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PLENÁRIO

ATA DA 012ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA
Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Anna Carolina - Bruno Souza - Carlito
Merss -Coronel Mocellin - Delegado Ulisses
Gabriel - 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 - Marlene
Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal Moacir Sopelsa - Neodi Saretta - Nilso Berlanda
- Rodrigo Minotto - Sargento Lima - Valdir
Cobalchini - VoInei Weber.
PRESIDÊNCIA - Deputados:
Julio Garcia
Mauro de Nadal
Nilso Berlanda
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.
Registra com muita alegria a
presença, no Parlamento catarinense, dos
visitantes dos municípios de Cunhataí e São
Carlos, desejando que sejam bem-vindos.
Também registra a presença de vários
vereadores do estado, citando vereadores e
lideranças do município de Dionísio Cerqueira.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

A Presidência dá conhecimento ao
Plenário do Ato da Presidência nº 006 - DL, de
2020, que concede licença ao sr. Deputado
Padre Pedro Baldissera, pelo período de 60
dias, a contar de 4 de março do corrente ano,
para tratar de interesses particulares,
oportunidade em que deu ciência acerca do Ato
da Mesa nº 007 - DL, de 2020, que convoca o
cidadão Carlito Merss, primeiro suplente do
Partido dos Trabalhadores para ocupar cadeira
de deputado neste Poder, em decorrência do
afastamento do Deputado Padre Pedro Baldissera.
Realizado o registro, o sr. Presidente
convida o cidadão Carlito Merss, primeiro
suplente do Partido dos Trabalhadores, para
ocupar cadeira de deputado neste Poder e
prestar o compromisso regimental em Plenário,
em decorrência do afastamento do sr.
Deputado Padre Pedro Baldissera.
Comparece à tribuna o sr. Carlito
Merss e presta o seguinte juramento:
“PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA,
E
OBSERVAR
AS
LEIS,
DESEMPENHANDO LEAL E SINCERAMENTE O
MANDATO QUE ME FOI OUTORGADO PELO
POVO CATARINENSE.”

Ato contínuo, o sr. Presidente convida
o sr. Deputado, já empossado, Carlito Merss,
para a assinatura do Termo de Posse e, na
sequência, fazer uso da palavra. [Taquígrafa: Sara]
(Palmas)
DEPUTADO CARLITO MERSS (Orador) Primeiramente, agradece ao deputado Padre
Pedro Baldissera que, com este gesto, dá um
exemplo, da luta que diversos partidos da Casa
têm feito, que é a discussão do mandato, se o
mandato é pessoal ou do partido.
Acredita, pelo fato de que a
legislação se modifica de acordo com os
interesses, que a partir de 2022 serão sete
partidos, no máximo, pois não existe no Brasil,
apesar da complexidade da sociedade, mais do
que sete ideologias, que vão da extrema direita
à extrema esquerda.
Lembra que não existe Democracia
sem Partido Político, a não ser que a sociedade
humana invente algo melhor que a República,
que, apesar dos defeitos, é simples na sua
execução, onde alguém legisla, alguém executa
e o Judiciário está lá para verificar se tudo está
bem feito. Entretanto, em 88, considerando
melhoria, foi criado o Ministério Público, e hoje
a situação é complicada, somente um novo
Pacto Federativo, que diga claramente o papel
da União, dos Estados e dos Municípios, poderá
resolver, e talvez pela Reforma Tributária.
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Agradece também a presença do
presidente estadual Décio Lima.
Diz que a República vive um período
muito difícil, e cita as eleições de 2018, a sua
trajetória política, bem como o fato de que foi
impedido de exercer o segundo mandato como
prefeito de Joinville, pois parte do Judiciário se
transformou no grande espaço do embate
político, e o argumento apresentado foi que
havia gasto muito em publicidade. Afirma que
cumpriu a lei corretamente, porém houve a
cassação de registro de uma suplente de juíza,
num sábado à noite, destruindo o seu sonho.
Em 2018, aceitou a candidatura de
deputado estadual, mas teve problemas de
saúde, e lembra que participou da 13ª
Legislatura nesta Casa, e viveu aqui momentos
assustadores,
quando
se
votou
o
impeachement do ex-governador Paulo Afonso.
Também lembra que em 98 foi aprovada uma ferramenta inédita e a mais completa
do Brasil, por 40 votos, o que muito o orgulha,
que é o Orçamento Regionalizado, permitindo
que na elaboração do Orçamento a Assembleia,
o Governo, Tribunal de Contas, Tribunal de
Justiça, as associações de municípios e
prefeitos participem da sua elaboração. Espera
que nestes 30 dias possa colaborar com os
deputados da sua Base, com qualidade, e com
os demais deputados.
Agradece a presença dos companheiros
de Joinville, e diz que vai circular pelo estado
para conhecer as reivindicações.
Ressalta a importância da valorização
do Congresso, que é a alma da Democracia,
pois sem Congresso livre não há Democracia.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mauro
de Nadal) - Concede a palavra pela ordem aos
senhores deputados:
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI Deseja boas-vindas ao deputado Carlito Merss,
dizendo que é muito bom tê-lo como colega e
companheiro de partido, com toda a sua
experiência. Também afirma que o momento é
muito especial, pois acontecerá a audiência
pública para discutir a Reforma da Previdência.
Deseja sucesso e que possa ser titular, agora
ou na próxima legislatura. Também ressalta a
importância do Parlamento e registra seu
repúdio às manifestações que insinuam o
fechamento do Congresso, o que significa o fim
da representação popular e o fim da Constituição
Federal. Também afirma que nem todas as pautas
que estão na rua são democráticas.
DEPUTADO FABIANO DA LUZ - Acolhe
com carinho e respeito o deputado Carlito
Merss, que vem contribuir com a sua
experiência de deputado estadual, deputado
federal e prefeito da maior cidade catarinense.
DEPUTADO FERNANDO KRELLING Saúda os joinvillenses que vieram prestigiar
este momento importante para a cidade de
Joinville, e diz que há 30 anos conheceu o
deputado Carlito, quando se falava na emancipação de Pirabeiraba. Diz que está feliz em
tê-lo na Assembleia como amigo e parceiro,
independente de sigla partidária. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - Registra a presença dos Vereadores
Vone Scheuermann, Presidente da Câmara de
Vereadores de Lages; Amarildo Farias,
Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de
Lages; juntos com servidores em visita à
Diretoria de Comunicação da Assembleia
Legislativa. Deseja que sejam bem-vindos!
*********

