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P L E N Á R I O

ATA DA 093ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 9h, 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 - Jair
Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin
- José Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Laércio
Schuster - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - Marcius Machado - Marcos Vieira -
Marlene Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Sargento Lima - Sergio
Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

estado sofre e, por isso, necessita comprar do
Mato Grosso Sul, Goiás e Mato Grosso, o que
causa um custo alto e problemas com a
concorrência. Enfatiza que o que salvaguarda
Santa Catarina é o status sanitário de Livre de
Vacinação de Febre Aftosa.

Informa que, no dia 28 de setembro,
o novo aeroporto foi inaugurado, com a
presença do ministro da Infraestrutura e de
diversas lideranças, e uma semana depois
ocorreu um grave acidente com automóveis.
Exibe no telão a matéria sobre o acidente. Informa
que o Ministério Público deu um prazo de 30 dias
para que sejam tomadas as devidas providências.

Tece comentários a respeito do
movimento que contou com a presença efetiva
da Assembleia Legislativa, em 2017, quando
se buscou a alternativa de criar a rota do milho
com o Paraguai. Espera a consolidação o mais
rápido possível, por entender como ampliação
na economia do agronegócio catarinense, bem
como para a competitividade do setor.

Relata que o colunista Anderson Silva
publicou a informação de que não se sabe
quem irá assumir as obras de iluminação no
trajeto do aeroporto, se será prefeitura de
Florianópolis ou governo do estado.

Finaliza seu discurso, enfatizando que a
iluminação é essencial nas rodovias, e que
segue no aguardo da resposta do pedido de
informação. [Taquigrafia: Northon]

PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal Deputado VoInei Weber (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo tema abordado,
corroborando sua fala na questão do milho.
[Taquígrafa: Sílvia]

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

DEPUTADA PAULINHA (Oradora) -
Registra visita a Unidade Prisional Feminina de
Criciúma. Enaltece o trabalho desenvolvido pela
deputada Ada De Luca, quando esteve à frente
da Secretaria da Justiça e Cidadania, que
atualmente está sendo conduzida pelo atual
secretário Leandro Lima. Cita que Santa
Catarina tem um dos modelos de sistema
prisional mais eficiente do país, principalmente
no que concerne a ocupação do preso durante
o período de reclusão. Comenta que, na

DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) -
Relembra que, no dia 15 de agosto, o parla-
mento catarinense aprovou um pedido de
informação, de autoria do deputado, que
solicitava informações sobre a implantação da
iluminação no acesso do novo aeroporto Hercílio
Luz. Acrescenta que, no dia 19 de agosto, o
governo confirmou o recebimento do pedido de
informação, ainda sem resposta. Questiona o fato,
pois já são 41 dias a espera de uma resposta.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -
Reporta-se à economia do oeste catarinense
regida pelo agronegócio, destacando a
produção de suínos, frangos, leite, mas
considera que a economia é movida pelo cereal
chamado ‘milho’, enfatizando o déficit que o
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penitenciária feminina de Criciúma, mais de
70% das mulheres prestam serviços efetivos na
confecção de roupas e alimentos, graças à
preocupação do estado em promover a política
de oferecer atividades de estudo, de trabalho,
para que de fato, além da redução da pena, o
réu e a ré tenham condições de encontrar o
resgate da cidadania, desvinculação do tráfico
e do crime organizado. Destaca que o governo
estadual tem se dedicado em aplicar uma
política pública consistente, que ofereçe uma
nova oportunidade para a pessoa que rompeu o
círculo da criminalidade e quer voltar à
sociedade de forma mais justa. Finaliza,
informando que será lançada a Frente
Parlamentar que terá como objetivo discutir
princípios de cidadania e o não preconceito,
evento que será realizado dia 21 de outubro, na
Univali, às 19h, em Itajaí, estando todos
convidados. [Taquígrafa: Ana Maria]

Partido: PT Em votação.
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Inicia seu pronunciamento relatando problemas
ocorridos com a prova do concurso público da
Policia Militar. Concorda que há necessidade de
mais efetivo de policiais no estado, mas pede
que não ignorem as enxurradas de denúncias
contra o concurso.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0544/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Casa Civil,
informações acerca da notícia que o Poder
Executivo Estadual decidiu vender a residência
oficial dos vice-governadores do estado.

Entre as várias denuncias, apresenta
uma relacionada ao teste de exame
psicotécnico, onde a banca exige 100% das 22
características avaliadas.

Em discussão.
(Pausa)

Lembra que não existe informação de
nenhuma outra unidade da federação que faz
essa exigência de 100% na avaliação
psicológica em concurso, e isso ocasionou uma
reprovação em massa dos candidatos inscritos.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n.

0545/2019, de autoria do deputado João
Amin, solicitando ao secretário de estado da
Segurança Pública, informações acerca da
nova sede do 21º BPM que está sendo
construído no bairro João Paulo.

Pede que seja suspenso, ainda que
temporariamente o concurso, para averiguar
questões legais, no intuito de não prejudicar o
contingente de inscritos.DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Inicialmente, informa que entregará ao governo
federal, em novembro, um Plano Nacional de
Combate ao Suicídio, à Automutilação,
Violência Contra as Mulheres e Implementação
do SUSP - Sistema Único de Segurança Pública.

Diz ter certeza que os demais depu-
tados também receberam centenas de
mensagens relatando os problemas ocorridos,
e chama a atenção para o fato de que se
tantos estão falando, realmente algum
problema existe.

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

permaneçam como se encontram.Agradece ao deputado Julio Garcia
por participar de reunião, no dia sete de
outubro, com todos os presidentes de parla-
mentos na Unale, onde muitos assuntos foram
tratados. Diz que um dos temas da conferência
da Unale, que ocorrerá entre os dias 20 e 22
de novembro, será a humanização das leis,
citando um programa de penas alternativas
praticado no Acre, onde homens condenados
pela Lei Maria da Penha têm duas alternativas
caso não sejam reincidentes, pagar a pena
preso ou participar, duas vezes por semana, de
reuniões no Fórum para aprender a respeitar as
mulheres. Os cursos serão ministrados
também por ex-apenados.

Finaliza, dizendo que, como presidente
da comissão de Saúde da Casa, não poderia
deixar de fazer o registro do mês do Outubro
Rosa, chamando a atenção para a prevenção
do câncer de mama, e pede que seja divulgado
o máximo possível, desejando as filas
pendentes sejam resolvidas.

Aprovado.
Moção n. 0515/2019, de autoria do

deputado Fabiano da Luz e outro(s), apelando
ao Presidente da República e demais auto-
ridades, pela rejeição do Projeto de Lei nº
3.261/2019, que promove ataque direto às
empresas públicas de saneamento básico.

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado, e diz que sua fala só
reforça o pedido de uma comissão para
investigar todas estas questões. [Taquigrafia:
Guilherme]

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

permaneçam como se encontram.

********** Aprovada.
Ordem do Dia Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 1428/2019,
1429/2019, 1430/2019 e 1431/2019, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark;
1432/2019, 1433/2019, 1434/2019,
1435/2019, 1436/2019, 1437/2019,
1438/2019, 1439/2019, 1440/2019,
1441/2019, 1442/2019, 1443/2019,
1444/2019, 1445/2019 e 1446/2019, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini;
1447/2019, 1448/2019 e 1449/2019, de
autoria do deputado Laércio Schuster.

Discorre sobre concurso público
realizado pela Polícia Militar de Santa Catarina,
através de uma banca. Conta que a empresa
responsável pela aplicação da prova trocou de
CNPJ após ser impedida de realizar concursos nos
estados do norte por conta de fraudes, e mudou
de nome para prestar serviços em Santa Catarina.
Diz que a prova contava com erros de ortografia,
além disso, a resposta correta foi escrita de
maneira diferente, iniciando com letra minúscula.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei
Complementar n. 0015/2019.

Igualmente, comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0141/2019, 0255/2019 e 0321/2019.

Conclui, propondo uma CPI, sugerindo
que o presidente da mesma seja o deputado
Sargento Lima, para investigar possíveis
fraudes, para que a Policia Militar, o governo
estadual catarinense tenham a sua imagem
preservadas. [Taquigrafia: Roberto]

Pedido de Informação n. 0542/2019,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da infraestrutura,
informações acerca do desfecho do Processo
Deinfra 7503/2019, que trava da
municipalização do trecho rodoviário estadual.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1453/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 1454/2019, de
autoria do deputado Bruno Souza; 1455/2019
e 1456/2019, de autoria do deputado
Laércio Schuster.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - A presidência suspende a sessão, por
até 10 minutos, para que os srs. Jucélio
Paladini, diretor da Sintaema - Sindicato dos
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio
ambiente, e o senhor Ademir Izidoro, presidente
da Assemae - Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento, falem
sobre o Projeto de Lei nº 3261/2019.

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

permaneçam como se encontram.
Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Sara]
Aprovado. **********
Pedido de Informação n. 0543/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Saúde, informações
acerca do habite-se do Hospital Governador
Celso Ramos, localizado no município de
Florianópolis.

Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Não havendo oradores inscritos,
encerra a presente sessão, convocando outra,
solene, para a presente data, às 19h, em
homenagem à Associação dos Obesos
Mórbidos de Joinville e Região - Assobesimor.
[Revisão: Taquígrafa Sara].

