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P L E N Á R I O

ATA DA 026ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019
EM HOMENAGEM DOS 20 ANOS DE CRIAÇÃO DA

SC TRANSPLANTES - CENTRAL ESTADUAL DE
TRANSPLANTES DE SANTA CATARINA

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Coronel Mocellin) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão especial.

Senhor presidente da Associação
Brasileira de Medicina Intensiva - AMIB, Ciro
Leite Mendes.

Senhor coordenador de Transplantes do
Estado de Minas Gerais, Omar Lopes
Cançado Júnior;

Convido, neste momento, as auto-
ridades que irão compor a Mesa e que serão
nominadas a seguir:

Senhora chefe de serviço da área
médica da Organização Nacional de Transplante
da Espanha - ONT, Elisabeth Coll Torres.

Senhora coordenadora da Central de
Transplantes do Estado de Pernambuco, Noemy
Gomes;

Excelentíssimo senhor Helton de Souza
Zeferino, Secretário de Estado da Saúde, neste
ato representando o excelentíssimo senhor
Governador do Estado de Santa Catarina,
Carlos Moisés da Silva;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão especial foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares, em homenagem dos 20 Anos de
Criação da SC Transplantes - Central Estadual
de Transplantes de Santa Catarina.

Senhora coordenadora da Central de
Transplantes do Estado de Alagoas, doutora
Daniela Barbosa Ramos;

Senhor coordenador da Central de
Transplantes do Estado de Sergipe, Benito
Oliveira Fernandes;Excelentíssimo senhor Coronel Ricardo

Steil, Subcomandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina, neste ato
representando o excelentíssimo senhor
comandante-geral, Coronel Charles
Alexandre Vieira;

Senhor presidente da Associação dos
Pacientes Renais de Santa Catarina - APAR,
Humberto Floriano Mendes;

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino Nacional pela banda do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina, sob a
regência do maestro, 3º sargento Marcelo
Augusto Menezes.

Cumprimentamos as demais auto-
ridades que estão presentes, familiares,
famílias que foram doadoras de órgãos,
pessoas que foram transplantadas que hoje
estão nos prestigiando. Queremos agradecer a
presença de todos.

Excelentíssimo senhor chefe da
Secretaria Executiva da Casa Militar de Santa
Catarina, Coronel João Carlos Neves Júnior;

(Procede-se à interpretação do hino).
Registramos também a presença das

seguintes autoridades:Senhora coordenadora-geral do Sistema
Nacional de Transplantes, doutora Daniela
Ferreira Salomão Pontes;

Senhora Michele Alves Correa Rebelo,
Delegada de Polícia Civil, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor
Delegado-Geral, Paulo Norberto Koerich;

Neste momento, faço uso da
palavra na qualidade de Autor do
requerimento que ensejou a presente
sessão. [Degravação: Roberto]

Senhor coordenador do SC
Transplantes, doutor Joel de Andrade;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Senhoras e senhores, inicio meu
discurso de hoje fazendo uma pergunta:
você é doador de órgãos? Já refletiu sobre
isso em sua família? É uma reflexão que
precisa ser feita, pois um único doador pode
beneficiar mais de 50 pacientes que estão
na fila de espera. Hoje temos quase 600
pessoas aguardando em Santa Catarina. Eu,
por exemplo, sou doador de órgãos, e já
avisei a minha família, portanto, todos já
sabem que não tenho qualquer restrição em
ser doador, também aconselho todos a
fazerem o mesmo.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Gomes Júnior, neste ato representado pelo
senhor Capitão do Setor de Operações do
Batalhão de Aviação da Polícia Militar, Ricardo
Vidal Cendon D’Almeida.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Organização
Nacional de Transplantes da Espanha - ONT, a
senhora chefe de serviço da Área Médica,
Elisabeth Coll Torres.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o excelentíssimo senhor chefe da
Secretaria Executiva da Casa Militar de
Santa Catarina, Coronel João Carlos Neves
Júnior.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, representando neste ato todas as
famílias doadoras, o senhor Jócio
Nicodemos Martins.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

É importante conscientizarmos as
pessoas que doar órgão é doar vida, e nunca
sabemos o dia de amanhã, se cada um fizer o
mesmo gesto, isso pode representar uma nova
vida para muita gente. Em Santa Catarina, essa
causa é abraçada há 20 anos pela Central
Estadual de Transplantes, a SC Transplantes,
unidade vinculada à Superintendência de
Serviços Especializados, e regulação da
Secretaria de Estado da Saúde, que trabalham
para levar esperança a quem espera por um
órgão. Desde o início de suas atividades, foram
mais de 2.700 famílias doadoras,
possibilitando que mais de 15 mil pessoas
pudessem receber transplantes de órgãos e
tecidos em Santa Catarina.

Convidamos para receber o
certificado o senhor Delegado-Geral de Polícia
Civil de Santa Catarina, Paulo Norberto Koerich,
neste ato representado pela Delegada de
Polícia Michele Alves Correia Rebelo.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do Hospital Municipal
São José, o hospital com melhor resultado em
doações, o senhor Douglas Calheiros Machado.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o senhor superintendente da Polícia
Rodoviária Federal em Santa Catarina, Carlos
Magno da Cruz Júnior, neste ato representado
pelo senhor Gerson Henrique Marcelino.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do Hospital Santa
Isabel, o hospital com melhor resultado em
transplantes de órgãos, o senhor Dirceu
Rodrigues Dias.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o senhor Valter Duro Garcia.
A SC Transplantes reassumiu, este

ano, a liderança nacional da doação de órgãos,
sendo que o mês de setembro foi o primeiro da
história da instituição em que foram registradas
mais de 40 doações efetivas, em apenas um
mês. Mas não é um trabalho fácil, envolve uma
equipe de 600 profissionais de urgência do
estado, entre médicos, enfermeiros, psicólogos
e outras pessoas que são treinadas para
abordar familiares, comunicar a morte e sugerir
a doação.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado a senhora enfermeira Coordenadora
Hospitalar de Transplantes do Hospital Regional
do Oeste Chapecó, a senhora Jussara de Lima.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome da Associação Catari-
nense de Imprensa - ACI, o senhor jornalista
Marcelo Tolentino.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convidamos para receber o
certificado o senhor médico Coordenador
Hospitalar de Transplantes do Hospital São
Vicente de Paula Mafra, Rodrigo Barbosa
Longuinho e Silva.

(Palmas)
O grande diferencial do SC

Transplantes é justamente a qualificação e
sensibilidade dos profissionais para acolher as
famílias que perderam os seus entes queridos,
e os dados atuais refletem a queda na negativa
das famílias. Para mim, que atuei como
Bombeiro Militar por 36 anos, é uma grande
honra estar promovendo esta homenagem,
afinal ambas as instituições estão focadas na
mesma nobre missão de salvar vidas.

Convidamos para receber a
homenagem, em nome da Associação
Brasileira de Medicina Intensiva, o senhor
presidente Ciro Leite Mendes.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convidamos para receber o
certificado o responsável técnico da equipe de
transplante cardíaco do Hospital Santa Isabel,
doutor Frederico José Di Giovanni.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Ana
Maria]

Convidamos para receber a
homenagem, em nome do Hospital Regional do
Oeste, o senhor Renan Goulart Finger.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Portanto, fica aqui a nossa admiração
e respeito por esta instituição tão importante
para Santa Catarina, e para quem aguarda com
esperança um novo recomeço. Muito obrigado!

Convidamos para receber o
certificado o médico captador doutor Mauro
Rafael da Igreja, neste ato representado pela
senhora Gisélia Tais.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber a

homenagem, em nome do Hospital São Vicente
de Paulo, o senhor Rodrigo Barbosa
Longuinho e Silva.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Palmas)
A seguir, convido o mestre de

cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

Convidamos para receber o certificado
a senhora Raquel Ribeiro Bittencourt.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite! Neste momento, o Poder
Legislativo catarinense, em sessão especial,
presta homenagem aos 20 Anos de Criação da
SC Transplantes - Central Estadual de
Transplantes de Santa Catarina.

(Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber o

certificado o senhor Juan Galán Torres.A seguir, o Parlamento catarinense fará
entrega de certificados a entidades e
personalidades pela dedicação e apoio às
ações desenvolvidas pela SC Transplantes.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado a senhora Kíria Meurer.Convidamos para receber o
certificado, representando a Associação Amigos
do Hospital Universitário, o senhor presidente
Pedro Camacho dos Santos.

Convidamos o excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Coronel Mocellin para fazer
a entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Guilherme]
Solicitamos que o excelentíssimo

senhor Deputado permaneça à frente.Convidamos para receber a
homenagem, em nome da SC Transplantes -
Central Estadual de Transplantes de Santa
Catarina, o excelentíssimo senhor Secretário de
Estado da Saúde, Helton de Souza Zeferino.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) A partir deste momento, o Poder

Legislativo catarinense se une à SC
Transplantes - Central Estadual de Transplantes
de Santa Catarina, a fim de conceder honraria a
entidades e personalidades em agradecimento
a ajuda na construção dessa história que
orgulha o povo catarinense.

Convidamos para receber o certificado
o excelentíssimo senhor Subcomandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
Coronel Ricardo José Steil.(Procede-se à entrega da

homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do Sistema Nacional de
Transplantes, a senhora coordenadora-geral,
doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes.

Convidamos para receber o
certificado o excelentíssimo senhor
Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa
Catarina, Coronel Carlos Alberto de Araújo

Convidamos o senhor doutor Joel de
Andrade, juntamente com o excelentíssimo
senhor Deputado Coronel Mocellin para fazerem
a entrega das próximas homenagens.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Convidamos para receber a
homenagem a senhora Silvana Wagner.

para fazer um passeio com os amigos, lá na
praia de Palmas, em Governador Celso Ramos.
[Degravação: Taquígrafa Sílvia]

Então eu tomei a decisão, assinei a
documentação que o doutor Joel me passou, e
mais dois amigos meus assinaram também. No
dia 24 de dezembro, o doutor Joel fez o
trabalho que teria que ser feito, e no dia 25 de
dezembro, dia de Natal, eu vi o meu filho
descer à sepultura. O mundo desabou para
mim! Está muito difícil estar aqui, falando sobre
este assunto, mas estou me esforçando. Digo
que é como se fosse uma ferida que está
sangrando, eu sei que vai sangrar muito tempo,
mas eu tenho que suportar. Eu tenho que
entender, também, que alguém foi beneficiado.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Ele gostava muito de andar de skate

e levou o dele no carro. Chegando lá, eles
foram brincar de skate, e o meu filho perdeu o
equilíbrio e caiu para trás. Infelizmente estava
sem capacete, sem proteção nenhuma, bateu a
cabeça no asfalto e não levantou mais.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o senhor Saule Luiz Pastre Junior,
Superintendente de Urgência e Emergência,
neste ato representando o SAMU que, neste
ato, é representado pelo senhor Vanderlei
Vanderlino Vidal.

Neste momento, os amigos dele
ligaram para o socorro. Chegou a ambulância
de Governador Celso Ramos, depois chegou a
Polícia Militar, e em seguida chegou o
helicóptero que levou meu filho para o Hospital
Regional de São José.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) Eu não sei quem recebeu o órgão
do meu filho, não conheço, sei que uma
pessoa de Blumenau recebeu, foi no meu
comércio, perguntou por mim e um
funcionário me apresentou de longe. Essa
pessoa olhou para mim e foi embora, não
teve coragem de falar comigo porque, depois
eu fiquei sabendo, ele não sabia qual seria
a minha reação. Mas seria uma honra dar
um abraço em uma pessoa que hoje está
bem, que tem qualidade de vida, que
recebeu um órgão do meu filho e está tudo
bem com ele e com a sua família. Mas não
conheço ninguém.

Convidamos para receber a
homenagem o senhor Gerson Costa. Ligaram para mim, e eu fui com a

minha esposa e a minha filha para o hospital, e
quando cheguei lá a equipe médica me recebeu
e disse o que havia acontecido com o meu
filho. O médico já tinha feito um exame,
mostrou para mim, e disse que ele estava com
95% do cérebro parado. Neste momento tudo
desabou na minha vida, na vida da minha
esposa, da minha filha, porque o meu filho era
muito querido, estudioso, inteligente e cheio de
planos. Estudava à noite na UFSC, e durante o
dia ele trabalhava lá. Saía de manhã cedo de
casa, chegava à noite, e conversávamos
somente mais no final de semana.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem a senhora Cintya Maria Barbato,
neste ato representada pela senhora Elaine
Cristina Bezerra.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o senhor Humberto Floriano Mendes. Todos que aqui estão, quem está me
ouvindo, possam entender que ninguém quer
passar por isso, mas não sabemos o dia de
amanhã, não sabemos o que vai acontecer
conosco, então que possamos ajudar o próximo
de alguma forma. Eu entendo que o meu ato de
assinar a doação de órgãos ajudou muitas
pessoas, ajudou famílias a ter qualidade de
vida, sair da fila de espera, e que todos que
aqui estão possam tomar essa decisão
também. Eu encerro a minha fala dizendo para
quem recebeu um órgão do meu filho: seja
muito feliz! Boa noite!