Breves Comunicações
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Dá boas-vindas ao deputado Carlito
Merss, e cumprimenta com carinho a deputada
Ana Paula Lima, saudando também o deputado
Décio Lima, ex-prefeito de Blumenau. Também
saúda o Conselho de Pastores de Gaspar,
capitaneado pelo amigo Márcio.
Principia
seu
pronunciamento,
registrando que 21% da população catarinense
é portadora de deficiência física, e continuam
enfrentando a insensibilidade do atual governo.
Complementa o assunto, dizendo que recebeu
no escritório regional, em Blumenau, representantes de todo o estado e também uma
comitiva do referido segmento, solicitando
apoio ao assunto em questão.
Na oportunidade, diz que está
questionando junto ao governo do estado,
porque está prejudicando as pessoas com
deficiência no estado de Santa Catarina para a
obtenção de isenção do ICMS na compra de um
carro novo, gerando prejuízo na arrecadação
para o estado, tolhendo o direito dessas
pessoas com deficiência para a obtenção de
benefício que já lhes pertence por lei e que
está consagrado, inclusive, no Conselho
Federal da Secretaria da Fazenda, o Confaz.
Muitas pessoas com deficiência estão fazendo
a isenção em outros estados. Salienta, ainda,
que nenhuma das exigências que a Secretaria
da Fazenda estabeleceu para obtenção da
isenção do imposto está em acordo com o que
o Confaz estabeleceu.
Por tudo isso, diz que conversou com
o presidente da Comissão Especial, sugerindo
a convocação do secretário da Fazenda para
que repense a portaria, que prejudica 21% da
população catarinense que se encontra nessa
condição, cerceando o seu direito de ir e vir.
Por fim, dirige-se à Secretaria da
Fazenda solicitando revisão de tal portaria para
que se possa tratar com justiça, equidade e
humanidade esta população que apela à Casa
Legislativa. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO
LAÉRCIO
SCHUSTER
(Orador) - Parabeniza o Jornal do Médio Vale
pelos 31 anos, e agradece a qualidade das
informações e credibilidade.
Agradece aos demais colegas parlamentares pela aprovação unânime do
requerimento de sua autoria, que pede ao
Tribunal de Contas do Estado que faça uma
auditoria nas contas da Saúde de Santa
Catarina, com o objetivo de verificar se o
governo está cumprindo a legislação aprovada
no ano anterior, onde 10% dos recursos do
Fundo Estadual de Saúde seriam destinados
aos hospitais filantrópicos do Estado. Comenta
que está recebendo informações com indícios
de que esta lei aprovada não está sendo
cumprida pela Secretaria de Estado da Saúde.
Informa que hospitais, citando exemplo de
Curitibanos e Gaspar, precisaram abrir
processos judiciais para receber os recursos.
Exibe no telão uma publicação nas
redes sociais do Governador, prometendo
R$ 300 milhões para os hospitais filantrópicos,
e tece críticas ao Governador pela publicação e
pela postura que vem adotando em relação à
Saúde pública do Estado.
Por fim, coloca-se à disposição do
Governo para contribuir e melhorar a situação
dos hospitais no Estado, e pede que o Governador Carlos Moisés veja de perto a realidade da
população, principalmente nas pequenas cidades.
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Deputado Sargento Lima (Aparteante) Parabeniza o deputado por trazer assuntos
essenciais que precisam ser discutidos com
seriedade. [Taquigrafia: Northon]
**********
Partidos Políticos
Partido: PL
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Faz referência ao descalabro dos
R$ 30 bilhões que o Congresso Nacional queria
ter nas mãos de um deputado, ou dos parlamentares, mas entende que não é justo diante
das dificuldades que o povo brasileiro e o
próprio Governo Federal enfrentam.
Ao se reportar sobre uma mensagem
que recebeu de uma mãe preocupada com sua
filha que estava com febre, faz comentários
sobre o coranovírus, que começou na China, e
as medidas necessárias de cuidados que as
autoridades de lá tomaram, pois a legislação é
rigorosa do referido país, o que permitiu um
controle. E, ao mesmo tempo, cita que a gripe
H1N1 já provocou muitas mortes no Brasil.
Faz exibição no telão do Plenário de
um vídeo produzido pela Rede Peperi, de São
Miguel do Oeste, juntamente com a Polícia
Militar Rodoviária Estadual, orientando sobre os
cuidados básicos de higiene, como: lavar as
mãos sempre, usar álcool gel nas mãos, não
tocar os olhos e nariz. O referido vídeo foi
elaborado para mostrar a informação correta,
pois notícia fake news dizia que o uso do álcool
gel nas mãos altera o resultado do bafômetro.
[Taquígrafa: Sílvia]
Partido: PT
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Comenta sobre o lançamento da Frente
Parlamentar da Ciência na Escola, e afirma que a
ciência é essencial para fornecer conhecimento e
informação correta para a população.
Informa que na data anterior foi aprovada uma moção que trata da taxa de energia