**********
Partidos Políticos

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Reabre a sessão, passando ao horário
dos Partidos Políticos.

Em discussão.
(Pausa)
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ATA DA 094ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -
Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz - Felipe
Estevão - Fernando Krelling - Ismael dos Santos
- 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 -
Nazareno Martins - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Padre Pedro Baldissera - Ricardo Alba
- Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Esperidião Amin como governador e também
como prefeito. Era meu vizinho quando eu ainda
morava na casa dos meus pais, uma pessoa
querida. Eu fiz um esforço muito grande para
esse ano ter a convivência do Vieirão, pelo
menos no almoço de bancada e ele, já
cuidando da saúde, não pode se fazer presente.
Mas, realmente, uma pessoa que Santa Catarina
tem que registrar como competente, como amigo,
nas funções que exerceu.

exagero, é a realidade que vivemos atualmente,
dentro das casas, nos restaurantes e nas ruas.
Cita pesquisa que mostrou que no Brasil 60%
dos adultos tem celular com acesso à internet,
o que torna o país líder no uso de smartphones
entre as nações emergentes, e sabemos que
as crianças e adolescentes também os usam
cada vez mais, e com maior frequência. Diz que
é inegável que o uso da tecnologia facilita a
vida, está presente no cotidiano, e isto é bom
se for usado a favor das pessoas. No entanto,
destaca que o avanço tecnológico se deu muito
rápido, trazendo dependência tecnológica por
adultos, jovens e crianças, sendo que isso
dissocia os mesmos da realidade. Argumenta
que o uso sem controle transforma pessoas de
todas as idades e classes sociais em
dependentes tecnológicos, o problema é muito
sério e um campo desconhecido, sendo que o
uso massivo da tecnologia coincide com o
aumento de suicídios e automutilações, citando
que alguns especialistas já dizem que o vício
tecnológico é semelhante à dependência química.

E eu não poderia deixar aqui de
tentar, também, dar um pouquinho mais do
meu depoimento, mas o presidente já leu e
mencionou todo o seu currículo, tem pouco a
acrescentar, mas fica aqui o registro da nossa
bancada, do Partido Progressista, do filho dos
seus amigos, do seu amigo e de uma pessoa
que o admirava muito.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Julio Garcia
Mauro de Nadal
Nilso Berlanda Muito obrigado, sr. presidente.”

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita
a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Feitos os registros, passa ao horário reservado
às Breves Comunicações.

*********
Breves Comunicações Finaliza, registrando Projeto de Lei de

sua autoria para instituir, no estado, a Semana de
Orientação, Prevenção e Combate a Dependência
Tecnológica, pois acredita que somente pela
conscientização vai se conseguir realmente fazer
as transformações que precisamos e que
queremos com relação à questão.

“Antes do horário destinado às
Breves Comunicações, a Presidência, com
muito pesar, registra o falecimento do ex-
deputado Antônio Carlos Vieira, mais conhecido
como Vieirão.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Igualmente, envia seus sentimentos à
família do ex-deputado Vieirão.

Na presente data, Dia do
Professor, presta homenagem a todos os
professores catarinenses e enfatiza que o
professor é a chave para diminuir as
desigualdades sociais, promover o desenvol-
vimento em todas as áreas, pois é profissão
base para as outras profissões.

Antônio Carlos Vieira nasceu em
Florianópolis, no dia 30 de agosto de 1941,
formado em Economia, era funcionário público
do estado de Santa Catarina na condição de
fiscal da Fazenda. Filiado ao Partido Progressista,
foi deputado na 15ª e 16ª Legislatura.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Parabeniza a deputada pelo tema, e chama
atenção dos pais, ressaltando que atualmente
a criança até no berço já tem um suporte para
celular. Acha um absurdo, lembrando que criou
as suas filhas e que nunca precisou disso.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Discorre sobre visita realizada no
município de Guaramirim, relatando a difícil
situação da rodovia SC-108 ao exibir vídeo, no
telão do Plenário, retratando a real situação,
bem como a fala do prefeito que coloca os
problemas que a região está enfrentando, e
menciona a angústia dos moradores e de
empresários. Assim, o gestor municipal pede o
apoio do deputado e do Parlamento catarinense
para que encontrem a solução o mais breve
possível para a concretização da obra da
referida rodovia.

Ocupou os seguintes cargos: diretor-
presidente do Besc Crédito Imobiliário, diretor
vice-presidente do Banco do Estado de Santa
Catarina, diretor-econômico e financeiro do
Besc, diretor da Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado de Santa Catarina - Codesc,
secretário de Finanças da prefeitura municipal
de Florianópolis, assessor técnico do Senado,
diretor-econômico e financeiro das Centrais
Elétricas de Santa Catarina - Celesc, presidente
da Comcap - Companhia de Melhoramentos da
Capital, secretário de estado da Fazenda e,
atualmente, exercia o cargo de secretário de
Finanças da prefeitura municipal de São José.

**********
Partidos Políticos

Partido: PT
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Inicia expressando gratidão aos
professores neste dia especial, reconhecendo o
trabalho, envolvimento e o poder de
transformação das ações dos profissionais da
Educação. Cita que luta por um modelo
educacional que valorize o conhecimento e a
diversidade humana.

Deputado Ivan Naatz (Aparteante) -
Comunga a fala do deputado e cita que a buro-
cracia de fiscalização do atual governo atrasa a
obra. [Taquígrafa: Sílvia]

Registra o 9º Seminário Estadual de
Agroecologia, que acontecerá entre os dias 17
e 18 de outubro, no município de Rio do
Campo, região do Alto Vale. Informa que o
seminário contará com a participação de
aproximadamente mil pessoas, que se
deslocarão dos estados do sul e até mesmo de
países vizinhos. Chama atenção para os
grandes debates, reflexões e trocas de
experiências relacionadas à agroecologia, além
do projeto de levar até a região uma das mais
significativas e importantes práticas de
produção em alta escala de arroz orgânico,
desenvolvido pelo coletivo do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra.

As nossas condolências à família e,
com pesar, registramos o falecimento do ex-
deputado Antônio Carlos Vieira.

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
(Oradora) - Elogia o trabalho do professor
Sandro Santos, e exibe um vídeo no telão para
homenageá-lo.

Eu tive a honra de, com ele, ocupar o
cargo de diretor do Banco do Estado de Santa
Catarina, convivência que me deu um grande
aprendizado, não só como figura humana, mas,
de modo especial, com os seus conhecimentos
e com o seu espírito público.”

Comenta que foi aprovada a Moção n.
508/2019, que enaltece a professora Ruth de
Cássia Rodrigues Guetten pelo desenvol-
vimento do projeto ‘Meu Mundo Azul’.
Parabeniza a professora e exibe um vídeo no
telão para homenageá-la.

Deputado João Amin - Pede a palavra,
pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
João Amin.

Finaliza o discurso, parabenizando todos
os professores pelo seu dia. [Taquigrafia:
Northon]

DEPUTADO JOÃO AMIN - “Sr.
presidente, queria também, de uma maneira
muito respeitosa, enaltecer quem foi Antônio
Carlos Vieira, o Vieirão, uma pessoa
competente, uma carreira pública exemplar.

DEPUTADA MARLENE FENGLER
(Oradora) - Parabeniza todos os professores
pelo dia de hoje, considerando a profissão a
mais importante de todas.

Conclui, convidando todos os parla-
mentares para este importante evento.
[Taquigrafia: Roberto]

Partido: PSL
Procede apresentação de vídeo,

mostrando pessoas de várias idades usando
celular em vários lugares. Justifica o mesmo,
comentando que o que se vê no vídeo não é um

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -
Diz que este é um momento crucial para o sul
do estado, pois está para ser oficializado o
estabelecimento das praças de pedágio.

E como filho, tenho que fazer alguns
apontamentos, pois ajudou muito a dona
Ângela Amin como prefeita, o ex-governador
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Reconhece que as praças de pedágio
são um mal necessário para a manutenção das
rodovias, apesar de que os usuários já
pagaram para construí-las e agora ainda têm
que pagar para transitar. Entretanto, diz que a
ANTT está dando um grande golpe na região,
que já teve as obras de duplicação da BR-101
muito lentas, paradas em relação ao norte do
estado e Rio Grande do Sul, o que trouxe
grande prejuízo àquela população.

Deputado Luiz Fernando Vampiro
(Aparteante) - Diz que a bancada do sul,
liderada pelo presidente Julio Garcia, está
irmanada neste processo, também afirma que
este é o momento oportuno, pois o edital está
no Tribunal de Contas da União para análise,
após aprovação do DNIT haverá o lançamento
do edital de licitação. Entretanto, a ANTT deixou
claro que não adianta reclamar, desta forma é
preciso trabalhar politicamente, e a audiência
com o Ministro Tarcísio é importante para
sensibilizar, uma vez que a BR-101 foi o grande
inibidor do desenvolvimento do sul catarinense,
e agora a região não pode ser novamente
penalizada com quatro praças de pedágio, mais
uma já existente, e com valores muito
superiores ao do norte do estado.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - A Presidência comunica com alegria a
presença dos alunos da Escola de Educação
Básica Padre Jorge Annecken, de São Carlos,
acompanhados pelo professor Ataíde Mai,
desejando que sejam bem-vindos.