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Quando eu saí do meu trabalho, isso

era um sábado, por volta de cinco horas da
tarde, fui ao hospital e o médico me explicou
tudo e encaminhou o meu filho para o Hospital
Celso Ramos, do Hospital Celso Ramos ele foi
para o HU. Foi lá, então, que fiquei conhecendo
o doutor Joel, da SC Transplantes, que me
recebeu e passou a explicar um assunto que eu
nunca havia conversado com a minha família,
nem com amigos, com ninguém, que é: doação
de órgãos. Ele me explicou e eu não sabia o
que dizer, porque o meu filho estava lá
entubado, e eu na esperança de que ele ia
passar uma notícia para mim de alguma
solução para que ele saísse daquela situação.
Mas, infelizmente, não tinha notícia boa pra
mim, tinha notícia boa para quem estava na fila
de espera de um órgão.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem a senhora Aline Ghellere Pavei,
neste ato representada pela senhora Charlene
Verusa Silva.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem a senhora Silvana Zanette.
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

[Degravação: Cinthia de Lucca](Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o senhor Rafael Lisboa de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Coronel Mocellin) - Convido para fazer uso da
palavra, em nome da instituição homenageada,
o doutor Joel de Andrade.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) O doutor Joel falou que o meu filho
poderia ajudar até oito pessoas. Eu não sabia o
que dizer, a minha esposa muito menos, a
minha filha também não. Foi um momento
muito difícil da minha vida. Ele me ajudou,
ajudou a minha esposa, medicou ela. Para
vocês terem uma ideia, em um ato como este
aqui, ela não consegue vir, se vier ela só chora,
e a minha filha também.

O DOUTOR JOEL DE ANDRADE - Boa
noite a todos!Convidamos para receber a

homenagem o senhor Leandro Silva Botelho. Eu cumprimento o Deputado Coronel
Mocellin e, em nome dele, todos os outros
componentes da Mesa, as autoridades já
devidamente nominadas e cada pessoa
presente na Assembleia Legislativa hoje, as
famílias doadoras, os pacientes transplan-
tados, os colegas coordenadores hospitalares
de Santa Catarina, que são as pessoas que
têm que ser verdadeiramente homenageadas.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem a senhora Daniela Correa.
(Procede-se à entrega da

homenagem.) É difícil vir aqui e falar, é difícil, mas
eu sei que a minha fala, de alguma forma, vai
contribuir para alguém que está esperando um
órgão, e vai contribuir também para pessoas
que não tomaram uma decisão, como o
deputado falou: “eu sou um doador de órgãos.”
Talvez alguém aqui nunca falou isso, e através
da minha fala você pode, a partir de hoje, ser
um doador de órgãos.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o senhor Vilson Santin.
Falo isso porque nunca canso de

dizer que não existem doadores nas Centrais
de Transplantes, não tem doadores na Central
Nacional de Transplantes em Brasília, os
doadores estão nos hospitais e é no trabalho,
no suor, na dose de humanidade que cada
coordenador dedica às famílias com quem ele
se relaciona. E aí que nasce essa contrapartida
de solidariedade, que é a doação de órgãos,
que é a matéria-prima de tudo que lutamos e
trabalhamos no nosso dia a dia.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Agradecemos ao excelentíssimo senhor

Deputado Coronel Mocellin e ao senhor doutor
Joel de Andrade pela entrega das homenagens. Fomos para casa e a minha esposa

simplesmente disse: “faça o que você quiser,
porque eu não tenho força para mais nada, eu
quero é o meu filho nos meus braços vivo, mas
eu sei que não tem jeito.” Então eu fui, voltei
no dia seguinte, no dia 23 de dezembro, e não
sabia também o que fazer, eu não sabia se
assinava ou não a doação. Os amigos abraçam
a gente, conversam, e de repente, no meio da
conversa, a namorada do meu filho falou o
seguinte para mim: “seu Jócio, o Thiago era
doador de sangue, certamente ele também é
um doador de órgãos.” Esse foi o ponto
fundamental para eu tomar a decisão, porque
eu sei, eu sabia que ele doava sangue, como
também a minha filha é doadora de sangue.

Esta sessão está sendo
transmitida ao vivo e será reprisada durante
a semana pela TV Assembleia Legislativa.
Acompanhe a programação! É sempre difícil para mim, é a quarta

vez que venho à Assembleia Legislativa, e a
ordem, infelizmente, é sempre assim: fala a
família e depois eu falo, e me sinto
desconfortável porque não há muito que falar
depois do que o senhor Jócio falou. Não há
muito que dizer, quando um pai que perdeu seu
filho aceita reviver a dor para que outros pais
não percam seus filhos, porque é isso que está
expresso nas palavras dele. Ele experimentou a
dor de perder um filho. Ele continua lutando, e
não é a primeira vez, neste ano, que ele faz isso

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Coronel Mocellin) - Senhoras e senhores, neste
momento, convido para fazer uso da palavra, em
nome dos homenageados, o senhor Jócio Martins.

O SR. JÓCIO MARTINS - Boa noite a
todos!

Eu sou Jócio Martins, pai do Thiago
Martins que, em 22 de dezembro de 2012,
último dia de aula dele, uma sexta feira, estava
estudando na UFSC, e no sábado ele me pediu
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para que outros pais não passem pela mesma dor.
Ele aceita isso e, francamente, somente foi
convidado porque sabemos que ele aceita.

em diálise, três vezes por semana na clínica,
horas perdidas, quer viajar tem que agendar
uma viagem, tem que agendar diálise na cidade
para onde está indo. Hoje, transplantado, urina
normal, tem vida normal, toma as medicações.
Então, isso é um enorme benefício!

por ti não tem tamanho e, quando nós
pensamos nos 20 anos, teu nome foi um dos
que saltou à nossa frente.

Desculpe-me, senhor Jócio, irei falar
um pouquinho mais sobre o senhor, que não foi
somente bondoso em sua vida, solidário,
cidadão só neste momento. O senhor Jócio é
voluntário, ele e a esposa conversam com
pacientes no hospital. Assim é a prática dessa
família. É uma prática de solidariedade, de
novo, de cidadania. Isso é impressionante! E o
senhor merece novamente as nossas palmas.

(Palmas)
Por que essa menininha, essa

mocinha, chamada Dani foi homenageada? A
Daniela simplesmente é a servidora, me dá
medo de dizer, mais experiente, vamos falar, do
SC Transplantes, ela chegou lá antes de mim e
depois alguns saíram, ela ficou e até hoje está
conosco. Começou num contrato e hoje tem
concurso público e, provavelmente, ela vai ser
uma das mais longevas do SC Transplantes, e
merece a nossa homenagem por toda
dedicação e o trabalho que fez.

Tem outros benefícios? Benefícios da
produtividade. Os pacientes transplantados
retomam a vida normal. Então, eles podem
voltar a trabalhar, voltar a produzir. Cadê o
nosso Mafalda, está por aí? Transplantado de
fígado, trabalhando igual a um doido.
Ensinando um monte de gente como fazer. Ele
está aqui, lá vem ele!

(Palmas)
Eu quero desviar um pouquinho para

falar uma coisa que sempre me dá vontade de
dizer, quando eu venho aqui, porque acho que
merece ser dito: se Santa Catarina pode se
orgulhar de alguma coisa, não é do seu
Sistema Estadual de Transplantes, é, sim, de
que esse fragmento do que é a Saúde pública,
no estado, há muito superou a política de
governo. A visão míope de fazer para um, dois
ou três anos, que é o meu mandato. Em Santa
Catarina a política de transplantes é uma
política de estado que passa de governo para
governo, sempre buscando melhorar. Os
técnicos têm tido todo o apoio dos políticos
para fazer prosperar, e isso é fundamental!
Sem apoio político, nenhum técnico avança.

(Palmas)
(Palmas)E há que se lembrar de que os

pacientes fora de diálise representam uma
grande economia para o sistema de Saúde. O
transplante, no primeiro ano, equivale ou é um
pouco mais caro que o paciente em diálise,
depois do primeiro ano, é lucro financeiro para
a sociedade. No há razão para que isso não
ocorra com mais frequência, mas é preciso que
tudo esteja muito bem pensado, estruturado e
seja feito a seu tempo. Parece que pedir os
órgãos e oferecer a possibilidade da doação é a
mesma coisa. Não é, são coisas absoluta-
mente diferentes. Quem oferece a possibilidade
de doação jamais irá julgar a família pela
resposta. Quem pede os órgãos, algumas
vezes, reprova o não que recebe e é um não
merecido. [Degravação: Taquígrafa Elzamar]

E o doutor Gerson Costa, será que
vale a pena homenagear? Pois eu vou dar uma
pista para vocês, ele é um neurologista
brilhante e opera doppler transcraniano, que é
um dos quatro exames fundamentais para o
diagnóstico de morte encefálica. Ele sai de
Joinville e viaja para várias cidades de Santa
Catarina para fazer esses exames e atestar a
morte encefálica.

Uma disponibilidade incrível, mas
tudo tem superlativo, e um dia eu liguei pra
ele, aconteceu um vendaval no oeste, houve
um acidente em Xanxerê, um paciente foi
atingido no desabamento, e este paciente e
a família estavam no hospital da região, e
houve toda uma questão em torno do
diagnóstico de morte encefálica.

Nós temos nessa gestão, especifica-
mente, e depois de várias gestões,
estimulando trabalho, trabalhamos com nosso
superintendente, doutor Ramon Tártari, com o
secretário Helton de Souza Zeferino, e fomos
chamados para perguntar o que é possível fazer
para melhorar. E isso nos estimulou a buscar
outros caminhos e nos fez, entre outras coisas,
retomar o caminho da liderança nacional. E há
que se comentar, nos últimos 15 anos, por 12
anos, nós fomos os melhores do país e
voltamos a ser neste ano, e acho que isso
merece também uma comemoração.

São 20 anos de um trabalho
exemplar feito por servidores públicos da
Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina, ao lado da Coordenação de
Transplantes e por profissionais de Saúde de
toda a rede hospitalar, filantrópica, pública, privada
que vêm promovendo a saúde dos catarinenses.

A mãe pediu uma segunda opinião, o
Secretário da Saúde da época me ligou e eu
disse que havia uma pessoa que talvez
pudesse nos ajudar, é o doutor Gerson. Então
eu liguei e ele disse: “bah tchê, eu estou indo
amanhã em um casamento, lá do lado de
Chapecó, então eu irei ao hospital.” A
passagem ele mesmo pagou, levou o equipamento
e fez o exame do paciente, que não foi doador,
mas foi fundamental para que esse diagnóstico
não fosse questionado naquele episódio. Gerson,
não há palavras para te agradecer!

Vocês devem ter ouvido as cifras do
Deputado Coronel Mocellin, mais de 15 mil
transplantados, isso equivale mais ou menos à
população da cidade de Palmitos. É imaginar
que tem uma cidade de Palmitos, inteira,
transplantada vivendo em Santa Catarina, isso
é significativo, porque essas vidas ocorrem
justamente pela solidariedade e pela cidadania do
povo de nosso estado e por isso merecem palmas.

(Palmas)
Mas não é por vaidade, não é pelo

primeiro lugar no pódio. É por lembrar o
benefício que isso pode trazer para as pessoas
que vivem em Santa Catarina. E quais
pessoas? Bem, temos dois grupos represen-
tados aqui, mas eu apontaria primeiro as
famílias doadoras. Perder um filho deve ser
algo devastador! Eu sempre peço para que isso
não aconteça, e vou confessar, peço para
morrer antes dos meus filhos. É isso que eu
quero! Eu não quero enterrar um filho meu!

(Palmas)
Duas e eu termino, doutor Frederico.

Mas por que transportador cardíaco, nem
servidor público é, trabalha no Hospital de
Caridade e no Santa Isabel em Blumenau. Pois
doutor Frederico é, de todos os profissionais
que se relacionam com o SC Transplantes, do
ponto de vista dos transplantadores, a pessoa
mais cordial, mais disponível, mais tranquila
para fazer as coisas e cumprir o que tem que
ser feito. E não é raro você lhe ligar e falar de
um potencial doador e ele perguntar: “qual
cidade? Itajaí! Eu estou aqui em Brusque, já
dou um pulinho lá”.

(Palmas)
Como são 20 anos, eu não posso

encerrar sem deixar de contar três ou quatro
pequenas histórias. Senhor Pedro Camacho
foi homenageado, mas quem é o senhor
Pedro Camacho? Ele é presidente da
Associação dos Amigos do Hospital
Universitário - HU, mas o que isso tem a ver
com transplante? Quando a associação
ajudou a Central, o HU nem tinha
transplante, pois a associação, num
determinado momento, chamada para ajudar
a Central, que precisava de reforma da
estrutura financeira e não tinha recursos na
época, organizou um bazar, arrecadou
dinheiro. Hoje nós trabalhamos num lugar
exemplar, que foi fundamental para adquirir
qualidade para as pessoas que trabalham
lá, graças à ajuda da Associação dos
Amigos do Hospital Universitário.

