decidido por encaminha-

mento de buscar especialista na área para tratar do assunto em

uma próxima Reunião Ordinária desta Comissão. Nada mais

havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de

todos os Deputados e demais presentes e encerrou a presente

reunião. E para constar, eu, secretária da Comissão, Michelli

Burigo Coan da Luz, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada

será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será

publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado José Milton Scheffer

Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural
–––– * * * ––––
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por unanimidade; PL./0313.4/2019, de autoria do Deputado

Coronel Mocellin que, altera o Anexo II da Lei 17.335, de 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. Exarou

parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado

por unanimidade; PL./0296.9/2019, de autoria da Deputada

Paulinha que garante a gestante o acesso ao parto cesariano, na

Rede Pública ou Privada de Saúde, a partir da trigésima nona

semana de gestação, quando por recomendação médica, bem

como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

Requereu diligência à Secretaria de Estado da Saúde, através da

Secretaria de Estado da Casa Civil e a Associação Catarinense de

Medicina que, posto em discussão e votação foi aprovada por

unanimidade; PL./0330.5/2019, de autoria do Governador do

Estado que dispõe sobre as condecorações e o título honorífico a

serem outorgados pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina

(PMSC) e estabelece outras providências. Requereu o apensa-

mento dos Projetos de Lei nº 0330.5/2019 e nº 0216.4/2019

que, posto em discussão e votação, foi concedida vista ao

Deputado João Amin. O Deputado Fabiano Da Luz apresentou as

seguintes matérias: Devolução de vista, sem manifestação ao

PL./0099.6/2019, de autoria do Deputado Altair Silva, que

denomina Milton Sander a Rodovia SC-160, no trecho

compreendido entre os Municípios de Saudades e São Carlos.

Posto em votação o parecer do relator Deputado Romildo Titon,

pela aprovação da matéria, foi aprovado por unanimidade.

PL./0173.0/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que

altera a Lei nº 17.003, de 2016, a qual dispõe sobre a produção e

a comercialização do Queijo Artesanal Serrano e estabelece outras

providências. Exarou parecer favorável com emenda substitutiva

global que, posto em discussão e votação, foi aprovado por

unanimidade; PL./0205.1/2019, de autoria do Deputado João

Amin, que institui o Dia Estadual do Poeta Cruz e Sousa. Exarou

parecer favorável com emenda aditiva que, posto em discussão e

votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0211.0/2019, de

autoria do Deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre o

estabelecimento de Perímetro Prioritário de Proteção Escolar no

entorno das unidades da rede estadual de ensino e adota outras

providências. Exarou parecer contrário que, posto em discussão e

votação, foi concedido vista ao Deputado Luiz Fernando Vampiro.

PL./0263.0/2019, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que

equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para

fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às

pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de Santa Catarina.

Exarou parecer favorável com emenda substitutiva global que,

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;

Devolveu vista ao PL./0001.2/2019 sem manifestação. O

Deputado Coronel Mocellin, representado pelo Deputado Marcius

Machado apresentou as seguintes matérias: PL./0333.8/2019, de

autoria do Deputado Ricardo Alba que, altera o Anexo I da Lei nº

17.335, de 2017, que consolida as Leis que dispõem sobre a

instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado

de Santa Catarina, para instituir o Dia do Micro empreendedor

Individual. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e

votação, foi aprovado por unanimidade; PEC./0003.1/2019, de

autoria do Deputado Bruno Souza e outros, que acresce o § 3º ao

art. 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Requereu

diligência ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao Ministério

Público e ao Tribunal de Contas do Estado que posto em discussão

e votação, foi rejeitado por maioria; Em seguida, foi colocado em

votação o voto do Deputado Ivan Naatz pela Rejeição, que, posto

em discussão e votação foi aprovado por maioria. O Deputado João

Amin apresentou as seguintes matérias: PL./0169.3/2018, de

autoria do Deputado Mauricio Eskudlark que, dispõe sobre a

concessão de gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal de

passageiros aos guardas municipais, no âmbito do Estado de

Santa Catarina. Exarou parecer com emenda substitutiva global

que, posto em discussão e votação, foi aprovado por maioria.