No momento, suspende a presente
sessão, para atender requerimento da
deputada Luciane Carminatti para que os
professores Edilaine Aparecida Vieira e Miguel
Ângelo Dittrich façam uso da palavra em
homenagem ao Dia do Professor.

Comenta que a duplicação foi uma
árdua luta e agora, depois da pista pronta, a
ANTT quer colocar quatro praças de pedágio,
num valor de R$ 4,40 a R$ 4,70 e não respeitando
o critério de 100 quilômetros para a distância entre
as praças. Registra que houve três audiências
públicas, que se pode chamar de fakes, porque
nada do que constou em ata foi respeitado.

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

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.

Deputada Luciane Carminatti
(Aparteante) - Diz que acompanhou situação
semelhante quando foram anunciadas as
praças de pedágio e a duplicação da BR-282,
no trecho do oeste catarinense. Foram feitas
audiência em Brasília, na ANTT e no Ministério
dos Transportes, contando com o apoio das
entidades empresariais locais, e conseguiu-se
reverter. Acredita que precisa cobrar do governo
federal o retorno aos votos dos catarinenses,
estado que deu a maior votação ao presidente.
[Taquígrafa: Sara]

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0038/2019, de autoria da
deputada Marlene Fengler, que institui a
Semana de Orientação, Prevenção e Combate à
Dependência Tecnológica, no âmbito do estado
de Santa Catarina.

Alerta que só existe uma maneira de
reverter esta situação, é fazendo este pleito
chegar às esferas federais, e declara que é
preciso unir as forças políticas, empresariais e
povo para parar a rodovia, infelizmente a única
solução, unidos no maior protesto que o sul já
fez, para dizer “não” a ANTT, que está
pretendendo roubar o contribuinte, pois quatro
praças vai significar a morte de muitas
transportadoras. Explica que, em alguns
trechos, o pedágio ficará mais caro do que o
combustível, o que é inaceitável.

Dentro deste projeto foi apensado o
PL./0116.1/2019

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de Trabalho,
Administração e Serviço Público; e de Saúde.Partido: PV

Registra que pretende enviar uma
moção de repúdio, para a qual pede o apoio
dos demais deputados. Traz dados importantes
para avaliar a situação: de Paulo Lopes a São
João do Sul, uma extensão de 220,42km, com
impacto significativo para 17 municípios, cerca
de 24 mil veículos/dia passarão por estas
praças, com um faturamento ao longo da
concessão de R$ 34.369.920.000,00, com
obras previstas de R$ 2,9 bilhões, um projeto
que tem resultado econômico amplamente
favorável à empresa concessionária.

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -
Inicia sua fala, comentando sobre a infelicidade
de uma manifestação elitista por um formador
de opinião, que usou o seu espaço para falar,
sem pensar nos reflexos do seu posicionamento.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria a sra.

deputada Marlene Fengler.
Em votação.
Encaminhou voto contrário o sr.

deputado Bruno Souza.Apresenta um vídeo onde o jornalista
Luiz Carlos Prates defende a TPA, dizendo que
para o turista este valor não significa muito, e é
positivo para os locais, que terão a sua cidade
mais cuidada. Ainda afirma que aqueles que
desejam viajar, visitando estas cidades, devem
fazer um planejamento para saber se podem
arcar com os custos ou não.

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

Aprovado por maioria.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0127/2019, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe
sobre o dever de instituir sistema permanente
de videomonitoramento em asilos, casas de
repouso e similares no estado de Santa Catarina.

Reafirma que só existe uma saída,
fazer o maior movimento, dizendo não a este
abuso contra o povo do sul, lutando para que
haja praça de pedágio pelo menos equilibrada com
o norte do estado, pois ao longo dos anos, como
pretende a ANTT, os impactos serão danosos.

Mostra-se indignado com a fala do
jornalista, praticamente afirmando que pobre
não pode ir à praia, e considera a afirmação muito
infeliz, pois a praia é um patrimônio de todos.

Ao presente projeto foram apresentadas
emenda modificativa e emenda supressiva.

Finaliza, dizendo que o espaço do
jornalista na TV não pode ser oportunidade para
demonstrar a sua revolta. Complementa, em
relação à TPA, que o município de Biguaçu se
posicionou contra a cobrança da mesma.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de
Defesa dos Direitos do Idoso.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza o deputado, apoiando a sua
iniciativa e da bancada do sul do estado, bem
como dos deputados federais que se
engajaram nesta luta, pois é um absurdo o que
a ANTT está fazendo com o sul, que vai sim
trazer mais prejuízo.

Em discussão.
Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Concorda com a fala do
deputado, e diz que o jornalista citado foi infeliz
em outras afirmações, além desta, a respeito
dos menos afortunados. [Taquigrafia: Guilherme]

Discutiu a presente matéria o sr.
deputado Luiz Fernando Vampiro.

Em votação.
Deputado Sargento Lima (Aparteante) -

Apoia o deputado e acrescenta que vê grandes
obras em estados que recebem da União mais
do que enviam, e Santa Catarina está entre o
sexto e o sétimo estado que mais envia
recursos. Entretanto, o estado sempre é
deixado em último plano, questiona porque os
deputados federais do sul não observam esta
demanda. Diz que quatro praças de pedágio,
neste trecho, é fazer sangrar aqueles que a
utilizam, prejudicando toda a economia.

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

Partido: PSDB Aprovado por maioria com dois votos
contrários.DEPUTADO DOUTOR VICENTE

CAROPRESO (Orador) - Registra que, na data
anterior, ocorreu o velório do ex-prefeito Marco
Tebaldi, de Joinville, e lá estiveram senadores,
deputados federais, deputados estaduais, lide-
ranças políticas e o povo, que também
compareceu. Tece elogios ao ex-prefeito e
sua carreira política. Comenta que Marco
Tebaldi deixará boas lembranças sobre seus
feitos na política.

Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei n. 0163/2018, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, que dispõe sobre
o dever de os fornecedores de bens e serviços
manterem, em seus sítios na rede mundial de
computadores e em seus aplicativos, opção escrita
para reclamação, cancelamento ou renegociação
no âmbito do estado de Santa Catarina.Deputado Ivan Naatz (Aparteante) -

Relata que recebeu muitas solicitações pedindo
manifestação da Alesc na questão dos
pedágios, que realmente é um absurdo. Diz que
a força política e a bancada do sul do estado
têm a obrigação de fazer o debate. Coloca-se à
disposição, dizendo que a Alesc está atenta,
mas ressalta que o governador precisa se
inserir nesta luta, pois é do sul do estado.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.

Destaca a atitude do atual prefeito de
Joinville, Udo Döhler, que apesar da rivalidade
política, esteve presente no velório e prestou
homenagens.

A Presidência comunica que o
presente projeto foi retirado de pauta por ter
recebido uma emenda, em Plenário, do deputado
Bruno de Souza, e retornará às comissões.

Ainda, comenta que haverá a votação
no Plenário, na presente data, do PL n.
163/2018, que visa aumentar a transparência
de fornecedores virtuais e melhorar o atendi-
mento ao consumidor, e explica detalhada-
mente os benefícios deste projeto.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0165/2018, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe
sobre o dever do fornecimento de Manual Básico
de Segurança no Trânsito referente ao uso de
bicicletas, no âmbito do estado de Santa Catarina.

Deputada Ada De Luca (Aparteante)
- Parabeniza o pronunciamento do deputado,
corroborando suas palavras, pois ficou
sabendo que há trechos em que a distância
entre as praças é de 50km. Declara que
isso é tirar o leite e o pão daqueles que por
ali trafegam, o que é injusto, para não dizer
escandaloso.

Deputado Fernando Krelling (Aparteante)
- Comenta que esteve presente no velório e
parabeniza o gesto do prefeito Udo Döhler.
Elogia, com gratidão, a carreira política do
Marco Tebaldi. [Taquigrafia: Northon]

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.
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Conta com parecer contrário da
comissão de Segurança Pública.

Em discussão. Em discussão.
(Pausa) (Pausa)

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

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Aprovada.
Pedido de Informação n. 0549/2019,

de autoria do deputado Fernando Krelling,
solicitando ao secretário de estado da
Educação, informações acerca das medidas
administrativas que estão sendo adotadas com
vistas a regulamentar o art. 87 da Lei
Complementar n. 170, de sete de agosto de 1998.

Moção n. 0520/2019, de autoria do
deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando o atleta Hélio Fenrich -
Alpinismo e ciclismo do município de Jaraguá
do Sul, por ter superado seus próprios limites.

Aprovado por maioria com dois votos
contrários.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0290/2019, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe
sobre a Campanha de Conscientização e Incentivo
à Doação de Cabelos destinados às pessoas com
alopecia decorrente de quimioterapia.

Em discussão.
(Pausa)

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

permaneçam como se encontram.Ao presente projeto foi apresentada
emenda supressiva.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de Saúde.

Moção n. 0521/2019, de autoria do
deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando o atleta Charles Dallanoce
Pereira - Triatlo do município de Jaraguá do Sul,
por ter superado seus próprios limites.

Aprovado.
A Presidência comunica que o

presente projeto foi retirado de pauta por ter
recebido uma emenda modificativa de autoria
do deputado Jessé Lopes, em Plenário, e
retorna às competentes comissões.

Pedido de Informação n. 0550/2019,
de autoria da deputada Ana Campagnolo,
solicitando ao secretário de estado da
Educação, informações acerca da liberdade
religiosa dentro do sistema estadual de ensino.