Quando isso acontece, em cima
dessa desgraça, dentro de uma instituição
hospitalar, as famílias são maltratadas, são
mal acolhidas. A dor que já é imensa se
amplia. O buraco vira um buraco negro, e isso
não tem perdão. As pessoas jamais podem ser
tratadas com desrespeito, com despreparo dos
profissionais de Saúde, e mais, mesmo a
doação, que é uma ideia nobre, não pode ser
colocada na frente do conforto das famílias.

Ele vai, examina o paciente potencial
doador, e depois, se as coisas se encaminham,
vai e faz o transplante. Então é um protagonista
enorme, embora o número de transplantes
cardíacos não seja tão grande, pois tudo que é
possível é feito, sendo umas das melhores
taxas de aproveitamento que nós temos, dada
a fila de espera. Merece nosso elogio!

É preciso que se diga com todas as
letras que, em Santa Catarina, não pedimos
órgãos, não pedimos que as pessoas doem.
Nós oferecemos a possibilidade de doação e
tentamos fazer com toda a humanidade
possível, acolhendo, apoiando a família,
ajudando no que ela necessita, e a doação
ocorre? Ocorre, sim, como efeito colateral do
bom tratamento que as famílias recebem, e é
assim que tem que ser.

(Palmas)
Agora não é uma pessoa, é uma

categoria. Este trabalho em Santa Catarina é
levado entre médicos e enfermeiros, e tenho
muito respeito pelos meus colegas. Eu chorei
ao entregar a homenagem para o Rafa, porque
ele é brilhante, é de muito bom caráter, uma
pessoa excelente, os enfermeiros em Santa
Catarina tem um papel fundamental. Eles
trabalham, trabalham, trabalham, aceitam toda
a carga de desafios e levam isso adiante. Tanto
o grupo que está dentro da Central, quanto o
grupo que está espalhado pelos hospitais, tem
um protagonismo enorme, inegável, e são a

(Palmas)
A colega Raquel Bittencourt, uma

profissional de uma dimensão enorme, uma
pessoa que sempre nos ajudou. Pensem vocês,
eu estou há quase 15 anos no transplante,
todas as iniciativas que foram levadas a ela,
ocupasse a posição que ocupasse, abraçou e
tocou para frente, mas não é deixa comigo que
eu vou fazer, ela fazia. Recursos da área da
educação, do trabalho dela, ela conseguia
passar para que nós fizéssemos alguma
atividade, quando tinha ligação, e podia ser
feito do ponto de vista legal. Raquel, a gratidão

Existem outros beneficiados, e é
natural, quando existe doação, existe
transplante, as pessoas saem da fila, e esse
benefício é imenso. É um benefício grande para
quem recebe órgãos, imagine um paciente
renal. Humberto, nosso amigo que está
presente, já transplantou duas vezes. Enquanto
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base de tudo que nós fazemos nesta área. Isto
é preciso ser reconhecido!

servidor ao qual a Secretária do Estado da
Saúde tem muito orgulho de tê-lo como um dos
seus integrantes e que, ao longo da sua
carreira, carrega este brilho no olhar, que é
efusivo e contagiante; senhor Ciro Leite
Mendes, presidente da Associação Brasileira
de Medicina Intensiva; senhora Elizabeth Coll
Torres, chefe de serviço da Área Médica da
Organização Nacional de Transplantes da Espanha.

do ano, em um dia qualquer da semana, em
alguma hora. Ela se desloca rapidamente,
muito feliz, para o ambiente hospitalar onde vai
ser realizado o transplante. Ocorre todo o ato
cirúrgico, e como todo ato cirúrgico, nós temos
riscos envolvidos. Acontece o transplante, e
vem a notícia de que o transplante aconteceu
da forma esperada. E a batalha não termina ali,
nós temos a expectativa se o organismo vai
aceitar o órgão transplantado ou não, nós temos a
luta de uso de medicações que, em algumas
situações, de consequências para o organismo
que precisa se adaptar, mas a vida segue.

(Palmas)
Bom, e outra coisa que precisa ser

reconhecida e eu agora termino, começo em
uma instituição e vou para uma pessoa. Nós
não inventamos nada em Santa Catarina, tudo
o que foi feito aqui é a adaptação do melhor
sistema de gestão de transplantes do mundo,
que é o espanhol. A Espanha tem quase 30
anos de liderança mundial em doação e
transplante e, quando eu tive a oportunidade,
com dinheiro público, de ir à Espanha, em
2008, eu vislumbrei que esse modelo podia ser
adaptado para o Brasil. Muitos me disseram
que eu era louco, aqui não tem como fazer,
aqui é Brasil, pois o modelo veio e se adaptou
certinho. E não é hoje, desde 2015, Santa
Catarina tem mais doadores por milhão de
população e morte encefálica do que a
Espanha. [Degravação: Gabriel]

Senhoras e senhores, servidores da
Secretária de Estado da Saúde, vejo o Ramon,
Superintendente da nossa Superintendência de
Serviços Especializados e Regulamentação;
Raquel, Superintendência de Vigilância e
Saúde; Vanderlei, Superintendente de Gestão
Administrativa; Carmen, Superintendente de
Planejamentos; todos os demais servidores que
aqui se encontram, os representantes dos
Poderes e das instituições que já foram
homenageados, a todos os que nos assistem
em casa o nosso efusivo boa noite!

As pessoas conseguem, e muitos
dos senhores e senhoras, que aqui estão, já
venceram esse processo. Alguns, inclusive, por
mais de uma vez. Por outro lado, nós temos
pessoas que são acolhidas, e são
humanamente convidadas a participar desse
processo. Naquele momento que é o mais
doloroso das suas vidas, porque alguém partiu
ou está partindo, isso também não é fácil de
aceitar, como nós já ouvimos, nesta noite,
alguém dizer que o seu filho está com 95% da
capacidade cerebral não funcionando, e quem é
do meio da saúde entende que esse processo
não tem mais retorno.

A Espanha chegou em um teto e nós
subimos, nós temos mais do que 10 PMO
acima da Espanha. A Espanha tem mais
doadores porque faz assistolia, e nós não
temos nem lei para fazer. Então, isto é incrível
para mim, pessoalmente, e não somente para
mim, mas para o nosso sistema, o papel do
doutor Juan Galán foi fundamental.

Eu estava naquela mesa ali,
pensando no que eu irei dizer depois das falas
que me antecederam. É muito difícil e muito
complexo entender o que passa na cabeça das
pessoas, no momento em que se ouve um pai
dizer que, eu julgo arriscar, o momento mais
difícil que ele já teve na vida, provavelmente o
mais dolorido, o que o fez decidir, ou ter dito
sim. Eu vejo algumas camisetas na plateia:
“obrigado por ter dito sim”.

Mas aquele que recebe a notícia
entende que sempre existe um fio da
esperança. E aí nós temos profissionais que
acolhem essa família, que lhe informam as
possibilidades, que lhes dão tranquilidade para
que possam decidir de uma forma muito
harmoniosa, sem nenhuma pressão. Se a
resposta é “sim” ou “não”. Se a resposta for
“não”, essa pessoa, ou essa família, continua
sendo acolhida porque ela precisa, está
passando por um momento muito ruim da sua
história. Se ela disse “sim”, o Joel também já
colocou que uma série de pessoas começam a
ser acionadas para que o processo aconteça.
Que vai desde a equipe médica que irá intervir,
do nosso motorista que precisa se deslocar,
qual é a pessoa que vai receber, enfim.

O doutor Juan Galán é um pai para
mim, é uma pessoa que acreditou que eu
poderia fazer. Ele diz que só abriu a porta e eu
passei, mas penso que não, penso que ele me
deu um empurrãozinho quando eu estava
passando pela porta. Ensinou-me muito mais que
Medicina, me ensinou ética, postura, visão, e me
ensinou que é muito importante acreditar no que
se faz, e fazer independente daquilo que se ouça.

Nós ouvimos o Joel contar um
pouquinho, muito rapidamente, da história de
como este serviço da SC Transplantes foi
criado, e como ele se estruturou. E nós
percebemos que, quando se fala em
transplantes, em doação, em captação, é um
misto de sentimentos, que é o que estamos
percebendo hoje na nossa plateia, pessoas
chorando, pessoas visivelmente emocionadas,
onde talvez, no momento mais triste de alguns,
seja o momento de maior esperança de outros.
Talvez no momento onde o processo de luto
começa a se estabelecer, nós tenhamos uma
gama de pessoas de diversas regiões, de
diversos estados algumas vezes, que começam
a acender uma luz chamada esperança.

Ele é exemplar, é coordenador de
transplantes de um hospital enorme, um dos
maiores do Sistema Espanhol de Transplantes,
um hospital que transplanta todos os órgãos de
adulto e pediátrico e, além disso, fez alguns
transplantes de rosto, de braços e de pernas. É
incrível o que eles conseguem fazer! E sabe
onde é que é isso? Dentro da estrutura pública,
ele é um servidor público.

Um processo que nos causa muitas
emoções, muitos elos são criados, e aí tem a
questão do elo criado de forma até não
proposital, que é quem recebeu aquele órgão.
Isso não é o mais importante, o importante é
que um ato de grandeza, de humanidade, que
possibilitou que outras pessoas pudessem viver.
Esse é o mais significativo do processo. O Joel
citou alguma coisa de valores, e também digo que
isso não é o mais importante dentro do processo.

E eu não tenho palavras, Juan, para
falar do quanto eu gosto de ti, do quanto és
importante na minha vida. E em teu nome eu
agradeço a todas as pessoas que estão
presentes, especialmente às famílias
doadoras, porque são elas que proporcionam
tudo o que acontece em Santa Catarina.
Muitíssimo obrigado!

É difícil de entender como é que este
processo acontece, o Joel acabou de dizer, de
uma forma muito presente, que não se faz
busca por órgãos, não é isto que acontece no
processo de doação. É todo um trabalho que é
feito a muitas mãos, e ele citou aqui médicos e
enfermeiros, e eu me arrisco a colocar mais
pessoas neste processo. Nós temos
voluntários que trabalham neste processo, nós
temos motoristas que atravessam o nosso
Estado diariamente, a qualquer horário do dia,
ou da noite, nós temos equipes de segurança
pública, que já foram citadas aqui.

O Sistema Único de Saúde do Brasil
é um sistema de capacidade enorme, e uma
grande maioria do que acontece é pelo SUS
realmente, porque o processo é capitaneado.
Enquanto gestores de saúde, nós não temos
que estar preocupados com questão de
valores, obviamente que os valores impactam
na nossa capacidade de decisão, mas nessa
capacidade operativa que é o que nós
buscamos, de não perder a oportunidade de
realizar o procedimento.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Coronel Mocellin) - Depois destes dois
depoimentos emocionantes, eu olhava o
semblante das pessoas, e todos muito
emocionados, porque realmente é uma noite
emocionante, onde está havendo o
reconhecimento das pessoas que se doam
realmente para que outras possam viver.

Hoje nós temos, com a grata satisfação,
uma iniciativa da própria aeronave do governo do
estado participando deste processo, nós temos
empresas de ônibus que estão envolvidas, nós
temos empresas aéreas envolvidas, ou seja, é um
conjunto de muitas mãos, que nos permite
alcançar o objetivo maior, que é oferecer às
pessoas oportunidade de recomeçarem.

Gostaria de convidar o nosso Secretário
de Saúde, Helton de Souza Zeferino, para que em
nome do nosso Governador do Estado, Carlos
Moisés da Silva, faça uso da palavra.

A SC Transplantes é uma jovem que
tem apenas 20 anos, mas que já demonstra a
sua grandeza frente ao cenário nacional e
frente ao cenário mundial, eu poderia dizer.
Alguém acreditou, muito tempo atrás, que o
modelo de um país, de uma língua muito
parecida com a nossa, chamado Espanha,
poderia ser replicado aqui no nosso Estado, e o
foi de uma forma brilhante. E hoje nós
colhemos frutos de um processo que está
sendo construído a muitas mãos.