PL./0185.3/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti que,

dispõe sobre parâmetros numéricos mínimos de referência do

quadro de nutricionistas no âmbito do Programa Nacional de

Alimentação Escolar (PNAE) na educação básica pública do Estado

de Santa Catarina e adota outras providências. Exarou parecer

contrário que, posto em discussão e votação, foi concedido vista

em gabinete ao Deputado Fabiano da Luz. O Deputado Milton

Hobus apresentou as seguintes matérias: Devolução de vista ao

PL./0260.8/2019, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso

que, institui o Programa Nota Fiscal Segura que dispõe sobre o

estímulo à Cidadania Fiscal no âmbito do Estado de Santa

Catarina. Requereu apensamento ao PL./0016.9/2019. Posto em

discussão e votação foi concedido vista aos Deputados Fabiano da

Luz, Coronel Mocellin, Mauricio Eskudlark, Luiz Fernando Vampiro e

João Amin; PL./0169.3/2011, de autoria da Deputada Luciane

Carminatti que, fica proibida a privatização ou terceirização da

alimentação escolar na rede pública estadual de Santa Catarina.

Exarou parecer contrário que, posto em discussão e votação foi

concedido vista ao Deputado Fabiano da Luz; PL./0102.6/2019,

de autoria do Deputado Marcius Machado que, dispõe sobre a

divulgação dos valores pagos em publicidade pelos Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, inclusive da Administração

Indireta, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer

contrário que, posto em discussão e votação foi aprovado por

maioria; PL./0269.6/2019, de autoria do Deputado João Amin

que, dispõe sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos

em condomínios. Exarou parecer favorável que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade.

PEC/0012.2/2019, de autoria da Mesa que, altera o inciso VI do

art. 72 e o art. 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina,

com o fim de especificar como crime de responsabilidade ato do

Governador do Estado que atente contra as programações relativas

às emendas individuais de parlamentares e às emendas de

bancadas ou blocos parlamentares à lei orçamentária, bem como

para atribuir impositividade à execução da programação

orçamentária também em relação a estas últimas, no limite que

menciona. Exarou parecer pela admissibilidade que, posto em

discussão e votação foi concedido vista ao Deputado Mauricio

Eskudlark. O Deputado Maurício Eskudlark apresentou as

seguintes matérias: Devolução de vista, sem manifestação, ao

PL./0220.0/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus que,

altera a Lei nº 7.543, de 1988, que institui o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), para estabelecer nova

forma de pagamento do tributo. Posto em votação o parecer do

relator Deputado Fabiano da Luz pela aprovação da matéria foi

aprovado por unanimidade; PL./0312.3/2019, de autoria do

Deputado Marcius Machado que, dispõe sobre a vedação da Polícia

Rodoviária Estadual de Santa Catarina de proibir os motoristas

profissionais das categorias de transportes rodoviários de cargas

usarem seus pátios como base de descanso. Requereu diligências

à Secretaria de Estado da Casa Civil e por meio desta ao Conselho

Superior de Segurança Pública de Santa Catarina, ouvindo a Polícia

Rodoviária Estadual e a Federação dos Condutores de Veículos e

Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Santa

Catarina - FECTROESC. Posto em discussão e votação foi aprovado

por unanimidade; PL./0244.8/2019, de autoria do Deputado

Kennedy Nunes que, proíbe a utilização de bórax na confecção de

gelecas, “slimes” e produtos similares, destinados à crianças.

Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi

aprovado por unanimidade. O Deputado Romildo Titon apresentou

as seguintes matérias: PL./0302.1/2019, de autoria da Deputada
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Ana Campagnolo que, dispõe sobre o respeito da Administração

Pública estadual à dignidade e integridade sexual de crianças e

adolescentes, pessoas em desenvolvimento que merecem

prioridade absoluta, conforme disposto na Constituição e leis

federais. Requereu diligência à Secretaria de Estado da Educação,

por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil que, posto

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;