elétrica das propriedades rurais. Comunica que
existem muitos agricultores que estão
reclamando e não compreendem porque houve
aumento na conta de energia em suas
propriedades rurais.
Conta que a moção pede a revogação
de um decreto que resultava no aumento gradativo
da taxa de energia elétrica dos agricultores.
Complementa que em 2019 os agricultores já
pagaram 76% de uma tarifa residencial urbana, em
2020 será 82%, e no ano seguinte 88%, até que
em 2023 acabará o subsídio de 30%. Assim,
gradativamente, os agricultores pagarão a mesma
taxa de energia do meio urbano.
Cita a situação de duas cidades
específicas do Estado, exemplificando com
dados numéricos o aumento de gastos com
energia elétrica das famílias agricultoras de Mondaí
e São José do Cerrito. [Taquigrafia: Northon]
DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) Discorre sobre o aumento da arrecadação que
Santa Catarina obteve em 2019, com
incremento de 11,2% da receita em
comparação ao ano anterior, totalizando
R$ 29,2 bilhões.
Apresenta projeto de lei denominado
Nota Catarina, com objetivo de fazer o cidadão
indicar o CPF no documento fiscal ao realizar
uma compra. Conta que a proposta visa
incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal,
principalmente em lojas, bares e restaurantes,
para ajudar a economia de Santa Catarina a
potencializar
sua
arrecadação
e,
por
consequência, investir mais em áreas como
Saúde, Educação e Infraestrutura. Cita o crescimento de 10% na arrecadação tributária
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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referente ao IPVA, falando que, se parte deste
dinheiro fosse investindo em um fundo
permanente para manutenção de rodovias, o
governo do estado teria mais agilidade para
resolver os problemas das estradas. Fala da
necessidade de uma Reforma Previdenciária
que possa combater efetivamente o déficit
previdenciário estadual.
Conclui, dizendo que o Projeto da
Reforma da Previdência é uma questão
emergente, e a Assembleia Legislativa precisa
dar uma resposta segura para o futuro das
próximas gerações.
Deputado Bruno Souza (Aparteante) Parabeniza o deputado pelo pronunciamento
coerente e diz que, sem as reformas necessárias, o estado não terá a economia próspera
que todos desejam. [Taquigrafia: Roberto]
DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) - Suspende a sessão até o horário
reservado à Ordem do Dia.
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) Reabre a sessão e dá início à pauta Ordem do Dia.
Pedido de Informação n. 0083/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca do andamento da Emenda
Impositiva nº 970 de 07/12/2018.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0084/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca do andamento das obras
de duplicação da SC-416.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0085/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca do andamento das obras
de pavimentação da Rodovia SC-108, trecho de
31,2 quilômetros compreendido entre os
Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0086/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Educação,
informações acerca do procedimento licitatório
para construção do prédio da EIEF Cacique
Wera Paku, localizada no Município de Araquari.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0087/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca de contrato do Detran/SC
que resultou em economia aos cofres públicos
na ordem de R$ 1,5 milhão.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0088/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca da licitação da Rodovia
Jorge Lacerda.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0089/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Educação,
informações acerca da reforma da Escola de
Educação Básica Professor João Boos, no
Município de Guabiruba.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0090/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Administração e ao
da
Educação,
informações
acerca
do
cumprimento do prazo previsto na Lei nº
17.354/2017, que versa sobre o Plano de
Cargos e Vencimentos dos Servidores do
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0091/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa, informações acerca
do custo por adolescente internado em
unidades geridas pelo Estado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0092/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa, informações acerca
do número de agentes socioeducativos para
cada adolescente interno indicado pelo SINASE.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0093/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca do andamento das obras
de complementação da SC-417 em Itapoá.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.