Em discussão.
(Pausa)

Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei n. 0526/2015, de autoria do
deputado Cesar Valduga, que altera a Lei nº
15.381, de 2010, que disciplina a nomeação para
cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos
Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do
Tribunal de Contas do Estado e adota outras
providências, para incluir os condenados civil ou
criminalmente em situação de violência contra a
mulher, a criança, o adolescente e o idoso.

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.
Moção n. 0522/2019, de autoria do

deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando o presidente da Apae do
município de Itajaí, pelos 50 anos da
referida entidade.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0551/2019,

de autoria do deputado Ismael dos Santos,
solicitando ao secretário de estado da
Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca
do cronograma de repasse de recursos para as
obras da SC-108, que liga os municípios de
Guaramirim, Blumenau, Massaranduba, Jaraguá
do Sul e Joinville.

Em discussão.
Dentro deste projeto foram

apensados os PL./0057.7/2018 e
PL./0036.2/2019

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

permaneçam como se encontram.Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global Em discussão. Aprovada.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; de
Direitos Humanos; e de Finanças e Tributação.

(Pausa) Moção n. 0523/2019, de autoria do
deputado Marcius Machado, apelando ao se-
nador Jorginho Mello, pela apresentação de um
projeto de lei que vise conceder anistia de
multas, aplicadas pela Receita Federal, às
Associações de Pais e Professores que não
declararam Imposto de Renda.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovado.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados Bruno Souza e Jessé Lopes.
Moção n. 0516/2019, de autoria do

deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando a educadora Jussara Cristina
Wandalen Schmitz, pelo prêmio nota dez da
Educação Básica Brasileira.

Em votação. Em discussão.
Encaminharam voto contrário à matéria

os srs. deputados Bruno Souza e Jessé Lopes
por entenderem que é inconstitucional.

Discute a presente matéria o sr.
deputado Marcius Machado.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em votação.
Aprovado por maioria. [Taquígrafa: Sílvia] Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Pedido de Informação n. 0546/2019,
de autoria da deputada Marlene Fengler,
solicitando ao secretário de Segurança Pública,
informações acerca dos motivos do não
funcionamento da Unidade do IGP/SC, situado
no município de São Miguel do Oeste, no horário
vespertino, noturno e nos finais de semana.

Moção n. 0524/2019, de autoria do
deputado Felipe Estevão, cumprimentando a
presidente da Associação Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Laguna, pelas ações
desenvolvidas em prol da prevenção e combate
ao câncer de mama e colo uterino.

Aprovada.
Moção n. 0517/2019, de autoria do

deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando o atleta Jonathan Mandalho -
Natação do município de Jaraguá do Sul, por ter
superado seus próprios limites. Em discussão.

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

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

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

Aprovado. Aprovada. Moção n. 0525/2019, de autoria
do deputado Neodi Saretta, cumprimentando
os servidores e trabalhadores do Hospital
Governador Celso Ramos, pelo ato de
bravura durante incêndio ocorrido no referido
hospital.

Pedido de Informação n. 0547/2019,
de autoria do deputado Doutor Vicente
Caropreso, solicitando ao secretário de estado
da Infraestrutura, informações acerca da
Rodovia SC-401.

Moção n. 0518/2019, de autoria do
deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando o atleta Guilhermino Junior -
Ciclismo do município de Jaraguá do Sul, por
ter superado seus próprios limites.

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

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Aprovada. Aprovada.
Pedido de Informação n. 0548/2019,

de autoria do deputado Ivan Naatz, solicitando
ao secretário de estado da Segurança Pública,
informações acerca da aquisição de seis
helicópteros por parte do governo do estado
feitas ao longo de nove anos.

Moção n. 0519/2019, de autoria do
deputado Doutor Vicente Caropreso,
cumprimentando o presidente do Grupo de
Escoteiros Jacoritaba, do município de Jaraguá
do Sul, pelos 50 anos de fundação da referida
entidade.

Moção n. 0526/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia,
pelo resultado obtido no 1º Encontro Latino-
Americano de Resgate Veicular e Trauma.

Em discussão.
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Discute a presente matéria o sr.
deputado Neodi Saretta.

Hobus; e 1475/2019, de autoria do deputado
Maurício Eskudlark.

vida, faleceu no dia 11 de outubro de 2019,
sendo uma lamentável perda.

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

Finaliza, expressando seu sentimento
de pesar aos familiares do jovem e fazendo um
apelo ao Itamarati para que acompanhe de
perto o caso junto à Justiça australiana e o
caso não fique impune. [Taquígrafa: Sara]

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

Aprovada. Explicação Pessoal
Moção n. 0527/2019, de autoria do

deputado Fernando Krelling, cumprimentando o
presidente do Caxias Futebol Clube, pela
passagem dos 99 anos de fundação da
referida entidade.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Inicia saudando todos os estudantes
presentes no Plenário.

DEPUTADO MARCIUS MACHADO
(Orador) - Comenta sobre a precariedade do
equipamento de ressonância magnética do
Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos,
que se encontra estragado e necessita de
manutenção.

Cita trechos de artigo publicado na
data atual, pelo Jornal Notícias do Dia, escrito
pelo professor Maurício Fernandes, que além
de secretário de Educação do município de
Florianópolis, é professor e membro do
Conselho Estadual de Educação. O mesmo cita
que “ao buscar a palavra professor,
encontramos a relação com o ato de professar,
como profeta, aquele que prediz o futuro. O
professor desvenda o amanhã, instiga a
esperança, descortina o desconhecido.
Também exercita o magistério, pratica a
docência, o ensino e a educação, e em suas
origens o magistério é considerado uma das
atividades mais elevadas. O professor deve ser
o grande motivador, um entusiasta,
incentivando o interesse pelos estudos. Os
professores não podem ficar reféns da
formação sem profundidade, limitando-se às
leituras que se obtém sem dificuldades, que se
leem depressa, que não exigem outras
pesquisas para serem compreendidas.
Ressalta que o dia 15 de outubro é mais do
que uma data para receber homenagens
agradáveis, mas que também seja um dia de
reflexão, para lembrarmos o porquê se escolhe
essa profissão. Nada mais justo que
reconhecer os mestres, diante de quem
devemos gratidão. O exercício profissional do
professor é a solução aos desafios da
sociedade, formando gerações. O mestre
ensina a pensar e a assimilar as conquistas
mais significativas do conhecimento moderno”.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Comunica que fez um pedido de

informação ao hospital, e a resposta foi de que
a empresa que presta o serviço não tem as
peças para efetuar a manutenção corretiva.

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

Aprovada.
Moção n. 0528/2019, de autoria do

deputado Fernando Krelling, cumprimentando o
presidente da Associação Yokohama de Karatê,
do município de Joinville, pela conquista do
título da etapa final do Campeonato Brasileiro
Interclubes de Karatê.

Diz que o setor de engenharia clínica
dos hospitais públicos estaduais sugeriu a
instalação de um novo equipamento, mas já
existe um equipamento novo e que se encontra
parado no hospital, em uma ala que não está
em funcionamento ainda.

Em discussão. Informa que esteve em audiência
pública em Lages, que discutiu esta demanda,
tentando colocar este novo equipamento em
uso, mas que o secretário da Saúde diz que
isso só acontecerá em 2020.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Aproveita a oportunidade e mostra

que outro equipamento também se encontra
parado, o de tomografia computadorizada, e
que somente depois de cinco meses o pedido
de manutenção foi liberado.

Requerimento n. 1479/2019, de
autoria do deputado José Milton Scheffer,
solicitando ao diretor-geral da Agência Nacional
de Transportes Terrestres, informações acerca
da justificativa para o não atendimento à
contribuição realizada por meio do site da
ANTT, bem como dos resultados da reunião
participativa nº 007/2018.

Finaliza, pedindo que o governo se
faça presente e coloque a ala da unidade em
atividade, pois o valor da obra foi mais de
R$ 100 milhões, e os demais hospitais da
região não suportam a demanda. [Taquigrafia:
Guilherme]

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -

Discorre sobre a questão do impedimento de
motoristas de aplicativos trabalharem para
sustentar sua família, o que considera um
ataque à dignidade das pessoas que querem
trabalhar, e exemplifica a aplicação de multa a
diversos motoristas que pegam passageiros em
BaIneário Camboriú e os desembarcam em
Itapema, devido à legislação municipal.
Questiona quem está por trás das leis que
restringem o trabalho de motoristas de aplicativos.

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

Aprovado. Faz menção a sua primeira
professora, que o ensinou a ler, escrever, além
de ser também a sua catequista. Diz que sua
melhor herança foi à educação, seja no ensino
primário, fundamental e depois superior, onde
aprendeu princípios e valores que o formaram
como cidadão. Conta que integra a comissão
de Educação por escolha, por convicção,
salientando a gratidão que tem por todos os
seus mestres. Manifesta seu desejo pela
universalização da educação infantil, para assim
alcançar a qualidade que se espera da mesma.