E recomeçar de um processo que
também não é fácil de conviver. O Joel colocou
a questão da hemodiálise, como algo muito
presente, especialmente naquelas pessoas que
precisam de um rim. [Degravação: Estephani]

O SR. HELTON DE SOUZA ZAFERINO -
Senhoras e senhores, boa noite! Gostaria de
cumprimentar o excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Coronel Mocellin, colega de
profissão, a quem muitas das coisas que eu
aprendi na minha vida devo a ele, um excelente
profissional; Coronel Steil, Subcomandante do
Corpo de Bombeiros; Coronel Neves, chefe da
Secretaria Executiva da Casa Militar; senhora
doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes,
coordenadora-geral do Sistema Nacional de
Transplantes; senhor Joel de Andrade, um

Imaginem aquele que precisa de um
coração, que precisa de um fígado, de um
pulmão, de uma medula. Como é que está a
cabeça dessa pessoa, dessa família, muitas
vezes rezando diariamente para que o telefone
toque, para que haja compatibilidade, que a
coisa aconteça como tem que acontecer. E
essa pessoa é chamada, em um dia qualquer

Nesta semana, nós estivemos em um
processo, uma oportunidade de trazer
coordenadores de centrais de transplantes e de
hospitais para discutir o tema, para que nós
possamos levar esta realidade do Estado de
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Santa Catarina para os demais estados da
Federação, porque a exemplo do que acontece
em nosso estado, todos os outros têm essa
mesma demanda e dificuldades.

públicos que têm oportunidade e que não
medem esforços para fazer o bem, as coisas
acontecem. [Degravação: Northon Bousfield]

que, mesmo perdendo seus entes queridos,
entenderam a importância da doação de
órgãos, permitindo que outras pessoas possam
viver e ter uma vida com qualidade. Parabéns a
todos vocês que hoje se fizeram presentes
nesta sessão. Eu acredito que todas as
homenagens foram merecidas, que esse
modelo continue aumentando!

Em breve, que nós possamos estar
comemorando mais aniversários, com mais
pessoas presentes nesta plateia. E que estes
20 anos de história, construídos a muitas
mãos, sejam realmente vinculados a elos entre
famílias que doam e famílias que recebem órgãos.

Nós, enquanto Secretaria de Estado da
Saúde, nós enquanto gestores, queremos
ofertar saúde às pessoas, e isso é o que nos
motiva, é perceber em uma equipe como a da
SC Transplantes, apesar dos seus 20 anos de
trabalho, o brilho no olhar, a motivação intensa
em fazer cada vez mais e melhor.

Nós tivemos, há poucos dias, em
nível nacional, a imprensa divulgando a morte
do Gugu Liberato, que demonstrou em vida ser
doador de órgãos. A atitude foi enaltecida
durante toda semana, e veio para fortalecer o
trabalho de vocês, além de reconhecer a impor-
tância da SC Transplantes. E que isso se
aperfeiçoe e consiga amenizar a vida das pessoas.

Muito obrigado a todos e que
tenhamos uma ótima noite!

No início deste ano, nós tivemos uma
conversa com o pessoal da SC Transplantes,
ele dizia para mim que nós havíamos perdido a
primeira colocação para o estado do Paraná. E
eu rebati dizendo: o que precisa ser feito para
que nós retomemos a primeira posição? Na
época, um desafio que já foi alcançado, não é
Joel? E nós ainda nem finalizamos o ano,
temos ainda alguns dias de 2019 para
perseguir. Mas isso não é simplesmente
capitanear números, isso é oferta de
oportunidade às pessoas, de esperança às
pessoas, para que nós tenhamos, como na
noite de hoje, esta Casa que é do povo, repleta
de pessoas que têm conhecidos que doaram,
que receberam órgãos, que fazem parte deste
processo imenso que se chama SC Transplantes.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Coronel Mocellin) - Antes de encerrarmos a
sessão, eu gostaria de identificar as famílias
doadoras. Poderiam ficar em pé para
prestarmos a devida homenagem?

Quero fazer um agradecimento especial
à banda de músicos do Corpo de Bombeiros
Militar, que eu tive a honra de, quando estava
no Comando-Geral da Corporação, em 2017,
fazer aula inaugural.

(Palmas)
Nós gostaríamos, também, que

ficassem em pé os transplantados que estão
aqui, nesta noite. A aula magna de início do Curso de

Bombeiros Comunitários era composta
somente por voluntários do Corpo de
Bombeiros Militar e dos Bombeiros
Comunitários, são músicos profissionais que
fizeram curso de bombeiros e hoje compõem a
nossa banda de música. Pediria uma salva de
palmas a todos da banda!

(Palmas)
Eu trabalhei por 36 anos no Corpo de

Bombeiros, e a maior parte da minha carreira
foi na área operacional, atendendo ocorrências
e resgatando vidas no mar em 32 temporadas.
Eu e o Helton trabalhamos muitos anos juntos,
nessa área, resgatando pessoas de incêndio.
Nosso trabalho era salvar vidas também, de
forma imediata, e o trabalho de vocês não é
diferente, resgatam vidas, salvam vidas de uma
forma mais planejada e em um momento, às
vezes, muito mais difícil.

Eu não poderia finalizar sem dizer a
todos os senhores e senhoras que o Gover-
nador do Estado, Carlos Moisés da Silva, sente
muito orgulho da SC Transplantes, uma
estrutura vinculada à Secretaria de Estado da
Saúde, e que tem feito a diferença na vida de
centenas e centenas de catarinenses e de
brasileiros que vêm para cá buscar o seu
transplante. Mas que acima de tudo é feita por
servidores do estado, em conjunto, obviamente,
com as demais estruturas hospitalares que
fazem parte da rede, mas a SC Transplante é
catarinense, genuinamente catarinense. E que
demonstra que, quando nós temos servidores

(Palmas)
Senhoras e senhores, a Presidência

agradece a presença das autoridades e a todos
que nos honraram com o seu comparecimento
nesta noite.

Gostaria de parabenizar esse trabalho
que vocês fizeram, doutor Joel, de salvar
muitas vidas. Podem ter certeza que a
consciência e o plano espiritual estão vendo
esse trabalho que vocês fazem, que é muito
importante para amenizar o sofrimento alheio.

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino de Santa Catarina.

(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, especial, sobre a 9ª
Edição de Certificação de Responsabilidade
Social de 2019, para segunda-feira, às 19h.
[Degravação: Jéssica] [Revisão: Taquígrafa Eliana].

Também quero deixar aqui minha
homenagem em respeito a todas as famílias

ATA DA 027ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019
DE CERTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rodrigo Minotto) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão especial
de Certificação de Responsabilidade Social.

Catarinense de Municípios - Fecam, Prefeito
Joares Ponticelli;

cerimônias para proceder à nominata das
organizações certificadas e premiadas em 2019.

Senhor presidente da Associação de
Municípios da Região de Laguna - Amurel,
Prefeito do município de Braço do Norte,
Roberto Kuerten Marcelino;

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite!Convido, neste momento, as auto-

ridades que irão compor a Mesa e que serão
nominadas a seguir:

O Poder Legislativo catarinense
concede, nesta noite, a Certificação de
Responsabilidade Social, em sua 9ª edição, às
empresas privadas, empresas públicas e
organizações sem fins lucrativos, após
julgamento e análise criteriosa do seu balanço
social 2018 e demais itens do edital, por uma
comissão mista composta por representantes
técnicos de órgãos públicos e da sociedade
civil catarinense, conforme o estabelecido em
Lei Estadual nº 12.918, de 23 de janeiro de 2004.

Senhor presidente da Federação dos
Contabilistas do Estado de Santa Catarina -
Fecontesc, Itelvino Schinaider;

Excelentíssima senhora Maria Elisa da
Silveira De Caro, Secretária do Desenvolvimento
Social, neste ato representando o
excelentíssimo senhor Governador do Estado
de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva;

Senhor presidente do Conselho Regional
de Contabilidade de Santa Catarina, Marcello
Alexandre Seemann.

Senhor Secretário Adjunto da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
de Santa Catarina, Amandio João da Silva Júnior;

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão foi
convocada por solicitação da Mesa desta
Casa Legislativa para a Certificação de
Responsabilidade Social e entrega do Troféu
de Responsabilidade Social Destaque Santa
Catarina, 9ª edição-2019.

Senhora presidente da Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina - Epagri, Edilene Steinwandter;

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense fará entrega dos Certificados de
Responsabilidade Social 9ª edição, 2019.Senhora presidente da Comissão Mista

de Certificação de Responsabilidade Social
2019, Ana Carolina Rocha;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional Brasileiro. [Degravação: Jéssica]

Convidamos o excelentíssimo senhor
Deputado Rodrigo Minotto e o senhor gerente
de Regulação de Saneamento Básico, Recursos
Hídricos e Recursos Minerais, Silvio Cesar dos
Santos Rosa, representando a Aresc, para a

Excelentíssimo senhor Ramon Wollinger,
Prefeito de Biguaçu, neste ato representando o
excelentíssimo senhor presidente da Federação

(Procede-se à execução do hino.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo

Minotto) - Neste momento, convido o mestre de
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entrega dos primeiros Certificados de
Responsabilidade Social 2019 aos repre-
sentantes das certificadas, aqui separadas por
ordem alfabética.

(Palmas) [Degravação: Roberto] Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação dos
Pacientes Renais de Santa Catarina, o senhor
vice-presidente Euclides César Garcia.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação Evangélica
Beneficente de Assistência Social - AEBAS, o
senhor presidente Carlos Otávio Scheidt.Convidamos para receber o

certificado, em nome da Ação Social
Arquidiocesana, o senhor secretário executivo
Fernando Anísio Batista.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação Renal
Vida, o senhor vice-presidente Leontino Alfredo
Ribeiro Neto.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação
Empresarial de BaIneário Camboriú e Camboriú,
a senhora presidente Maria Pissaia.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Agência Intermunicipal
de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do
Itajaí, a senhora diretora administrativa e
institucional Ana Claudia Hafemann.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação Vida e
Arte, o senhor Humberto Rodrigues Lima e a
senhora presidente Alexssandra Boing Fernandes.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação Junior
Achievement de Santa Catarina, a presidente
do conselho e diretora, a senhora Alexandra
Zunino Sloski.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação
Beneficente Abadeus, o senhor
diretor-presidente Gerço Gomes Monteiro.

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome do Banco do
Empreendedor, o senhor diretor
superintendente Luiz Carlos Floriani.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação dos Pais e
Amigos dos Autistas de Campos Novos - SC, a
senhora diretora Vera Ottonelli Durli.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação
Beneficente Novo Amanhã, a senhora
presidente Maria Célia Mateiczh Chrast.

(Procede-se à entrega do certificado.) Agradecemos ao senhor Marcelo Vaz,
superintendente do CIEE, pela entrega das
homenagens.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Apae de Blumenau, o
senhor presidente Gilson Jorge da Silva.

Neste momento, convidamos o senhor
Marcello Alexandre Seemann, presidente do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, para dar prosseguimento às
certificações.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação Brasileira
de Portadores de Câncer, a senhora diretora
Márcia Regina Köhler.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae, Curitibanos, o
senhor Ricardo Stanguerlin.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Bontur Bondinhos
Aéreos Ltda, o senhor gerente- geral Alfredo
Augusto Kuhn.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação Brasileira para
o Desenvolvimento da Família - Banco da Família, a
senhora diretora Angela Maria Ribeiro Almeida.

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae, Tubarão, o
senhor presidente Luciano Menezes.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Ana
Maria]

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Florianópolis, o senhor diretor de
marketing Thiago Jasper.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação Casa São
José, o senhor presidente Frei Evandro
Aparecido de Souza.

(Palmas)
Agradecemos ao senhor Marcelo

Scheidt Martins, membro do Comitê de
Responsabilidade Socioambiental, repre-
sentando o Badesc, pela entrega das
homenagens. Convidamos o senhor Marcelo
Vaz, superintendente do CIEE-SC, para a
entrega dos próximos certificados.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Casa da Criança do
Morro da Penitenciária, o senhor vice-presidente
Gilson Rogério Morais.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação Catari-
nense de Emissoras de Rádio e Televisão -
Acaert, o senhor vice-presidente de Finanças
Fábio Lopes de Lima.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação dos
Municípios da Região da Grande Florianópolis -
GRANFPOLIS, o excelentíssimo Prefeito do
Município de Biguaçu, senhor Ramon Wollinger
e a senhora Adriana de Souza de Nascimento,
assessora de Projetos Especiais.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Celesc, a senhora
assessora de Responsabilidade Social Regina
Schlickmann Luciano.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos ao senhor gerente de

Regulação de Saneamento Básico, Recursos
Hídricos e Recursos Minerais, Silvio Cesar dos
Santos Rosa, pela entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome da Celulose Irani, a
senhora analista de sustentabilidade Bruna
Camassari da Silva Hack.

(Palmas)
Convidamos para a próxima

homenagem o senhor Marcelo Scheidt Martins,
membro do Comitê de Responsabilidade
Socioambiental, representando o Badesc, para
fazer a continuação da entrega do Certificado
de Responsabilidade Social 9ª edição - 2019,
aos representantes das certificadas aqui
separadas por ordem alfabética.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação dos
Municípios da Região de Laguna -Amurel, o
senhor presidente Roberto Kuerten Marcelino.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome do Centro de Recuperação
Nova Esperança - CERENE, o senhor presidente
Marcus Edwin Mey.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação
Pró-Brejaru, a presidente senhora Laura Maria
dos Santos.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação Catari-
nense de Supermercados - Acats, o senhor
Antonio Carlos Poletini.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome da Comissão do
Bem-Estar do Menor de Itajaí - COMBEMI, a
senhora coordenadora Muriel Duarte.