PL./0304.3/2019, de autoria do Deputado Jerry Comper que,

dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em

concursos públicos aos voluntariados da Justiça Eleitoral e jurados

que atuarem no Tribunal do Júri, no âmbito do Estado de Santa

Catarina e adota outras providências. Requereu diligência ao

Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, posto em discussão e

votação foi aprovado por unanimidade; PL./0307.6/2019, de

autoria do Deputado João Amin que, denomina Osvaldo Ferreira de

Melo o elevado localizado no entroncamento da Rodovia SC-401

com a Rodovia SC-402, no Município de Florianópolis. Exarou

parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado

por unanimidade; PL./0332.7/2019, de autoria do Governador do

Estado que, institui o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS-

SC) e estabelece outras providências. Exarou parecer favorável

que, posto em discussão e votação, foi concedido vista ao

Deputado João Amin. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente convocou a próxima reunião para o dia e horário de

costume, agradeceu a presença dos Senhores Deputados e demais

presentes e encerrou a presente reunião da qual eu, Pedro

Squizatto Fernandes, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei

esta Ata que, após lida e aprovada por todos os membros do

colegiado, será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no

Diário da Assembléia.

membros, formada pelas Comissões de Economia, Ciência e

tecnologia, Minas e Energia e Pesca e Aquicultura, para, o prazo de

sessenta dias, requer e acompanhar a revisão da Instrução

Normativa nº 185/2008 do IBAMA, com o fim de incluir o Estado

de Santa Catarina como área autorizada ao cultivo comercial da

macroalga “Kappaphycus Alvarezzi”. O relator Deputado Luiz

Fernando Vampiro exarou parecer para que o Presidente indique os

membros desta Comissão e tome as medidas cabíveis para

composição da Comissão Mista. Posto em discussão a senhora

Deputada Paulinha pontuou que outras instruções normativas

podem ser discutidas com mais profundidade futuramente; o

senhor Deputado Dr. Vicente Caropreso pontuou que podem partir

iniciativas, a partir desta Comissão, em favor do meio ambiente; o

senhor Deputado VoInei Weber citou processos de triagem nas

coletas seletivas e implantação de sistemas inovadores de

coletadores e, pontuou que proibição de produtos não resolve os

problemas, mas sim, mudanças de comportamento; o senhor

Presidente sugeriu futuramente a proposição de Audiência para

debater preservação do meio ambiente e Pesca. Posta em votação

a matéria, o parecer do relator Deputado Luiz Fernando Vampiro foi

aprovado por unanimidade e, foram indicados os seguintes

membros desta Comissão para composição da Comissão Mista:

Deputado Dr. Vicente Caropreso, Deputado VoInei Weber e

Deputado Neodi Saretta. Nada mais havendo a tratar, o senhor

Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados e,

encerrou a presente reunião. E para constar, eu, Denise da Silva

da Costa, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei a presente

ata, que após lida e aprovada será assinada pelo senhor

Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da

Assembleia Legislativa.

Sala de Reunião das Comissões, 24 de setembro de 2019. Deputado Felipe Estevão

Deputado Romildo Titon Presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça –––– * * * ––––

–––– * * * –––– ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª

LEGISLATURA.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PESCA E

AQUICULTURA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às

onze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões

sob a Presidência do senhor Deputado Felipe Estevão, com amparo

nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os

trabalhos da 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Pesca e

Aquicultura, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.

Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:

Deputada Paulinha, Deputado Nazareno Martins, Deputado Dr.