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 1450/2019,
de autoria do deputado Sargento Lima e
outro(s); 1451/2019, 1452/2019,
1458/2019, 1474/2019, 1475/2019,
1476/2019, 1477/2019 e 1478/2019, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini;
1453/2019, 1454/2019, 1455/2019 e
1456/2019, de autoria do deputado Laércio
Schuster; 1457/2019, de autoria do deputado
Nilso Berlanda; 1459/2019, 1460/2019 e
1461/2019, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 1462/2019, 1463/2019,
1464/2019, 1465/2019, 1466/2019,
1467/2019 e 1468/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 1469/2019,
1470/2019, 1471/2019 e 1472/2019, de
autoria do deputado Fernando Krelling;
1473/2019, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera; e 1480/2019, de autoria da
deputada Luciane Carminatti.

Assim, pede o apoio dos nobres
colegas para a aprovação de um projeto de lei
complementar de sua autoria, que tem por
objetivo regulamentar a liberdade de trabalho
em todos os municípios catarinenses de
motoristas de aplicativos.

Conclui fazendo um agradecimento
especial a todos os estudantes presentes,
muitos próximos da conclusão de suas
graduações. Enaltece a importância do
programa da Assembleia Legislativa que
permite aos acadêmicos conhecerem mais
sobre o funcionamento da Casa.
[Taquigrafia: Roberto]

Deputado Ivan Naatz (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado e se solidariza ao
pedido do mesmo.

Deputado Sargento Lima (Aparteante) -
Da mesma forma, menciona total apoio ao
projeto do deputado.

DEPUTADO NILSO BERLANDA (ORADOR)
- Inicia parabenizando pelo seu dia e
agradecendo os professores pelo trabalho que
fazem e o que representam, em especial aos
de Curitibanos, e presta homenagem especial a
sua primeira professora, Jurema Marocco.

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo tema abordado,
dando total apoio ao projeto do parlamentar.
[Taquígrafa: Sílvia]

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1457/2019 e 1458/2019, de
autoria do deputado VoInei Weber; 1459/2019,
1473/2019 e 1474/2019, de autoria do
deputado Fernando Krelling; 1460/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado;
1461/2019, de autoria do deputado Felipe
Estevão; 1462/2019, de autoria do deputado
Mauro de Nadal; 1463/2019 e 1464/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta;
1465/2019, de autoria do deputado Kennedy
Nunes; 1466/2019, de autoria da deputada
Marlene Fengler; 1467/2019, 1468/2019,
1469/2019, 1470/2019, 1471/2019 e
1472/2019, de autoria do deputado Milton

DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, antes de encerrar a presente sessão, e
lamentando muito em nome dos 40 deputados,
comunica que, de ordem do senhor Presidente
desta Casa, não haverá sessão no dia de amanhã,
16 de outubro, em face do falecimento do ex-
deputado Antônio Carlos Vieira, Vieirão.

Fala ainda de um triste fato, a notícia
da violência que ocorreu neste mês na Austrália,
que teve por desfecho o falecimento de um jovem
curitibanense chamado Ivan Susin, um acadêmico
quase formado no curso de Gerenciamento de
Negócios, cujo sonho foi interrompido, juntamente
com o dos seus familiares. Registramos que o velório será

realizado aqui, no Plenário desta Casa
Legislativa, hoje, a partir das 19h30.

Comenta que o jovem sofreu
agressão quando tentou defender um dos
amigos que estava em uma briga, por motivo
fútil, quando recebeu um golpe do agressor,
caindo na calçada e perdendo a consciência.
Relata que Ivan, após 10 dias lutando pela sua

Retornaremos, na quinta-feira, para uma
sessão ordinária à hora regimental.

Está encerrada a sessão. [Revisão:
Taquígrafa Sara].
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ATA DA 095ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -
Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz -
Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Ivan
Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes
- João Amin - José Milton Scheffer - Julio Garcia
- Laércio Schuster - Luciane Carminatti - Marcius
Machado - Marcos Vieira - Marlene Fengler -
Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir
Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi Saretta -
Nilso Berlanda - Paulinha - Rodrigo Minotto -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Chama atenção para o índice de
homicídios no estado durante o mês de
setembro, sendo a menor incidência desde
2008, totalizando 42 casos. Discorre sobre o
feminicídio e diz que muitas vezes as
ocorrências passam despercebidas pela
segurança pública, pois acontecem dentro do
lar, por isso é necessário que vizinhos ou
familiares denunciem os casos de violência.

que não pode ser aumentada a velocidade
porque a estrada precisa de algumas
adaptações. Entretanto, o deputado fala que
esta estrada foi reformada, não tem nenhuma
curva sinuosa, e nada justifica o fato de a
velocidade não ser aumentada para 100km/h,
a não ser manter o trecho como uma fábrica de
multas. Também cita que as rodovias do RS
têm inúmeros trechos onde a velocidade é 100
ou 110km/h. Demonstra indignação com a
resposta recebida.

Elenca ações do governo do estado
de Santa Catarina: economia de R$ 6,4 milhões
em combustível nos últimos nove meses,
comparado ao último mandato; redução de R$ 700
mil em contas telefônicas; liberação do consumo e
venda de moluscos nas cidades de Bombinhas e
Florianópolis; Santa Catarina possui o maior
numero de detentos trabalhando e estudando,
comparado aos outros estados da federação.

Diz que também recebeu retorno
sobre a SC-120, que liga São José do Serrito a
Curitibanos, onde faltam apenas cinco
quilômetros e é uma rodovia importante que vai
trazer desenvolvimento para a região, sendo
que a resposta é de que até o final do ano
serão entregues as obras.

PRESIDÊNCIA - Deputado Rodrigo Minotto
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados. Conclui, registrando o encontro de

governadores do sul e sudeste, nos dias 18 e
19 de outubro, na cidade de Florianópolis.
[Taquigrafia: Roberto]

Cita outro ponto importante, que é a
indicação solicitando que o governo inicie um
processo de instalação de energia solar,
fotovoltaica, nos órgãos públicos, nas escolas,
nos hospitais, para que seja reduzido o
consumo de energia. Afirma que, nas emendas
impositivas que cada deputado tem direito no
Orçamento de 2019/2010, está colocando em
alguns hospitais filantrópicos valores para que
se possa implantar a energia solar e assim
reduzir os custos com energia elétrica, e o valor
economizado seja melhor aplicado. Recebeu a
resposta de que o assunto está sendo
estudado, sendo que o primeiro estudo de caso foi
levantado em uma escola em Garopaba, e existe a
possibilidade de começar a implantar tal sistema.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO VOLNEI WEBER (Orador) -
Registra reunião em Brasília, acompanhado por
vários parlamentares estaduais, juntamente
com o presidente da Fecam - Federação Catari-
nense de Municípios, também o prefeito de
Tubarão, Joares Ponticelli, com a ANTT, e a
bancada federal, que teve como objetivo
discutir a instalação de praças de pedágio no
sul do estado. Cita que a previsão é instalar
quatro pontos de pedágio, e a proposta vem
gerando criticas e indignação da população e
das lideranças da região, tendo em vista que o
trecho de Florianópolis até o limite com o
Paraná é de apenas 240 km, e possui apenas
três praças, e o valor cobrado é de apenas
R$ 2,70. Também já existe, de Florianópolis em
direção ao sul, uma praça instalada, então
seriam cinco praças. Por isso, questiona por
que a região sul do estado terá mais praças e
com valores de pedágio mais altos, já que a
região já foi prejudicada pela demora da
duplicação da BR-101. Menciona que vamos
ter, com as praças, uma rodovia com gargalho
e estrangulada. Comunica que dia oito de
novembro, vai ocorrer audiência pública em
Tubarão, onde será ouvida a população, coleta
de informações e sugestões, para mostrar ao
governo e a ANTT o que o sul catarinense quer
e precisa no momento.

Deputado Coronel Mocellin - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)
- Concede a palavra, pela ordem, ao sr.
deputado Coronel Mocellin.

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN - Diz
que está vendo, em Correspondências
Diversas, que o deputado Kennedy Nunes (e
outros) apresentou um requerimento para a
instalação de uma CPI sobre a irregularidade do
concurso público da Polícia Militar. Tendo em
vista a sua preocupação que esse processo
possa demorar muito tempo, de um ano ou até
mais, prejudicando a população catarinense por
haver atraso na formação de novos policiais, diz
que está fazendo um requerimento de
Suscitação de Dúvida a ser entregue ao
Presidente da Casa para verificar se realmente
existem irregularidades neste concurso, antes
da abertura da CPI. Se existir, não tem dúvida
de que deva ser aberta, mas se não houver
fundamentação enfática, e que essa CPI não
tenha fundamento, poderia prejudicar de forma
desnecessária o andamento do processo do
concurso público da Polícia Militar.

Também fez um pedido quanto à
penitenciária de Lages, para que ela seja
transformada em unidade laboral, a exemplo da
existente em São Cristóvão. Acha interessante
que o apenado trabalhe, produza, entretanto a
resposta foi negativa, justificando que já tem
duas unidades na serra catarinense. Espera
que logo tenha uma reunião com o governador
do estado para que este assunto seja pautado,
além da nova ala do Hospital Tereza Ramos,
cuja inauguração está prevista somente para
2020, não entendendo porque essa liberação
não pode ser antecipada e por etapas.
[Taquígrafa: Sara]DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Pergunta ao deputado se ele pretende
entregar formalmente o pedido.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Cumprimenta e agradece a presença
dos alunos da Escola de Educação Básica
Municipal Duque de Caxias, do município de
Pomerode, aqui representados pela professora
Mônica Cripiano.