(Palmas)
(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação de
Promoção e Educação Tubaronense, a
senhora presidente Maria Francesa das
Neves Colonetti.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Associação de Atendi-
mento à Criança e ao Adolescente - Combemtu,
a senhora presidente Silvana Zardo Francisco.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome do Comitê para
Democratização da Informática de Santa

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
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Catarina, a senhora coordenadora pedagógica
Cleusa Regina Creush.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Cruz Azul no Brasil, o
senhor Luís Carlos Ávila.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome da GR Soluções Ambientais
Ltda., a senhora presidente Sheila Sachweh.

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Agradecemos ao senhor Marcello

Seemann, Presidente do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina. E convidamos
agora o senhor Ramon Wollinger, Prefeito de
Biguaçu, neste ato representante da Federação
Catarinense dos Municípios, para a entrega dos
próximos certificados que seguimos em
ordem alfabética.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da DotSE - Desenvolvi-
mento e Comércio de Software Ltda., o senhor
diretor administrativo Rodrigo Holl.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

em nome do Icom - Instituto Comunitário Grande
Florianópolis, a senhora coordenadora de projetos
Mariana Batista de Assis.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Energética Barra
Grande S/A, o senhor gerente de meio ambiente
e sustentabilidade Paulo César Ribeiro.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome do Conselho Comunitário
Ponte do Imaruím, o senhor vice-presidente
Adriano da Silva Mattos.

(Palmas)
Convidamos, neste momento, o

representante da Fiesc, o senhor diretor-jurídico
institucional, Carlos José Kurtz, para as
próximas homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Engie Brasil Energia
S.A., o senhor gerente José Lourival Magri.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Indústria Carbonífera
Rio Deserto Ltda., o senhor João Gabriel
Pagnan Zanette.

Convidamos para receber o
certificado, em nome do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC, a
senhora conselheira Alessandra Junkes Coutinho.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome da Epagri, a senhora
presidente Edilene Steinwandter.

(Palmas)
(Palmas) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Instituição Comunitária
de Crédito Blumenau Solidariedade, o senhor
Leonardo Miranda.

Convidamos para receber o certificado,
em nome do Consórcio Empresarial Salto Pilão, o
senhor gerente-geral Luís Cláudio Ribeiro.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome da EQS Engenharia SA., o
senhor gerente-geral Thiago Neves de Freitas.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sílvia]
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Contabilidade Djazil
Ltda, a senhora Daniela Sommerfeld.

Convidamos para receber o
certificado, em nome do Instituto Padre Vilson
Groh, o senhor Claudio Ramos Floriani.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos também o senhor
Itelvino Schneider, presidente da Fecontesc,
para fazer a entrega das próximas homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)(Palmas)
(Palmas)Convidamos para receber o certificado,

em nome da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí,
o senhor presidente Moacir Krambeck.

Convidamos para receber o
certificado, em nome do Instituto Sante -
Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, o
senhor presidente Tércio Kasten.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Federação das
Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa
Catarina - Fecoagro, a senhora Vânia Maria Pereira.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.)Convidamos para receber o
certificado, em nome da Cooperativa de
Eletricidade de Gravatal, o senhor gerente José
Grasso Comelli.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Irmandade do Divino
Espírito Santo, o senhor conselheiro Renato de
Souza Marques.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina -
Facisc, o senhor superintendente executivo
Gilson Zimmermann.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.)Convidamos para receber o
certificado, em nome da Cooperativa Juriti, o
senhor presidente Orlando Giovanella.

(Palmas)(Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Irmandade do Senhor
dos Passos e Imperial Hospital de Caridade, o
senhor provedor Eduardo Dutra da Silva.

(Palmas)
(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Fundação Educacional
de Criciúma - Fucri, a magnífica Reitora Luciane
Bisognin Ceretta.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Cooperativa Pioneira
de Eletrificação - Coopera, o senhor presidente
Walmir João Rampinelli.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)(Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Junior Chamber
Internacional - JCI Capítulo Florianópolis, o
senhor presidente Vanildo Santos.

(Palmas)
(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o

certificado, em nome da Fundação Educacional
Joanna de Angelis, o senhor Luiz Antônio Botega.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Cooperativa Regional
Agropecuária de Campos Novos, o senhor
diretor vice-presidente Cláudio Hartmann.

(Procede-se à entrega do certificado.)(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Junior Chamber
Internacional - JCI Capítulo Rio do Sul, o senhor
presidente Jordan Manschein.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Fundação Universidade
do Oeste de Santa Catarina - Funoesc, o senhor
presidente professor Genesio Téo.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos ao excelentíssimo senhor

Ramon Wollinger, Prefeito de Biguaçu, pela
entrega das homenagens. E convidamos agora
o senhor Marcelo May Philippi, vice-presidente
da região da Grande Florianópolis, repre-
sentando a Fecomércio Santa Catarina, para
fazer a continuação da entrega dos Certificados
de Responsabilidade Social - 9ª Edição 2019.

(Procede-se à entrega do certificado.)(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)(Palmas)
Agradecemos ao senhor Carlos José

Kurtz pela entrega das homenagens.
Convidamos o senhor Rafael Ramos Rodolfo,
presidente da OAB - Santa Catarina, para
prosseguir com a entrega do Certificado de
Responsabilidade Social.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Fundação Universidade
do Vale do Itajaí - Univali, o senhor Vice-Reitor
de Extensão e Assuntos Comunitários José
Carlos Machado.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Credivale Agência
Metropolitana de Microcrédito, a senhora
diretora superintendente Maria Aparecida
Bressanini.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o certificado,

em nome da Junior Chamber Internacional - JCI
Capítulo Chapecó, o senhor presidente da JCI
Brasil, Thaynan Mariano da Costa.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Fundação Universitária
do Desenvolvimento do Oeste - Fundeste, o
senhor presidente Vincenzo Francesco
Mastrogiacomo.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Guilherme] (Palmas)
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Convidamos para receber o
certificado, em nome da M&M Assessoria
Contábil, o senhor diretor Márcio Murilo Abreu
Teixeira e a senhora Marlise Teixeira.

(Procede-se à entrega do certificado.) lidade Socioambiental, representante do
Badesc, Marcelo Scheidt Martins.(Palmas)

Convidamos para receber o
certificado, em nome da SCPar Porto de
Imbituba, a senhora Géssica da Silva.

Convidamos para receber o Troféu,
em nome da Associação Brasileira de
Portadores de Câncer, a senhora diretora
Márcia Regina Köhler.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Montesinos Sistemas
de Administração Prisional, o senhor gestor
José Mário Valério.

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)Convidamos para receber o

certificado, em nome do Serviço Social do
Comércio, Sesc/SC, o senhor diretor regional
Roberto Anastácio Martins.

(Palmas)
Agradecemos ao senhor Marcelo

Scheidt Martins pela entrega.(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos agora o senhor

presidente do Centro de Integração Empresa
Escola Santa Catarina, Mércio Felsky,
juntamente com o excelentíssimo senhor deputado
para proceder à entrega dos Troféus Responsabi-
lidade Social - Destaque Santa Catarina.

Convidamos para receber o
certificado, em nome do Instituto Nexxera, a
senhora gerente Carla Cunha.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome do Sicoob São Miguel, o
senhor presidente Edemar Fronchetti.(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Ogochi Menswear, o
senhor gerente de produção Edson Donizete.

(Palmas) Foram finalistas na Categoria Comércio,
Serviço, Turismo de Pequeno Porte as
organizações GR Soluções Ambientais, M&M
Assessoria Contábil, e DotSE Desenvolvimento
e Comércio de Software Ltda.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Sociedade Espírita
Obreiros da Vida Eterna, o senhor presidente
Hercílio Teske.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Pamplona Alimentos
S/A, o senhor diretor Valdecir Pamplona Júnior
e o senhor José Mário Veloso.

(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o Troféu
na Categoria Comércio, Serviço, Turismo de
Pequeno Porte, em nome da GR Soluções
Ambientais, a senhora presidente Sheyla
Sachweh.

(Palmas)
Agradecemos ao senhor Secretário

Adjunto do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Amandio João da Silva Júnior, pela
entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega da

homenagem.)Convidamos para receber o
certificado, em nome do Polo Tecnológico de
Informação e Comunicação da Região de
Blumenau - Blusoft, o senhor vice-presidente
João Luiz Kornely.

Senhoras e senhores, o Troféu
Responsabilidade Social - Destaque Santa
Catarina, a ser concedido nesta noite, é uma
escultura exclusiva produzida em ferro
reaproveitado, com o símbolo Programa de
Certificação de Responsabilidade Social
Alesc, de autoria do artista plástico catari-
nense Sérgio Canale.

(Palmas)
Agradecemos ao senhor Mércio Felsky

pela entrega.
Convidamos agora o senhor

presidente do Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina, Marcello Alexandre Seemann,
para proceder à entrega do Troféu Responsabi-
lidade Social - Destaque Santa Catarina.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

em nome do Grupo Portobello, a senhora analista
de sustentabilidade Scheila Orlandi.

A entrega dos Troféus Responsabilidade
Social - Destaque Santa Catarina, somente
ocorre às organizações sem fins lucrativos e
empresas privadas, segundo atividade e porte,
que apresentaram balanços sociais 2018 e que
obtiveram os melhores índices avaliativos
dentre as certificadas desta noite.

Foram finalistas na Categoria Comércio,
Serviço, Turismo de Médio Porte, as organizações
Montesinos Sistema de Administração Prisional e
Bontur Bondinhos Aéreos.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Portonave S/A -
Terminais Portuários de Navegantes, o senhor
diretor superintendente Osmari de Castilho Ribas.

Convidamos para receber o Troféu, na
Categoria Comércio, Serviço, Turismo de Médio
Porte, em nome da Bontur Bondinhos Aéreos
Ltda, o senhor gerente- geral Alfredo Augusto Kuhn.

Neste momento, teremos a
apresentação de vídeo sobre o Troféu
Responsabilidade Social e os finalistas da
edição 2019.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega da

homenagem.)Agradecemos ao senhor Rafael Ramos
Rodolfo, presidente da OAB/Santa Catarina
pela entrega das homenagens. Convidamos
agora o senhor Secretário Adjunto de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável de
Santa Catarina, Amandio João da Silva Júnior,
para as próximas entregas.

(Procede-se à apresentação do vídeo.) (Palmas)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa

Elzamar]
Agradecemos ao senhor Marcello

Alexandre Seemann pela entrega.
Convidamos o senhor Silvio César dos

Santos Rosa, representando a Aresc, para que,
juntamente com o excelentíssimo senhor Deputado
Rodrigo Minotto, proceda à entrega do primeiro
Troféu Responsabilidade Social - Destaque Santa
Catarina, organização sem fins lucrativos.

Convidamos agora o
excelentíssimo senhor Prefeito do Município
de Biguaçu, Ramon Wollinger, representando
a Federação Catarinense de Municípios, para
proceder à entrega do Troféu Responsabi-
lidade Social - Destaque Santa Catarina, na
Categoria Comércio, Serviço, Turismo de
Grande Porte.

Convidamos para receber o certificado,
em nome da Pré-vale Pré-moldados de Concreto
Ltda., o senhor diretor-geral Gilmar Jaeger.

(Procede-se à entrega do certificado.) Foram finalistas: a Fundação
Educacional de Criciúma - Fucri; o Sesc Santa
Catarina; o Centro de Recuperação Nova
Esperança - Cerene; a Associação Brasileira de
Portadores de Câncer - Amucc; e o Comitê
para Democratização da Informática de
Santa Catarina - CPDI.

(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos para receber o

certificado, em nome do Programa Viver Ações
Sociais, a senhora coordenadora Sônia Lohmann.

Foram finalistas nesta Categoria as
empresas Prosul, EQS Engenharia e Nexxera.

Convidamos para receber o Troféu na
Categoria Comércio, Serviço, Turismo de
Grande Porte, em nome da Prosul - Projetos,
Supervisão e Planejamento Ltda., o senhor
Ronaldo Nascimento.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Prosul - Projetos,
Supervisão e Planejamento Ltda, o senhor
Ronaldo Nascimento.

Convidamos para receber o Troféu,
em nome da Fundação Educacional de Criciúma -
Fucri, a magnífica Reitora Luciane Bisognin Ceretta. (Procede-se à entrega da

homenagem.)(Procede-se à entrega da
homenagem.)(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)

(Palmas) (Palmas) Agradecemos ao excelentíssimo senhor
Ramon Wollinger pela entrega.Convidamos para receber o certificado,

em nome da Rampinelli Alimentos Ltda., o senhor
sócio-presidente Valmir João Rampinelli.

Agradecemos ao senhor Silvio César
dos Santos Rosa pela entrega da homenagem. Convidamos agora o senhor

vice-presidente da região da Grande
Florianópolis, Marcelo May Philippi, repre-
sentando a Fecomércio, para proceder à
entrega do Troféu Responsabilidade Social -
Destaque Santa Catarina, na Categoria
Indústria de Grande Porte.