Vicente Caropreso, Deputado VoInei Weber, Deputado Neodi

Saretta e, justificada a ausência do Deputado Luiz Fernando

Vampiro conforme Ofício Interno nº 0118/2019. Havendo quórum

regimental, o senhor Presidente abriu a reunião e, colocou em

apreciação a ata da 7ª reunião ordinária, que foi aprovada por

unanimidade. Na sequência informou acerca da estadualização do

Porto de Laguna, fruto o trabalho desta Comissão e, abriu a

palavra para pronunciamento dos demais membros da Comissão. A

senhora Deputada Paulinha reforçou convite para Audiência

Pública, a acontecer nos trinta dias do corrente mês e ano, no

município de Piçarras, para avaliar Projeto de Lei apresentado

nesta Casa que discute o regramento da Política pesqueira. O

senhor Deputado Dr. Vicente Caropreso parabenizou o senhor

Presidente pelo trabalho e pontuou sobre o histórico dos Portos de

Laguna e Imbituba. O senhor Deputado VoInei Weber frisou que a

estadualização do Porto deve contribuir muito para o Estado e

parabenizou a Comissão e o Presidente pela conquista. O senhor

Deputado Nazareno parabenizou o Presidente pela dedicação a

este trabalho. Em seguida o senhor Presidente colocou em

apreciação a matéria RQC/0065.4/2019, de autoria do Deputado

Jair Miotto, que requer a Comissão Mista composta por três

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois

mil e dezenove, sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira,

reuniram-se os Deputados membros da Comissão de Finanças e

Tributação: Bruno Souza, Fernando Krelling, Jerry Comper, José

Milton Scheffer e Marcius Machado. O Deputado Sargento Lima foi

substituído pela Deputada Ana Campagnolo e a Deputada Luciane

Carminatti justificou sua ausência através do oficio nº 294/19.

Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a

Ata da 15ª reunião ordinária, que em votação foi aprovada por

unanimidade. Ato continuo, o Senhor Presidente passou a palavra

aos Deputados para relatarem as matérias em pauta: o Deputado

Marcos Vieira relatou PLC./0020.0/2019, de autoria do Ministério

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 nº 721,

de 2018, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão

e votação foi aprovado por unanimidade e o PLC.0021.1/2019, de

autoria do Ministério Público que, altera dispositivos da Lei

Complementar nº 738, de 23 de janeiro de 2019, seu parecer foi

favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado

por unanimidade. O Deputado Fernando Krelling relatou

PL./0186.4/2019, de autoria do Deputado Felipe Estevão que,

institui o Portal de Transparência dos Conselhos de Políticas

Públicas pelo Estado e pelos Município de Santa Catarina e

estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao

projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade. O Deputado Marcius Machado relatou

PL./0164.9/2019, de autoria do Deputado Felipe Estevão que,
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dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais

Domésticos, seu parecer foi pelo Diligenciamento da matéria,

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade e o

PLC./0012.0/2019, de autoria da Defensoria Pública que, altera a

Lei Complementar nº 575, de 2 de agosto de 2012, para

regulamentar o estágio de estudantes na Defensoria Pública do

Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao projeto,

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O

Deputado Milton Hobus relatou PL./0163.8/2019, de autoria do

Deputado Kennedy Nunes e outro(s) que, revoga a Lei nº 16.221,

de 2013, que “Autoriza a aquisição de imóvel no Município de

Joinville”, em face do inadimplemento do disposto no parágrafo

único do seu art.2º, por parte do Estado, e reverte a doação do

imóvel a que se refere a norma para a Fundação Educacional da

Região de Joinville (FURJ), seu parecer foi favorável ao projeto

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O

Deputado Marcius Machado relatou extrapauta o

PL./0042.0/2017, que dispõe sobre a concessão mensal de

auxílio-alimentação por dia trabalhado aos membros e servidores

da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e aos

integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública

(CTISP) que estejam prestando serviço à Instituição, seu parecer

foi pela rejeição ao projeto, posto em discussão foi cedido vista

em gabinete aos Deputados Marcos Vieira e Sargento Lima. Nada

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente

reunião, onde para constar eu, Vilson Elias Vieira Chefe de secre-

taria, lavrei a presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos

os Membros da Comissão, será assinada pelo Presidente e

posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.

favorável que, posto em discussão e votação foi aprovador por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos demais
presentes e encerrou a reunião, da qual eu, Jéssica Camargo
Geraldo, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata que,
após lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será
assinada pela Senhora Presidente e, posteriormente, publicada no
Diário da Assembleia.