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN - Diz
que entregará formalmente o pedido ao Presidente.

Conclui, esperando que o governo
reverta à questão, acrescentando que a reunião
foi produtiva, já que a ANTT decidiu suspender
o edital de licitação para a concessão até o dia
30 de outubro, e após haverá outra rodada de
negociações com o ministro de Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-
dente) - Registra que a Presidência recebe o
pedido do deputado e, em conformidade com o
Art. 41, § 3º do Regimento Interno,
encaminhará à Comissão de Constituição e
Justiça, que se pronunciará no prazo de duas
reuniões ordinárias, cabendo recurso desta
decisão ao Plenário, em idêntico prazo. Desta
forma fica acolhido o requerimento do
deputado. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador)
- Agradece aos deputados que fazem parte da
comissão de Constituição e Justiça, que
aprovou projeto de sua autoria, alterando a Lei
Cobalchini que transfere 10% dos recursos do
IPVA para investimento nas rodovias estaduais,
sendo que a sua lei altera para 30%.

Deputado Jair Miotto (Aparteante) -
Destaca ser inadmissível a instalação de mais
quatro praças de pedágio na área em questão,
parabenizando o deputado pela fala, também
se solidariza com a causa oferecendo o seu
apoio. [Taquígrafa: Ana Maria]

Justifica, explicando que o estado de
SC na sua Lei Orçamentária está prevendo
arrecadar R$ 1,8 bilhão neste ano com IPVA, e
tudo indica que vai ultrapassar esta meta, isto
quer dizer que a cota do estado será de R$ 930
milhões. Calcula que 10% desse valor para
investir nas rodovias são R$ 90 milhões.

DEPUTADO MARCIUS MACHADO
(Orador) - Vem à tribuna para trazer algumas
respostas que recebeu de pedidos de
informações e indicações que enviou com
solicitações importantes, sendo a primeira
delas sobre o aumento da velocidade na
SC-114, no trecho que liga o trevo da BR-282,
de Lages até Otacílio Costa, cuja resposta é

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Destaca os bons números
referentes à segurança no estado de Santa
Catarina desde a criação do Colegiado da
Segurança Pública, que substituiu a antiga
secretaria, a qual gerava mais custos e não
tinha a mesma eficiência.

Comenta sobre a análise que o
estado fez para recuperação das rodovias, onde
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serão necessários R$ 700 milhões apenas
para recuperar, e o Orçamento previsto é de
R$ 120 milhões, isto quer dizer o governo vai
precisar de cinco anos somente para recuperar,
não se falando em melhorias.

Discutiu a presente matéria o sr.
deputado Bruno Souza.

DEPUTADO MOACIR SOPELSA - Pede
vênia em relação à moção n. 529/2019, de
autoria do deputado Mauro de Nadal, para
registrar sobre nova planta industrial
inaugurada em Chapecó, da empresa Aurora,
ampliando o número de abates de suínos,
sendo o maior frigorífico do país. Enfatiza que o
empreendimento é administrado por cooperativas,
o que enobrece o cooperativismo catarinense.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Diz que é impossível conviver por

mais cinco anos nestas rodovias, e alterar a lei
para 30% seria elevar para R$ 270 milhões,
nos valores da arrecadação deste ano, os
investimentos que seriam feitos nas rodovias,
ou seja, em dois anos e meio todas as rodovias
seriam recuperadas, partindo assim para fazer
novos investimentos.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0553/2019,

de autoria do deputado Coronel Mocellin e
outro(s), solicitando ao secretário de estado da
Segurança Pública, informações acerca do
processo licitatório de contratação do Instituto
Professor Carlos Augusto Bittencourt, para
selecionar candidatos para o Curso de
Formação de Soldados e posterior provimento
de vagas do Quadro de Praças da PM.

Deputado Valdir Cobalchini - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-
dente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Valdir Cobalchini.Explica que o dinheiro não está sendo

tirado do governo do estado, mas sendo
priorizados, na arrecadação, os recursos neces-
sários para recuperação das rodovias, de no
mínimo R$ 270 milhões ao ano.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI -
Acredita que o agronegócio dará um salto,
conquistando mais mercados internacionais
com o novo empreendimento da Aurora. Ao
mesmo tempo, discorre sobre os pequenos
frigoríficos catarinenses que necessitam de
uma política fiscal justa.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Ressalta que não há ferrovias nem
hidrovias, e que todo o transporte é feito por
rodovias estaduais, pelo que considera muito
importante o governo priorizar a recuperação
das mesmas.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0554/2019,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de estado da Segurança Pública,
informações acerca dos casos de feminicídios
no ano de 2019 no estado.

Deputado José Milton Scheffer - Pede
a palavra, pela ordem.

Deputado Valdir Cobalchini (Aparteante)
- Torce para que o deputado tenha êxito na sua
proposição, pois 10% foi o primeiro passo em
relação ao IPVA. Acredita que a Assembleia
aprovará o projeto, mas que cabe ao governo a
decisão final.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-
dente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado José Milton Scheffer.

Em discussão. DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER -
Corrobora a fala do deputado Valdir Cobalchini,
comentando que a atual legislação catarinense
do ICMS vai contra a cadeia produtiva da carne,
no que tange aos pequenos frigoríficos. Assim,
entende da necessidade de se buscar
alternativas para dar condições de competitividade
aos pequenos frigoríficos catarinenses.

(Pausa)
Em votação.

Deputado Ivan Naatz (Aparteante) - Diz
que a proposta do deputado esta entre as cinco
melhores apresentadas no Parlamento, acredita
que o PL resolve grande parte dos problemas
das estradas do estado, que afetam o seu
desenvolvimento. [Taquigrafia: Guilherme]

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

Aprovado.
Moção n. 0529/2019, de autoria do

deputado Mauro de Nadal, cumprimentando o
presidente da Aurora, pela iniciativa na inauguração
e ampliação do frigorifico Aurora Chapecó.

Deputado Fabiano da Luz - Pede a
palavra, pela ordem, sr. presidente.**********

Em discussão. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-
dente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Fabiano da Luz.

Partidos Políticos
(Pausa)DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Não havendo oradores inscritos no
horário reservado aos Partidos Políticos, passa
à Ordem do Dia.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO FABIANO DA LUZ - Tece

comentários na mesma linha dos deputados
que o antecederam, destacando que a Aurora
reúne vários produtores, desenvolve um
programa cooperativo de alta qualidade nas
áreas de educação, profissionalização,
manutenção e ampliação do homem no campo,
o que transforma, desenvolve o oeste de Santa
Catarina. Assim, parabeniza a Aurora por
acreditar no produtor, no oeste, em Santa
Catarina e no Brasil.

Aprovada.**********
Moção n. 0530/2019, de autoria do

deputado Felipe Estevão, manifestando ao ministro
de estado da Infraestrutura e demais autoridades,
preocupação ao empenho de corrigir em tempo
hábil distorções e tratamento discriminatório que
vem sendo dado à população de dezenas de
municípios do sul catarinense no processo de
concessão do trecho sul da BR-101.

Ordem do Dia
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que a

comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Leis n.s:
0077/2019, 0188/2019 e 0292/2019.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0038/2019. Em discussão. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Dando sequência, esta Presidência
comunica que defere de plano os
Requerimentos n.s: 1481/2019 e 1484/2019,
de autoria do deputado João Amin;
1482/2019, de autoria do deputado Jair
Miotto; 1483/2019, 1485/2019 e
1486/2019, de autoria do deputado Nilso
Berlanda; 1487/2019, 1488/2019, 1489/2019
e 1495/2019, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 1490/2019, 1491/2019, 1492/2019,
1493/2019 e 1494/2019, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark.

(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.Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0127/2019. Moção n. 0531/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, manifestando aos
familiares do senhor Ivan Susin, pesar pelo seu
falecimento.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.Aprovada.
(Pausa)Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0165/2018. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
A Presidência comunica, ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1476/2019, de autoria do
deputado João Amin; 1477/2019 e
1478/2019, de autoria do deputado Nazareno
Martins; e 1479/2019, de autoria do deputado
Fernando Krelling.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Aprovada.
Moção n. 0532/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, apelando ao diretor-
geral do DNIT, que sejam instaladas lombadas
eletrônicas na rodovia BR-282.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0526/2015.
Em votação.

Em discussão.Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa) Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Sílvia]Em votação.Aprovada.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
**********Pedido de Informação n. 0552/2019,

de autoria do deputado Bruno Souza,
solicitando ao secretário de estado da
Educação, informações acerca de estudo para
aquisição, cessão ou aluguel de imóvel em
Florianópolis para sediar as atividades da
referida secretaria.

Explicação Pessoal
Aprovada. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-

dente) - Não havendo oradores inscritos,
encerra a sessão, convocando outra, solene,
para o dia subsequente, às 19h, em
homenagem aos 20 anos do Curso de Medicina
da Univille, de Joinville. [Revisão: Taquígrafa: Sara].

Deputado Moacir Sopelsa - Pede a
palavra, pela ordem, sr. presidente.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Presi-
dente) - Concede a palavra, pela ordem, ao sr.
deputado Moacir Sopelsa.Em discussão.
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES
R$ 3.149.044,87 (três milhões cento e quarenta e nove mil quarenta e
quatro reais e oitenta e sete centavos) reduz para R$ 2.752.629,61
(dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e
nove reais e sessenta e um centavos), redundando num abatimento
mensal de R$ 396.415,26 (trezentos e noventa e seis mil quatrocentos
e quinze reais e vinte e seis centavos) e, anual, de R$ 4.756.983,12
(quatro milhões setecentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta
e três reais e doze centavos).