Para proceder à entrega do segundo
Troféu Responsabilidade Social - Destaque
Santa Catarina, Organização sem Fins
Lucrativos, juntamente com o excelentíssimo
senhor Deputado Rodrigo Minotto, convidamos
o senhor membro do Comitê de Responsabi-

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Embraed, a senhora
secretária executiva Tairine Hoss.
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Foram finalistas nesta categoria as
empresas Portobello e Pamplona Alimentos.

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, da Agência
de Regulação de Serviços Públicos de Santa
Catarina, a senhora Paula Fernanda Pamplona.

todos aqui presentes por reconhecerem e
celebrarem projetos e ações de responsabi-
lidade social, realizados por empresas e
entidades catarinenses. A busca por tornar a
sociedade sustentável é um dever do estado,
mas também deve ser compreendida como
uma missão pessoal de todo cidadão.

Convidamos para receber o Troféu na
Categoria Indústria de Grande Porte, em nome
do grupo Portobello, a senhora analista de
sustentabilidade, Scheila Orlandi.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, da
Agência do Fomento do Estado de Santa
Catarina, o senhor Marcelo Scheidt Martins.

Assim, ao ver a Casa cheia com
representantes de empresas e entidades catari-
nenses, que têm a responsabilidade social
como pauta em suas vidas e organizações, eu
fico com a certeza de que um futuro melhor é,
sim, possível, ele está sendo construído agora
por todos nós. Em especial, parabenizo as
empresas e entidades certificadas e premiadas
pelo trabalho que desempenham em prol de
uma sociedade socialmente responsável. Em
nome da Comissão, o nosso muito obrigada!

(Palmas)
Solicitamos que o senhor Deputado

permaneça à frente e agradecemos ao senhor
Marcelo May Philippi pela entrega.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Como previsto no edital 2019, a
Organização Catarinense agraciada com o
Troféu Destaque Santa Catarina, em cinco
edições, será homenageada, também, com a
Flor Símbolo do Estado de Santa Catarina, a
Laelia Purpurata.

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, do
Centro de Integração Empresa Escola de Santa
Catarina, as senhoras Lisiane Bueno da Rosa e
Daiana Ramos.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Fará a entrega da Escultura Laelia

Purpurata, o excelentíssimo senhor Deputado
Rodrigo Minotto, juntamente com o senhor
presidente da Fecontesc, Itelvino Schinaider.

(Palmas) Sócrates afirmou que precisamos ser o
espelho da mudança que estamos propondo, e
se desejamos melhorar o mundo, devemos
começar por nós mesmos. Promover a
responsabilidade social em suas empresas e
organizações é certamente uma eficiente forma
de fazê-lo. Agradeço e parabenizo, também,
todas as entidades que compuseram a
Comissão Mista de Responsabilidade Social de
2019. [Degravação: Estephani]

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, o senhor Tadeu Pedro Vieira.Por ter sido agraciada com o Troféu

Destaque Santa Catarina nos anos 2011,
2012, 2014, 2017 e 2018, convidamos para
receber a homenagem a Pré-Vale Pré-Moldados
de Concreto Ltda.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem da Comissão Mista 2019, da
Federação Catarinense dos Municípios, as
senhoras Dayna Maressa Pamato e Natasha
Moresco Maia.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) A comissão Mista é composta pela

Assembleia Legislativa de Santa Catarina; a
Agência Reguladora de Serviços Públicos de
Santa Catarina; a Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina; o Centro de
Integração Empresa Escola do Estado de Santa
Catarina; o Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina; a Federação Catarinense de
Municípios; a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo de Santa Catarina; a
Federação de Contabilistas do Estado de Santa
Catarina; a Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina; a Ordem dos Advogados do
Brasil Santa Catarina e a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

(Palmas)
Agradecemos ao senhor presidente da

Fecontesc pela entrega da homenagem.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Finalizando, convidamos para a entrega
da próxima homenagem o senhor representante
da OAB - Santa Catarina, Rafael Ramos
Rodolfo, e o excelentíssimo senhor Secretário
Adjunto de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Santa Catarina,
Amandio João da Silva Júnior.

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, da
Federação do Comércio do Estado de Santa
Catarina, a senhora Ana Carolina Rocha e o
senhor Carlos Alberto Geremias Junior.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, da
Federação dos Contabilistas de Santa Catarina,
a senhora Gabriele Gil Gomes e o senhor
Itelvino Schinaider.

(Palmas) [Degravação: Gabriel]
Para receber a homenagem,

convidamos a Celulose Irani S.A, por ter sido
agraciada com o Troféu Destaque Santa
Catarina nos anos de 2011, 2012, 2015,
2017 e 2018.

Aos membros representantes de cada
entidade, muito obrigada e parabéns! O
trabalho que desenvolveram, ao longo deste
ano, é uma importante ferramenta de promoção
da igualdade social e de desenvolvimento
sustentado, fundamentais no contexto atual. A
partir do olhar técnico e ético de todos,
podemos hoje celebrar o reconhecimento das
empresas e entidades aqui homenageadas.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem da Comissão Mista 2019, da
Ordem dos Advogados do Brasil de Santa
Catarina, o senhor Rafael Ramos Rodolfo e a
senhora Ana Lúcia Machado Tengaten.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Agradecemos ao senhor representante

da OAB e ao senhor Secretário Adjunto pela
entrega da homenagem.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Agradeço e parabenizo também a

Comissão de Assessoramento que, em
conjunto com a Comissão Mista, superaram os
desafios e desenvolveram um belo trabalho, ao
longo deste ano, sempre pautado na ética, na
isonomia e na lisura.

A seguir, o Parlamento catarinense
presta homenagem aos membros das
instituições que compõem a Comissão Mista
de Responsabilidade Social 2019.

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, da
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de
Santa Catarina, o senhor Anderson Miguel Chaves
Cordeiro e a senhora Thays Saretta Sulzbach.A constituição da Comissão Mista

prevista na Lei 12.918 de 2004, em seu art.
5º, é composta por representantes técnicos de
órgãos públicos e da sociedade civil catari-
nense para regulamentar e deliberar sobre
critérios que norteiam a escolha das
organizações a serem certificadas e premiadas
com o certificado e participação.

(Procede-se à entrega do certificado.) Agradeço aos membros da Comissão
pela confiança a mim depositada para poder
representá-los este ano, como presidente da
Comissão, espero, apesar de erros e acertos,
ter conseguido honrá-la. E a Fecomércio de
Santa Catarina, a entidade a qual represento,
por acreditar sempre no meu trabalho.

(Palmas)
Agradecemos ao excelentíssimo senhor

Deputado Rodrigo Minotto pela entrega das
homenagens desta noite.

O Programa de Certificação de
Responsabilidade Social da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina convida
para o registro fotográfico, no hall deste Poder,
logo após o término desta sessão. Muito obrigado!

Em reconhecimento a esses
profissionais, procedemos, neste momento, à
entrega de Certificados e participação aos
representantes técnicos das organizações
envolvidas no programa.

A mensagem que desejo passar é de
que a responsabilidade social não é um
conceito abstrato ou de difícil realização, ela é
composta por projetos e ações sociais diários,
que devem ser realizados por todos nós, pelo
estado, com políticas públicas e planos de
ação que promovam a responsabilidade social,
a igualdade e a preservação do meio ambiente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Rodrigo Minotto) - Convido para fazer uso da
palavra, a senhora presidente da Comissão
Mista de Certificação de Responsabilidade
Social 2019, Ana Carolina Rocha.

Convidamos para receber a
homenagem da Comissão Mista 2019, os seus
representantes técnicos da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, as senhoras Maria
de Lourdes Nazário e Sheila Dziedzic.

A SRA. ANA CAROLINA ROCHA - Boa
noite, senhoras e senhores! Em nome da
Comissão Mista de Certificação de Responsabi-
lidade Social, inicio a minha fala parabenizando

Composta também por empresas e
entidades, tais quais estamos celebrando hoje,
e por todo cidadão que pode diariamente tomar
decisões socialmente responsáveis com

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
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medidas simples, que vão desde a separação
de resíduos ao uso consciente dos recursos.
Muito obrigada e parabéns a todos por trazerem a
responsabilidade social para suas vidas. Boa noite!

a Assembleia Legislativa e outras dez
organizações, que integram a comissão
organizadora do prêmio, entregam o certificado
de boas práticas a 86 instituições, entre
empresas públicas e privadas, e entidades não
governamentais sem fins lucrativos.

um de vocês que foram certificados pelas boas
práticas e iniciativas que contribuem para o
desenvolvimento do nosso Estado. Que as
demais organizações se espelhem nestes bons
exemplos para juntos construirmos sempre
uma sociedade mais justa, perfeita e cada vez
melhor. Muito obrigado pela participação e pelo
trabalho de vocês!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Rodrigo Minotto) - Gostaria de cumprimentar
cada uma e cada um dos senhores e senhoras.
Quero também cumprimentar mais uma vez a
Secretária de Estado, Maria Elisa da Silveira,
que representa o nosso Governador do Estado,
e em nome dela cumprimentar também todos
os membros da Mesa.

Esta premiação eleva o nome do
nosso Estado de Santa Catarina, na busca de
uma sociedade mais justa e equilibrada com as
políticas ambientais e de sustentabilidade.
Mostra que as empresas e organizações catari-
nenses estão trabalhando com responsabi-
lidade social, e preocupadas com a
comunidade local, oferecendo mais qualidade
de vida e demonstrando consciência sócio e
ambiental em suas práticas diárias.

A Presidência agradece a presença
das autoridades e a todos que nos honraram
com seu comparecimento nesta noite.

Neste momento, teremos a execução
do hino de Santa Catarina.

(Procede-se à execução do hino.)
Gostaria de fazer uma mensagem

muito breve neste dia em que estamos aqui
entregando os certificados. Nós estamos no
nono ano desta grande premiação. Nesta noite,

Esta Presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente à hora regimental. [Degravação:

Northon Bousfield] [Revisão: Taquígrafa Eliana].

Quero, neste momento, parabenizar, em
nome do nosso Presidente Julio Garcia, cada

ATA DA 117ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

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

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - 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 - Luiz Fernando Vampiro - Marcius
Machado - Marcos Vieira - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa -
Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio
Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Na oportunidade, faz um apelo ao
governo do estado sobre o reajuste inflacionário
de todas as categorias da Segurança Pública,
sem reposição há seis anos.

alimento. Acrescenta que estes agrotóxicos
utilizados na agricultura brasileira são proibidos
em outros países, e pede que haja alguma
ação para reverter este quadro, impedindo a
morte de milhares de abelhas, que são
importantes para a economia e ecossistema.

Por fim, faz referência às escolas
cívico-militares, e parabeniza o governo federal
pela parceria com o estado de Santa Catarina,
cumprimentando o secretário da Educação que
é um entusiasta de tal modelo educacional.
Informa que as cidades catarinenses, Itajaí,
Biguaçu, Palhoça e Chapecó foram agraciadas
no referido modelo educacional, e complementa
dizendo que a projeção do governo federal é
implantar mais de 200 escolas em todo o
Brasil. [Taquígrafa: Elzamar]

Ao fim de seu discurso, registra que
em 2018 mais de meio milhão de abelhas
morreram no país por conta do uso de
agrotóxico, tendo Santa Catarina como o 4ª
maior estado na produção de mel, chegando a
4 mil toneladas por ano. [Taquigrafia: Northon]

DEPUTADA PAULINHA (Oradora) -
Reporta-se à sessão solene na data anterior
em Bombinhas para homenagear o pescador
catarinense, agradecendo a todos que se fizeram
presentes, bem como os servidores da Alesc.

PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal
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.

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Comenta que aconteceu uma reunião,
na recente sexta-feira, na Casa, articulada pela
Frente Parlamentar Mista, para tratar assuntos
relacionados à apicultura e meliponicultura.

Ao discorrer sobre a homenagem do
Dia Mundial da Pesca, mencionando que é uma
das profissões mais antigas do mundo, exibe
no telão do Plenário um vídeo em que há o
relato de um pescador contando seus
contratempos em relação às licenças para
pescar dada pelo Governo Federal, e o Ibama
não permitindo que trabalhasse. Assim, conta
os momentos difíceis vivenciados, principal-
mente a questão financeira, pois o sustento da
família vem da pesca. E, atualmente,
desempenha sua profissão de pescador no
Uruguai, país vizinho do Brasil que lhe deu
condições de trabalhar.

********* Agradece ao Deputado Federal Darci de
Matos por promover a reunião, por sua
dedicação com a produção do mel, e por suas
políticas públicas que fortalece a produção de
mel e derivados, movimenta a economia de
várias regiões do estado, e acrescenta renda
para as famílias. Diz ainda que a apicultura em
Santa Catarina está se tornando referência para
outras regiões da federação.

Breves Comunicações
DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Manifesta seus cumprimentos aos aprovados
no concurso da Polícia Militar, presentes nas
galerias da Assembleia Legislativa,
colocando-se à disposição nas tratativas com o
governo, e informa também que manteve
contato com o Coronel Araújo Gomes no sentido
de agilizar o curso de formação aos mesmos. Registra a participação de diversas

entidades importantes, dentre elas a presença
do Presidente da Federação Estadual da
Apicultura, Ivanir Cella.