Deputada Paulinha

Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
–––– * * * ––––

EXTRATOS

EXTRATO Nº 168/2019
REFERENTE: Publicação do Distrato celebrado em 01/10/2019,
referente ao Contrato CL nº 079/2017-00, celebrado em 15/08/2017,
cujo objeto é a concessão onerosa de uso de espaço físico público
destinado à exploração do restaurante e da lanchonete da ALESC.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: Delights Natural Ltda.
CNPJ: 22.915.965/0001-47
OBJETO:
1) O presente termo tem por finalidade dissolver o contrato
079/2017-00 que tem como objeto a concessão onerosa de uso de
espaço público destinado à exploração do restaurante e da lanchonete,
mobiliado e equipado, incluindo o preparo e comércio de refeições para
suprir as necessidades da ALESC (deputados, servidores e pessoas por
ela autorizadas), ficando, assim, unilateralmente rescindido o referido
contrato a partir de 1º de outubro de 2019.
2) JUSTIFICATIVA: Referida rescisão, com base no Art. 56, II c/c o 78,
incisos XII e XVII, da Lei 8.666/93, Cláusula Quinta, item 5.2 do
Contrato original, item 12.2 do Edital de Concorrência 001/2017,
Autorização Administrativa nº 365/2019 e parecer da Procuradoria
Jurídica, além de amparar a Administração no desempenho de seus
misteres constitucionais, tem como motivação a perda do objeto em
face da superveniência e do fato imprevisível e estranho ocorrido entre
a assinatura do contrato e a ocupação do imóvel, provocado pela
obrigatória reforma que se faz necessária em decorrência dos
apontamentos efetuados pela própria Contratada Delights Natural Ltda,
apresentou desconformidade no ambiente físico que seria utilizado para
a exploração do restaurante e da lanchonete, impedindo-a de iniciar as
suas atividades contratuais.

Sala das Comissões, dezoito de setembro de dois mil e dezenove.

Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 19ª LEGISLATURA
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às
nove horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência
da senhora Deputada Paulinha, com amparo nos artigos 133 e 136
do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 7ª Reunião
Ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:
Deputado João Amin, Deputado VoInei Weber, Deputado Fabiano da
Luz, Deputado Nazareno Martins, Deputado Marcius Machado e
Deputado Sargento Lima. Foram justificadas as ausências do
Deputado Moacir Sopelsa conforme Ofício Interno nº 89/2019 e
Deputado Marcos Vieira conforme Ofício Interno nº 91/2019.
Havendo quórum regimental, a senhora Presidente abriu a reunião,
agradeceu a presença de todos e submeteu à apreciação a Ata da
6ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Ato
contínuo, em atenção à ordem do dia, a senhora Presidente abriu a
palavra aos membros para discussão de matérias. O senhor
Deputado João Amin apresentou a matéria PL./0378.0/2017, de
autoria dos Deputados Silvio Dreveck e Jean Kuhlmann, que altera
a Lei nº 15.435, de dois mil e onze, que “Dispõe sobre a
simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, institui
a Carta Estadual de Serviços ao Cidadão e adota outras
providências”, para incluir a dispensa da autenticação de cópia de
documentos expedidos no País. Requereu encaminhamento ao
Primeiro Secretário da Mesa, que, posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. O senhor Deputado VoInei Weber
apresentou parecer ao PL./0136.5/2019, de autoria da Deputada
Paulinha, que dispõe sobre a realização do procedimento de exame
rápido de troponina cardíaca em pacientes, no âmbito da rede
pública de saúde do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer

FUNDAMENTO LEGAL: art. II c/c o art. 78, incisos XII e XVII da Lei
nº 8.666/93
Florianópolis/SC, 4 de Outubro de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo

–––– * * * ––––

EXTRATO Nº 169/2019
REFERENTE: 8º Termo Aditivo celebrado em, referente ao Contrato CL
nº 097/2017-00, celebrado em 04/10/2017.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 83.953.331/0001-73
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência
do contrato para um prazo de mais 12 (doze) meses, mais precisamente
para o período de 05 de outubro de 2019 e 04 de outubro de 2020
VIGÊNCIA: 05/10/2019 à 04/10/2020
VALOR MENSAL: R$ 3.149.044,87
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 do
contrato original e item 12.5 do Edital de Concorrência 002/2017; Atos
da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 066/2019.
Florianópolis/SC, 4 de Outubro de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Luiz Ermes Bordin- Sócio Administrador

–––– * * * ––––
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