AVISO DE ABERTURA DOS ENVOLOPES LACRADOS COM AS FICHAS
DE AVALIAÇÂO DA OBRA (ANEXO II E II-A)

OBJETO: CONCURSO PARA SELECIONAR OBRAS AUDIOVISUAIS
CATARINENSES PARA EXIBIÇÃO NA TVAL EM CANAL ABERTO,
FECHADO E NA INTERNET.

O presente termo aditivo passa a vigorar a partir de sua publicação.
SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO DOS ENVELOPES COM AS FICHAS DE AVALIÇÃO DA
OBRA, JULGADAS PELA COMISSÃO AVALIADORA DA TVAL

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, I c/c o art. 65, I, “a”, da Lei nº
8.666/93; Item 4.2 do contrato original e itens 3.2 e 12.6 do Edital de
Concorrência 002/2017; Item 2.3 do 8º Termo Aditivo deste Contrato;
Art. 8º, inciso V, aliena “a” do Decreto Federal 9.507/2018; Inciso XV
do Anexo I, item 1.2 do Anexo VII-F e item 09 do Anexo IX da
IN-05/2017; Atos da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e
Autorização Administrativa através da Comunicação Interna DA - 422/2019.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a documentação
citada no Edital de Concurso 001/2019 serão abertos no dia 30 de
outubro de 2019, às 09:00h, na sede administrativa da Alesc,
localizada na Av. Mauro Ramos nº 300, Unidade Administrativa
Deputado Aldo Schneider, 8º Andar, Sala 806. Florianópolis/SC, 21 de Outubro de 2019.
Florianópolis, 22 de outubro de 2019. Neroci da Silva Raupp - Diretor- Geral

Lonarte Sperling Veloso Pedro Antônio Cherem Filho - Diretor Administrativo
Coordenador de Licitações e Contratos Luiz Ermes Bordin - Sócio Administrador

–––– * * * –––– –––– * * * ––––

AVISO DE LICITAÇÃO REDAÇÕES FINAIS

AVISO DE LICITAÇÃO EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Nº 0038.4/2019
O Projeto de Lei nº 0038.4/2019 passa a ter a seguinte redação:

“PROJETO DE LEI Nº 0038.4/2019
Altera o Anexo II 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 Semana de Conscientização,
Orientação, Prevenção e Combate à
Dependência Tecnológica.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAÇÃO NA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA ALESC.
DATA: 31/10/2019 - HORA: 09:00 h
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 31 de outubro de
2019. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 8º Andar, Sala 804, da Unidade Administrativa Dep. Aldo
Schneider - Avenida Mauro Ramos, 300 - Centro - Florianópolis/SC.

Art. 1º Fica instituída a Semana de Conscientização,
Orientação, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, no
Estado de Santa Catarina, a ser realizada anualmente, na última
semana do mês de março.

Parágrafo único. Considera-se dependência tecnológica o uso
compulsivo de internet, de jogos de videogame, computador, celular e
outros dispositivos eletrônicos móveis.

Florianópolis/SC, 21 de outubro de 2019.
Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações e Contratos Art. 2º A conscientização, a orientação, a prevenção e o
combate a que se refere o caput do art. 1º compreendem a realização
de procedimentos informativos e educativos a respeito da nocividade
da dependência tecnológica, envolvendo a conscientização da
sociedade acerca da necessidade do controle, pelas famílias, do tempo
de uso e do conteúdo acessado por crianças na internet.

–––– * * * ––––

EXTRATO

EXTRATO Nº 192/2019
Parágrafo único. O poder público, a seu critério, poderá

estabelecer parcerias com a iniciativa privada com o fim de viabilizar os
procedimentos a que se refere o caput do art. 2º.

REFERENTE: 9º Termo Aditivo celebrado, datado de 18/10/2019,
referente ao Contrato CL nº 097/2017-00, celebrado em 04/10/2017.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º O Anexo II da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de
2017, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.

CONTRATADA: Ondrepsb - Limpeza e Serviços Especiais Ltda.
CNPJ: 83.953.331/0001-73

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação.OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade: 1)Suprimir os
valores referentes ao pessoal ausente (gozo de férias ou afastados
para tratamento de saúde), ficando, por consequência, desobrigada da
substituição dos empregados afastados pelos referidos motivos,
conforme submódulos 4.3 e 4.5 da planilha de custo e formação de
preços, que consta no anexo III-A da instrução normativa nº 02/08
alterada pela IN 05/2017; 2) Suprimir o fornecimento de uniformes
para os postos contratados, conforme módulo 3 da planilha de custo e
formação de preço III-A da IN 02/08 alterada pela IN 05/2017; 3) Em
face das regras estabelecidas nos itens 2.1.1 e 2.1.2 deste termo a
contratada se obriga a adaptar planilhas de custo e formação de preços
mensal de sorte a reduzir o impacto provocado pelo não pagamento de
tais despesas, ou seja, deve excluir do montante “a” os custos
provenientes de férias, do afastamento para tratamento de saúde,
auxílio de doença, licença paternidade, licença maternidade, acidente
de trabalho e faltas legais, incluindo o não fornecimento de uniformes,
montante “b”; 4) Os custos decorrentes das ausências para tratamento
de saúde por períodos superiores a 15 (quinze) dias, incluindo as
licenças de maternidade, cujos benefícios são pagos pelo INSS,
quando houver, deverão ser suprimidos das faturas mensais; 5) Em
decorrência desses ajustes o valor do contrato que era

Sala da Comissão,
Deputada Paulinha

Relatora
Lido no Expediente
Sessão de 15/10/19

ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo II da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)

‘ANEXO II
SEMANAS ALUSIVAS

...................... ............................................ ...........................

SEMANA MARÇO LEI ORIGINAL Nº

...................... ............................................. ...........................

...................... .......................................... ...........................

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



22/10/2019 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.529 1 1

Terceira semana Semana de Conscientização,
orientação, Prevenção e
Combate à Dependência
Tecnológica

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo II da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)

“ANEXO II
SEMANAS ALUSIVAS...................... ............................................. ...........................

...................... ............................................ ...........................

SEMANA MARÇO LEI ORIGINAL Nº
(NR)’”

Sala da Comissão,
Deputada Paulinha

...................... ............................................. ...........................Relatora
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 038/2019

...................... .......................................... ...........................
Altera o Anexo II 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 Semana de Conscientização,
Orientação, Prevenção e Combate à
Dependência Tecnológica.

Terceira semana Semana de Conscientização,
Orientação, Prevenção e
Combate à Dependência
TecnológicaA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA: ...................... ............................................. ...........................
Art. 1º Fica instituída a Semana de Conscientização,

Orientação, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, no
Estado de Santa Catarina, a ser realizada anualmente, na última
semana do mês de março.

”(NR)
–––– * * * ––––

Emenda Substitutiva ao Projeto nº 0127.4/2019
Parágrafo único. Considera-se dependência tecnológica o uso

compulsivo de internet, de jogos de videogame, computador, celular e
outros dispositivos eletrônicos móveis.

O inciso V do Art. 2º passa a tramitar com a seguinte
redação:

Art. 2º [...]
Art. 2º A conscientização, a orientação, a prevenção e o

combate a que se refere o caput do art. 1º compreendem a realização
de procedimentos informativos e educativos a respeito da nocividade
da dependência tecnológica, envolvendo a conscientização da
sociedade acerca da necessidade do controle, pelas famílias, do tempo
de uso e do conteúdo acessado por crianças na internet.

V - A instalação de câmeras em quartos, banheiros, vestiários
e outros locais de reserva da privacidade individual fica condicionada à
opção do contratante ou do internado.

Justificativa
Trata-se de emenda que busca privilegiar a autonomia da

vontade do idoso e de sua família. As câmeras não são somente
instrumento de verificação de maus tratos, mas podem auxiliar na
identificação rápida de quedas e outros acidentes, muito mais
suscetíveis de acontecer quando o idoso está desacompanhado.

Parágrafo único. O poder público, a seu critério, poderá
estabelecer parcerias com a iniciativa privada com o fim de viabilizar os
procedimentos a que se refere o caput do art. 2º.

Art. 3º O Anexo II da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de
2017, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.