Na linha de raciocínio de combate à
violência, cita a Rede Catarina de Proteção à
Mulher da Polícia Militar, cujo propósito está
direcionado ao combate à violência física e
psicológica no ambiente familiar, e solicita ao
governo total apoio ao imprescindível programa
de proteção à população feminina do estado.
Cita também a remessa de fuzis para o BOPE,
reforçando o patrulhamento, além de viaturas
para os municípios menores.

Também, demonstra solidariedade aos
aprovados da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina, afirmando que o Estado precisa de
homens e mulheres atuando na segurança da
população, e deseja que obtenham êxito em
seu pleito, que é a nomeação dos 500 apro-
vados no último concurso da Polícia militar
de Santa Catarina.

Informa que a temática central
abordada na reunião foi sobre a morte de
milhares de abelhas, trazendo prejuízos para a
atividade em várias regiões do estado e de
outras regiões do país. Afirma a necessidade
do Parlamento Catarinense intervir neste
problema, alegando que a redução da
quantidade de abelhas no planeta pode causar
sérios danos no ecossistema.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Corrobora a fala da deputada, e diz estar
desanimada em relação a certas coisas que
estão acontecendo, como a questão dos 500
aprovados que estão desempregados, mas tem
a esperança de uma solução por parte do
Comandante Araújo. [Taquígrafa: Sílvia]

Seguindo o assunto de segurança,
cita o gesto memorável do PM Cristiano
Manoel dos Santos, na capital, socorrendo
um homem que recebeu 100 ferroadas de
um enxame de abelhas, e apresenta seus
cumprimentos por tal ato de bravura. Exibe
um vídeo para ilustrar o inédito fato.

Comenta que os agrotóxicos estão
matando abelhas, e causando prejuízo em lotes
de exportação, alegando que os países da
Europa, que compram o mel catarinense, estão
encontrando resíduos de agrotóxico no **********
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Partidos Políticos Deputado Ivan Naatz (Aparteante) - Diz
que há várias promessas do Governador Carlos
Moisés, principalmente em relação à sua
região, já foi anunciada nova remessa de
recursos para os hospitais, mas muitos até
agora não receberam nada, deixando todos
muito angustiados. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores inscritos, a
Presidência consulta os senhores Líderes sobre
a possibilidade de antecipar a Ordem do Dia, tendo
em vista que não há projetos de lei em pauta,
somente pedidos de informação e requerimentos.

Partido: PSL
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -

Lamenta a situação dos 500 aprovados no
concurso da Polícia Militar de Santa Catarina,
que estão aguardando a contratação. Questiona
o edital do concurso, pois um dos requisitos
pedia para que o aprovado pedisse demissão
do atual emprego.

(As Lideranças aquiescem.)
Partido: PT Com o apoio do PT, do PSL, do MDB

e do PP, será antecipada a Ordem do Dia.DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -
Manifesta apoio aos aprovados no concurso
público da Policia Militar de Santa Catarina.
Ressalta a necessidade de um número maior
de efetivo em todos os municípios do estado,
apelando pela nomeação dos classificados.
[Taquigrafia: Roberto]

Critica o atraso do Governo Estadual
em iniciar a solução deste problema,
informando que, na presente tarde, está
acontecendo uma reunião para decidir a
situação dos aprovados do concurso, e espera
que tal impasse seja solucionado.

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

Pedido de Informação n. 0649/2019,
de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca da obra, reforma
e gastos da E.E.B. Monsenhor Bernardo Peters,
localizada no município de Treze de Maio.

Comenta que o atual Governo precisa
ter responsabilidade e obrigação de resolver a
situação dos aprovados. Relata que várias
destas pessoas estão com problemas finan-
ceiros, pois são de outras regiões e não
possuem recursos financeiros para se
sustentar em Florianópolis, enquanto aguardam
a efetivação das vagas.

Partido: PV
DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -

Conclama os deputados a fazerem uma
reflexão sobre a angústia dos aprovados em
concurso público que não são chamados pela
demora da contratação. Afirma que entende
esta situação porque já viveu tal circunstância,
e neste sentido solidariza-se com aqueles que
estão nas galerias manifestando
descontentamento com o fato.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Pede para que a polícia seja
respeitada, e agradece quando algum deputado
sobe a tribuna e manifesta apoio aos policiais.
E ao fim do pronunciamento, dirige suas
palavras para os aprovados que estão
presentes na sessão, parabenizando-os e
informando que, na data presente, sairá uma
boa notícia para eles.

Pedido de Informação n. 0650/2019,
de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca das obras
realizadas, em andamento e as previstas, bem
como um relatório dos gastos mensais/anuais
com as Escolas Dimer Pizzetti e Antônio Colonetti.

Considera uma atitude criminosa deixar
as pessoas nesta expectativa de chamada para
a atividade na qual obtiveram aprovação.
Ressalta que a área da Segurança Pública tanto
precisa de pessoal, e solicita ao governador do
estado que olhe para estas pessoas para que
elas deixem de viver nesta incerteza, pois o
concurso público já as referendou para
desempenhar o trabalho.

Em discussão.
Deputado Marcius Machado

(Aparteante) - Manifesta apoio aos aprovados
pelo concurso da PMSC, e critica o requisito do
edital que solicitava a demissão dos empregos
pelos aprovados. Comenta que o governo deve
apoiar e respeitar estes 500 aprovados.
[Taquigrafia: Northon]

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

permaneçam como se encontram.Diz que esta situação de espera está
sendo vivida também por outras pessoas, além
da área da Segurança Pública, como a
Secretaria da Saúde, Secretaria da Cidadania,
Tribunal de Justiça, Ministério Público, IMA,
Defesa Civil, e frisa que são muitos os
departamentos que tem carência de pessoal.
[Taquígrafa: Sara]

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0651/2019,

de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da
Segurança Pública, informações acerca do
quando será o chamamento dos aprovados no
concurso público nº 042/CGCP/2019 da Polícia
Militar, para o curso de formação de soldados.

Partido: PSB
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER

(Orador) - Inicia agradecendo ao Secretário
da Fazenda, Paulo Eli, pela forma como tem
conduzido o debate entre o setor produtivo
catarinense e o governo do estado. Informa
que escutar dos empresários catarinenses a
alegria de estarem tendo a oportunidade em
discutir temas importantes para o cresci-
mento do estado, e que nunca na história
havia sido construído diálogo aberto com o
governo através do Parlamento. Afirma ter a
sensibilidade e a humildade de parabenizar
o secretário pelo gesto de maturidade,
sabedoria e respeito aos empreendedores
de todos os setores.

Partido: PL
DEPUTADO MARCIUS MACHADO

(Orador) - Cumprimenta os aprovados no
concurso público para a Polícia Militar do
Estado que estão presentes no Plenário e não
foram chamados para início da escola.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o Senhor

Deputado Jessé Lopes.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Comenta sobre a incerteza e o senti-
mento que se passa em todos os aprovados
deste concurso, e fala sobre o projeto que
reduziu a altura mínima para ingresso na
corporação, o qual esta Casa conseguiu
derrubar o veto do governador.

Aprovado.
Moção n. 0621/2019, de autoria do

Deputado João Amin, cumprimentando o senhor
João Henrique Blasi, pela eleição para o cargo
de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina.Demonstra preocupação em relação aos

pequenos hospitais filantrópicos da região do
Médio Vale do Itajaí, que ainda não receberam
os recursos prometidos pelo Governador do
estado em junho do corrente ano. Destaca que
os hospitais cuidam de mais de 70% dos
atendimentos SUS em Santa Catarina,
ressaltando que são R$ 190 milhões de uma
lei que os deputados da Alesc aprovaram, para
que grande parte dos recursos do Fundo de
Saúde fosse para os hospitais. Cita que, da
sua região, apenas o Hospital de Indaial
recebeu a primeira parcela, e que o de Rio dos
Cedros nem assinou o convênio ainda.

Também lembra que é autor do
projeto que aumenta a idade máxima de 30
para 35 anos, haja vista que a longevidade no
Estado chega a aproximadamente 80 anos.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Discorre sobre a SC - 114, conhecida
como “Caminhos da Neve” que faz ligação
entre a serra gaúcha e a catarinense,
registrando que na CCJ foi aprovado o projeto
que permite entregar este patrimônio à União.

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

Aprovada.
Moção n. 0622/2019, de autoria do

Deputado João Amin, cumprimentando o senhor
Ricardo José Roesler, pela eleição para o cargo
de Presidente do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina.

Traz mais um projeto que tramita na
Casa sobre a tarifa do esgoto, lembrando que
os municípios que são gestados pela Casan
estão tarifados em 100% sobre o consumo de
água, e com esse projeto a tarifa deve ser de
até 70%, diminuindo assim os custos.

Em discussão.
(Pausa)

Encerra, afirmando que não está
criticando o Governo, mas somente alertando
que o mesmo precisa ser mais ágil, mais
eficiente principalmente com a área da Saúde,
pois as pessoas não podem esperar.

Em votação.
Encerra, dizendo que algumas cidades

catarinenses não conseguem negociar com a
Casan, e com esse projeto todos serão
beneficiados.

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

Aprovada.
Moção n. 0623/2019, de autoria do

Deputado João Amin, cumprimentando a
senhora Soraya Nunes Lins, pela eleição como
Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina.

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Fala ser necessário unir as forças em prol dos
hospitais, pois o governo precisa cumprir o seu
acordo. Lamenta a situação.

Deputado Sargento Lima (Aparteante) -
Agradece por poder participar do projeto, que
chama de inteligente, e diz que o mesmo fará
muito bem para o Estado. [Taquigrafia: Guilherme]
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Em discussão. Em discussão. 1875/2019, 1876/2019, 1877/2019,
1878/2019, 1879/2019 e 1880/2019, de
autoria do Deputado Valdir Cobalchini;
1874/2019, de autoria do Deputado Marcos
Vieira; 1881/2019, de autoria da Deputada
Luciane Carminatti; 1882/2019, de autoria do
Deputado Mauro de Nadal; 1884/2019, de
autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera;
1886/2019, de autoria do Deputado Altair
Silva; 1887/2019 e 1888/2019, de autoria do
Deputado Neodi Saretta.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Aprovado.
Moção n. 0624/2019, de autoria do

Deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o
senhor Patrick Teixeira, pela conquista do
cinturão interino dos Médios-Ligeiros da
Organização Mundial de Boxe.

Requerimento n. 1885/2019, de
autoria do Deputado Altair Silva, solicitando ao
presidente da Anatel, a instalação de antena de
telefonia móvel para atender às
comunidades de Linha Tigre, Lage,
Leãozinho, Sabiá, Alto Tigre, Taipas e Taipas
Alta, no município de Iporã.

Em discussão. A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno,
as Indicações n.s: 1681/2019, 1682/2019,
1683/2019, 1684/2019, 1685/2019,
1686/2019, 1687/2019, 1688/2019 e
1689/2019, de autoria do Deputado Laércio
Schuster; 1690/2019, 1691/2019,
1692/2019, 1693/2019 e 1694/2019, de
autoria do Deputado Marcius Machado;
1695/2019, de autoria do Deputado
Sargento Lima; 1696/2019, de autoria do
Deputado Altair Silva; 1697/2019 e
1698/2019, de autoria do Deputado Ismael
dos Santos.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Em votação.

Aprovada. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Moção n. 0625/2019, de autoria da

Deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
Governador do Estado, preocupação e
contrariedade com a possibilidade de
fechamento da E.E.B. Lauro Muller, em
Florianópolis.

Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 1843/2019,
de autoria do Deputado José Milton Scheffer;
1844/2019 e 1883/2019, de autoria do
Deputado Moacir Sopelsa; 1845/2019,
1846/2019, 1847/2019, 1848/2019,
1849/2019, 1850/2019, 1851/2019,
1868/2019, 1869/2019, 1870/2019,
1871/2019 e 1872/2019, de autoria do
Deputado Laércio Schuster; 1853/2019,
1854/2019, 1855/2019, 1856/2019,
1857/2019, 1858/2019, 1859/2019,
1860/2019, 1861/2019, 1862/2019,
1863/2019, 1864/2019, 1865/2019,
1866/2019 e 1867/2019, de autoria do
Deputado Maurício Eskudlark; 1873/2019,

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

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

[Taquígrafa: Elzamar]

Aprovada. **********
Requerimento n. 1852/2019, de

autoria do Deputado Ivan Naatz, solicitando
ao presidente da Associação dos Municípios
de Foz do Rio Itajaí, informações acerca do
plano de mobilidade urbana na referida
região.

Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Não havendo oradores inscritos,
encerra a sessão, convocando outra, ordinária,
para o dia subsequente à hora regimental.
[Revisão: Taquígrafa Sara].

A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA CONSLEG ATOS DA MESA

ATO DA MESA - CONSLEG Nº 043 de 17 de dezembro de 2019 ATO DA MESA Nº 585, de dezembro de 2019
Declara de utilidade pública a Associação
Amigos Cleia Beduschi, de Florianópolis.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3722/2019,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no uso da sua competência, prevista no parágrafo único do
art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e com fundamento no art.
3º da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, com redação dada
pela Lei nº 17.690, de 11 de janeiro de 2019,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005 c/c o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Amigos Cleia Beduschi, com sede no Município de Florianópolis. CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor RICARDO CASCAES SABINO, matrícula nº
935, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código
PL/ALE-22, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos
integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de janeiro de 2020.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º deste Ato da Mesa
ficam assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação deste Ato, os seguintes documentos:

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteI — relatório anual de atividades do exercício anterior;
Deputado Laércio Schuster - SecretárioII — atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente; Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––III — certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; ATO DA MESA Nº 586, de 17 de dezembro de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

IV — balancete contábil; e
V — declaração do presidente da entidade atestando o

recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor,
a origem e a destinação.

RESOLVE: com fundamento no art. 12 da Lei

Complementar nº 698, de 11 de julho de

2017, que altera a redação do art. 18 da

Resolução nº 002, de 2006, c/c com o Ato

da Mesa nº 006, de 19 de janeiro de 2018.

Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio Barriga-Verde, 17/12/2019.
Deputado Julio Garcia - Presidente

DESIGNAR ROGER CORREA ESPINDOLA, matrícula nº
8399, servidor do Executivo - UDESC à disposição desta Assembleia
Legislativa por meio do Termo de Convênio nº 2019TN215, para exercer
a função gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Padre Pedro Baldissera - Secretário

–––– * * * ––––
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PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função Gratificada, com lotação no
respectivo Gabinete Parlamentar e atribuições de assessoramento
parlamentar, a contar de 1º de janeiro de 2020 (Gab Dep Ricardo Alba).

Considerando que os servidores públicos (efetivos e/ou
comissionados) têm assegurado o direito às férias, nos termos do art.
7º, inciso XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal;

Deputado JULIO GARCIA - Presidente Considerando que a garantia constitucional do direito a
férias consubstancia-se em direito social, destinado como medida de
saúde e de segurança ocupacional;

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * –––– Considerando, ainda, que as férias, como instrumento
para o restabelecimento das forças físicas e psíquicas do indivíduo,
não se afigura apenas um direito, mas dever dos servidores,
tratando-se de direito/dever irrenunciável de natureza de ordem pública;

ATO DA MESA Nº 587, de 17 de dezembro de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC e tendo
em vista o que consta do Ofício nº 059/TCE/AM036/2019, Considerando, também, a expressa vedação de

acumulação de férias, prevista no art. 61, da Lei Estadual nº 6745, de 28 de
dezembro de 1985, e a impossibilidade de transação do referido direito;

RESOLVE:
FAZER CESSAR os efeitos do Ato da Mesa nº

575/2019, de 05 de dezembro de 2019, que prorrogou os efeitos da
Tomada de Contas Especial constituída pelo Ato da Mesa nº 036, de
30 de janeiro de 2019, a contar de 12 de dezembro de 2019.

Considerando a elevada quantidade de servidores que
detém saldos de férias conquistadas e não usufruídas, cujo respectivo
passivo já compromete a gestão do serviço público e o planejamento
orçamentário no que tange ao limite estabelecido no parágrafo único do
art. 22 da Lei Complementar federal n. 101, de 4 de maio de 2000;

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

Considerando, finalmente, a necessidade de
planejamento de saídas para o gozo das mencionadas férias, sob pena
de inviabilização da organização da administração da Alesc, tanto na
gestão de pessoal quanto na seara financeira.

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 588, de 17 de dezembro de 2019

Altera o Ato da Mesa nº 396, de 2011, que
“Dispõe sobre o registro e controle de
frequência dos servidores no âmbito da
Assembleia Legislativa, e adota outras
providências”, para o fim de fixar a jornada
de trabalho dos servidores que especifica.

RESOLVE: com fundamento no art. 61, da Lei nº 6.745,
de 28 de dezembro de 1985.

Art. 1º DETERMINAR à Diretoria de Recursos Humanos
que proceda a elaboração de listagem atualizada dos servidores da
Assembleia Legislativa com quantitativo de passivo de férias conquis-
tadas e não usufruídas.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições previstas no
parágrafo único, do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e, em
consonância com a Lei Federal 13.467/2017, Art. 59, § 6º; Art. 2º DETERMINAR que os Diretores, o Chefe de

Gabinete da Presidência, o Procurador, o Controlador-Geral, o Chefe da
Consultoria Legislativa e os responsáveis pelos gabinetes parla-
mentares, com base na listagem elaborada, agendem e providenciem o
usufruto do passivo de férias dos servidores vinculados à sua área de
abrangência, conforme Anexo Único que integra este Ato da Mesa,
iniciando-se os agendamentos, obrigatoriamente, no ano de 2020 até
término do passivo individual sem prejuízo do gozo das férias gerais.

RESOLVE:
Art. 1º O Inciso I, do § 6º, do Art. 5º, do Ato da Mesa nº

396, de 29 de novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º................................................................................
(...)
§ 6º ...................................................................................
I - desconto nos vencimentos do mês imediatamente

posterior quando ultrapassar uma hora, se não compensadas até o
final do mês em que ocorrerem os débitos destas horas, salvo se o
servidor estiver afastado”. (NR)

Parágrafo único. Qualquer necessidade de alteração no
período de fruição do passivo de férias deverá ser formalizada pelo
chefe imediato, devidamente motivado, fazendo constar o novo período
ou períodos, cabendo ao Chefe de Gabinete da Presidência, analisar e
autorizar, se for o caso, a requerida alteração.

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Art. 3º DETERMINAR que a Diretoria de Recursos

Humanos providencie o constante monitoramento e controle do usufruto
das férias dos servidores a fim de evitar futuras acumulações de férias;

Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 589, de 17 de dezembro de 2019 Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação.Dispõe sobre as férias conquistadas e não
usufruídas dos servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputado JULIO GARCIA - Presidente

Deputado Laércio Schuster - SecretárioA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário

ANEXO ÚNICO
TABELA DE USUFRUTO DE FÉRIAS SUSTADAS E/OU TRANSFERIDAS

Quantitativo de férias sustadas/transferidas
do servidor em registro.

Quantidade mínima a ser usufruída por
ano.

Meses a serem usufruídos

De 90 a 119 dias 60 dias Fevereiro, Junho e Dezembro
De 120 a 149 dias 90 dias Fevereiro, Junho, Julho e Dezembro
À partir de 150 dias 120 dias Fevereiro, Junho, Julho, Novembro e

Dezembro
–––– * * * ––––

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

PORTARIA
RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor HIRONILDO PEREIRA FILHO,

matrícula nº 9479, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código PL/DAS-6,
com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de adiantamento
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para
pagamento de diárias a deputados e servidores, por conta da Subação
1138 - Administração de Pessoal e Encargos, e Natureza de Despesa
33.90.14.14 - Diária Civil.

PORTARIA Nº 2353, de 17 de dezembro de 2019

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução

nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de

fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27

de fevereiro de 2015,

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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REDAÇÕES FINAIS
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 470/2019

Dispõe sobre o ingresso de bovinos e
bubalinos no Estado e estabelece outras
providências.EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0042.0/2017

Fica suprimido o art. 4º do Projeto de Lei nº 0042.0/2017. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Sala das Comissões, DECRETA:

Deputada Paulinha
Art. 1º Fica vedado o ingresso, no Estado, de animais

vacinados contra a febre aftosa.
Aprovado em turno único

Em Sessão de 11/12/19
Art. 2º Fica autorizado o ingresso, no Estado, de bovinos e

bubalinos nascidos ou oriundos de zona livre de febre aftosa sem
vacinação reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE), observadas as exigências zoossanitárias previstas na legislação
em vigor, bem como o disposto neste artigo.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 042/2017
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 serviços à Instituição.

§ 1º Os bovinos e bubalinos deverão possuir identificação
individual oficial, permanente ou de longa duração, desde o nascimento.

§ 2º Os bovinos e bubalinos deverão estar acompanhados de
documento do Serviço Veterinário Oficial do Estado de origem que
comprove o registro de nascimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 17.006, de 7 de outubro de 2016,

tem sua redação alterada, passando a vigorar com a seguinte redação: § 3º As fêmeas de bovinos e bubalinos não poderão estar
vacinadas com vacina elaborada com amostra 19 (dezenove) de
Brucella abortus (B19).

“Art. 1º Fica concedido auxílio-alimentação, no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de indenização, a ser pago
mensalmente aos membros e servidores efetivos ou comissionados, no
âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE), bem
como aos integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança
Pública (CTISP) que estejam prestando serviços à Instituição.” (NR)

§ 4º Os testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose
realizados em bovinos e bubalinos deverão apresentar resultado
negativo, exceto para bovinos e bubalinos oriundos de
estabelecimentos de criação certificados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) como livres de brucelose e tuberculose ou
para abate imediato em estabelecimentos com inspeção oficial.

Art. 2º O § 2º do art. 2º da Lei nº 17.006, de 2016, tem sua
redação alterada, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ..............................................................................
§ 5º Os bovinos e bubalinos devem ter idade superior à

necessária para realização dos testes de que trata o § 4º deste artigo,
na forma estabelecida pelo MAPA.

§ 1º ...................................................................................
§ 2º As diárias sofrerão desconto correspondente ao

auxílio-alimentação a que faz jus o membro, o servidor da DPE e o
integrante do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública
(CTISP), exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semanas e
feriados, observada a proporcionalidade prevista no § 1º deste artigo.” (NR)

§ 6º Os bovinos e bubalinos deverão ser transportados em
veículos com carga lacrada no estabelecimento de origem pelo Serviço
Veterinário Oficial do Estado onde o referido estabelecimento estiver
situado, podendo ingressar no Estado de Santa Catarina somente pelos
postos fixos de fiscalização estabelecidos pelo Serviço Veterinário
Estadual de Santa Catarina.

Art. 3º O art. 3º da Lei nº 17.006, de 2016, tem sua redação
alterada, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O auxílio-alimentação não será pago no caso dos
seguintes afastamentos dos membros e servidores da DPE e dos
integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (CTISP): Art. 3º O ingresso de bovinos e bubalinos no Estado, na

forma prevista no art. 2º desta Lei, fica condicionado ao registro da
entrada dos animais pelos seus proprietários, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, no Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense e à
identificação dos animais com brincos oficiais do Sistema de Identificação
Individual e Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos de Santa Catarina.

I - para frequentar curso de pós-graduação;
II - licença para concorrer e/ou exercer mandato eletivo;
III - licença para tratar de interesses particulares;
IV - licença para prestar serviço militar;
V - por estar à disposição de órgãos ou entidades não

integrantes da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e
Fundacional, excetuando-se os professores em efetivo serviço das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs);

Parágrafo único. Os animais que estiverem em desacordo
com o disposto no caput deste artigo terão seu abate determinado pelo
Serviço Veterinário Oficial, sem direito a indenização.VI - passagem para a inatividade, reserva ou reforma;

VII - licença-prêmio; Art. 4º A autorização de ingresso de espécies suscetíveis à
febre aftosa no Estado fica condicionada à informação do Serviço
Veterinário Oficial do Estado de origem à Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) sobre a movimentação
desses animais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias ao ingresso.

VIII - férias;
IX - licença por motivo de doença em pessoa da família;
X - licença por mudança de domicílio;
XI - licença ao membro do magistério casado;
XII - licença especial;

Art. 5º O Serviço Veterinário Estadual de Santa Catarina
estabelecerá os requisitos sanitários a serem cumpridos por
estabelecimentos para o abate de animais suscetíveis à febre aftosa
oriundos de outras áreas livres de febre aftosa sem vacinação
reconhecidas pela OIE.

XIII - suspensão temporária das atividades do servidor;
XIV - licença para aguardar a aposentadoria;
XV - licença para casamento;
XVI - licença por falecimento de cônjuge ou companheiro e de

parente até segundo grau;
XVII - licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

§ 1º O ingresso de animais no Estado para abate somente
será autorizado quando o estabelecimento de destino comprovar o
cumprimento dos requisitos de que trata o caput deste artigo.

XVIII - afastamento do exercício do cargo determinado em
portaria por autoridade instauradora de procedimento administrativo;

XIX - para representar o Município, o Estado ou o País em
competições desportivas oficiais; § 2º O estabelecimento de abate de animais deverá

apresentar o registro de abate e condenação dos animais oriundos de
outros Estados na forma e no prazo estabelecidos pelo Serviço
Veterinário Estadual de Santa Catarina.

XX - afastamento para a elaboração de trabalho relevante,
técnico ou científico; e

XXI - para participar de conclaves considerados de interesse,
sem a incumbência de representação.” (NR) Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 11 de dezembro de

2019.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 11 de dezembro de

2019.
Deputado ROMILDO TITONDeputado ROMILDO TITON

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