Para FERRETI, LUNARDI e BRUSCHI, 2012, p. 759, os
ambientes mais suscetíveis à queda de idosos é o banheiro, conforme
tabela abaixo:Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de outubro de 2019.
Tabela 4 - Local das quedas de idosos em domicílio analisadas por gênero e faixa etária - 2012

Geral Por gênero Por faixa etária
Local das
quedas

N (%) Mulher
N (%)

Homem
N (%)

60-69
N (%)

70-79
N (%)

>80
N (%)

Banheiro 97 (24,94) 53 (27,75) 44 (22,22) 59 (26,10) 30 (23,80) 8 (21,63)
Quarto 41 (10,53) 22 (11,52) 19 (9,59) 30 (13,27) 10 (7,94) 1 (2,70)
Sala 43 (11,05) 19 (9,95) 24 (12,12) 28 (12,38) 13 (10,31) 2 (5,40)
Cozinha 71 (18,25) 46 (24,08) 25 (12,62) 41 (18,15) 25 (19,85) 5 (13,51)
Varanda 2 (0,51) 0 (0,00) 2 (1,01) 0 (0,00) 1 (0,79) 1 (2,70)
Jardim 32 (8,22) 4 (2,10) 28 (14.15) 18 (7,96) 9 (7,15) 5 (13,51)
Área de serviço 18 (4,62) 11 (5,75) 7 (3,54) 5 (2,22) 8 (6,34) 5 (13,51)
Calçada externa 27 (6,95) 14 (7,32) 13 (6,56) 17 (7,52) 6 (4,76) 4 (10,82)
Corredor 17 (4,37) 5 (2,62) 12 (6,06) 5 (2,22) 11 (8,74) 1 (2,70)
Escada 41 (10,55) 17 (8,90) 24 (12,12) 23 (10,17) 13 (10,31) 5 (13,51)
Total 389 (100) 191 198 226 126 37

Se aprovada na redação original, o Projeto de Lei é
instrumento que viola a proteção integral do idoso, conforme
disposições previstas pela Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.

Não há como falar, portanto, em disposição aos órgãos
públicos competentes” dos dados armazenados, pois resguardados por
proteção Constitucional, inviolável através de norma legal genérica.

Apenas para fins ilustrativos, é de se citar a Lei nº 9.296, de
24 de julho de 1996, que regulamenta a violação de comunicações
telefônicas, protegidas pelo mesmo dispositivo Constitucional acima
citado. Segunda a Lei, a interpretação de comunicações telefônicas é
inadmissível caso ausentes indícios de violação à lei penal.

Este diploma legal também prevê em seu Art. 2º direito ao
idoso oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde
física, respeitada sua liberdade.

Nesse sentido, se de interesse da família ou do idoso, não
existe razão para a intromissão do Estado na forma combinada para
prestação do serviço, forma de expressão da liberdade contratual e
manifestação da vontade do idoso ou seu curador legal.

Valendo-se de raciocínio analógico, temos que somente seria
admissível a violação dos dados capturados e armazenados pelo
sistema de câmeras de segurança que busca-se criar caso houvesse
indício de violação a lei penal por parte do asilo, praticado por membro
de sua equipe. Ainda assim, se faz necessária a autorização judicial
para o acesso aos dados.

Florianópolis, 27 de agosto de 2019.
Deputado Bruno Souza

APROVADO EM TURNO ÚNICO Florianópolis, 27 de agosto de 2019.
Em Sessão de 15/10/2019 Deputado Bruno Souza

Emenda Supressiva ao Projeto nº 0127.4/2019 APROVADO EM TURNO ÚNICO
Fica supurimido o Art. 3º do Projeto de Lei nº 0127.4/2019. Em Sessão de 15/10/2019
Justificativa REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 127/2019

Dispõe sobre o dever de instituir sistema
permanente de videomonitoramento em
asilos, casas de repouso e similares no
Estado de Santa Catarina.

O Art. 3º que se busca excluir obrigava os asilos a disponibi-
lizar as imagens armazenadas aos órgãos públicos competentes.
Trata-se de disposição que viola o Direito ao sigilo de dados das
pessoas jurídicas, previsto pela Constituição Federal através do Art. 5º,
XII, e só podem ser acessads mediante autorização judicial. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
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DECRETA: que tenham perdido o cargo por setença judicial ou que tenham pedido
exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo
administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos.' (NR).

Art. 1º As instituições privadas que funcionem como asilos,
casas de repouso ou similares devem instituir sistema permanente de
videomonitoramento em suas dependências. Art. 3º O art. 4º da Lei nº 15.381, de 2010, passa vigorar

com a seguinte redação:Parágrafo único. Entende-se por sistema permanente de
videomonitoramento o sistema de vídeo em que diversas câmeras são
utilizadas para capturar, filmar e armazenar imagens para fins de
proteção dos idosos e de fiscalização das instituições descritas no
caput deste artigo.

'Art. 4º Caberá à administração direta, autárquica e
fundacional do Estado de Santa Catarina a fiscalização de seus atos
em obediência à presente Lei, podendo requerer aos órgãos
competentes informações e documentos que entenderem necessários
para o cumprimento das exigências legais.' (NR)Art. 2º Os asilos, casas de repouso e similares devem seguir

as seguintes regras: Art. 4º O art. 7º da Lei nº 15.381, de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:I - o sistema permanente de videomonitoramento deverá ser

mantido em perfeito funcionamento, ininterruptamente, com o registro
de data e horário vinculado às imagens;

'Art. 7º As denúncias de descumprimentos desta Lei deverão
ser encaminhadas ao Ministério Público e, quando o descumprimento
for praticado pelo Ministério Público, à Assembleia Legislativa.' (NR)II - as gravações deverão ser armazenadas pelo período

mínimo de 30 (trinta) dias; Art 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de sua publicação.”III - os usuários das instituições descritas no caput deste

artigo deverão ser informados acerca da existência do sistema
permanente de videomonitoramento, por meio de placas ou cartazes;

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

RelatorIV - o videomonitoramento deverá contemplar áreas de uso
comum e de socialização, bem como entradas e vias que dão acesso à
instituição, permitindo o monitoramento da entrada e saída de pessoas; e

APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 15/10/2019
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 526/2015V - a instalação de câmeras em quartos, banheiros, vestiários

e outros locais de reserva da privacidade individual fica condicionada à
opção do contratante ou do internado.

Altera a Lei nº 15.381, de 2010, que
“Disciplina a nomeação para cargos em
comissão no âmbito dos órgãos dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Tribunal
de Contas do Estado e adota outras
providências”, para o fim de ampliar a sua
abrangência, incluindo o Ministério Público e
a Administração Autárquica e Fundacional,
bem como vedar a nomeação dos
condenados por crimes praticados contra a
mulher, a criança, o adolescente e o idoso.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator às seguintes penalidades:

I - advertência por escrito, na primeira autuação, pela auto-
ridade competente; e

II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração,
dobrada no caso de reincidência, a qual será reajustada, anualmente,
com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-
M/FGV), ou por índice que vier a substituí-lo.

Parágrafo único. Os valores arrecadados em decorrência da
aplicação da multa serão revertidos para o Fundo Estadual do Idoso (FEI). A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias
após a data de sua publicação.

DECRETA:
Art. 1º A ementa da Lei nº 15.381, de 17 de dezembro de

2010, passa a vigorar com a seguinte redação:SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de outubro de 2019.
Deputado ROMILDO TITON “Disciplina a nomeação para cargo em comissão na

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Santa
Catarina.” (NR)

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

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AOS PROJETOS DE LEI Art. 2º O art. 1º da Lei nº 15.381, de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:NºS 0526.4/2015 e 0057.4/2018

“Art. 1º Fica vedada a nomeação para cargo em comissão, na
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Santa
Catarina, de pessoa inserida nas seguintes hipóteses:

Os Projetos de Lei nºs 0526.4/2015 e 0057.4/2018
passam a ter a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI Nº 0526.4/2017

. .........................................................................................Altera a Lei nº 15.381, de 2010, que
'Disciplina a nomeação para cargos em
comissão no âmbito dos órgãos dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Tribunal
de Contas do Estado e adota outras
providências', para o fim de ampliar a sua
abrangência, incluindo o Ministério Público e
a administração autárquica e fundacional,
bem como vedar a nomeação dos
condenados por crimes praticados contra a
mulher, a criança, o adolescente e o idoso.

b) ......................................................................................
. .........................................................................................
11. praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o

idoso, em todas as suas formas.
. .........................................................................................
e) os que beneficiaram a si ou a terceiros, pelo abuso do

poder econômico ou político, que forem condenados em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a
decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos;

. .........................................................................................
j) os membros do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa,

do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público
que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória,
que tenham perdido o cargo por sentença judicial ou que tenham
pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de
processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos.” (NR)

Art 1º A ementa da Lei nº 15.381, de 17 de dezembro de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Disciplina a nomeação para cargo em comissão na
administração direta, autárquica e fundacional do Estado de
Santa Catarina.' (NR)
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 15.381, de 2010, passa a vigorar

com a seguinte redação: Art. 3º O art. 4º da Lei nº 15.381, de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:'Art. 1º Fica vedada a nomeação para cargo em comissão, na

administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Snata
Catarina, de pessoa inserida nas seguintes hipóteses:

“Art. 4º Caberá à Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Estado de Santa Catarina a fiscalização de seus atos
em obediência à presente Lei, podendo requerer aos órgãos
competentes informações e documentos que entenderem necessários
para o cumprimento das exigências legais.” (NR)

..........................................................................................
b) .......................................................................................
..........................................................................................

Art. 4º O art. 7º da Lei nº 15.381, de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:

11. praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o
idoso, em todas as suas formas.

“Art. 7º As denúncias de descumprimento desta Lei deverão
ser encaminhadas ao Ministério Público e, quando o descumprimento
for praticado pelo Ministério Público, à Assembleia Legislativa.” (NR)

..........................................................................................
e) os que beneficiaram a si ou a terceiros, pelo abuso do

poder econômico ou político, que forem condenados em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a
decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos;

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de outubro de 2019...........................................................................................
Deputado ROMILDO TITONj) os membros do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa,

do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público
que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatária,

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