16/03/2020

Pedido de Informação n. 0094/2020,
de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca da implantação
de escola no Município de Itapema, em imóvel
localizado no bairro Morretes.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0095/2020,
de autoria do Deputado Nazareno Martins,
solicitando ao Secretário de Estado da Casa
Civil, informações acerca da convocação dos
candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 001/2018.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0096/2020,
de autoria do Deputado Nazareno Martins,
solicitando ao Secretário de Estado da Casa
Civil, informações acerca da convocação dos
candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/IMA/2019.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0097/2020,
de autoria do Deputado Nazareno Martins,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca da implantação
de nova escola estadual no Município de
Itapema, em imóvel localizado no bairro Morretes.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0098/2020,
de autoria do Deputado Maurício Eskudlark,
solicitando ao Secretário de Estado da
Infraestrutura,
informações
acerca
do
cronograma da liberação dos recursos, pelo
Estado, para a obra de pavimentação asfáltica
da Avenida Beira-Rio, no Município de Tijucas.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0045/2020, de autoria do
Deputado Sargento Lima, manifestando ao Senador licenciado Cid Gomes, repúdio à atitude pelo
uso de uma retroescavadeira para tentar entrar em
um batalhão onde policiais militares estavam
amotinados, no Município de Sobral, no Ceará.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0046/2020, de autoria do
Deputado Sargento Lima, cumprimentando o
Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa
Catarina Procópio Damázio, pelo ato de bravura
ao investir contra um flagrante de assalto.

16/03/2020

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.598

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0047/2020, de autoria do
Deputado Nazareno Martins, manifestando aos
familiares do senhor Itamar Sebastião Mattos,
pesar pelo seu falecimento.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0048/2020, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, apelando ao Governador do Estado, para que efetue os devidos
repasses financeiros, bem como providencie o
reajuste dos valores do convênio firmado com a
Fundação Hospitalar de Curitibanos, a fim de
manter o funcionamento do Hospital Hélio
Anjos Ortiz, no Município de Curitibanos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0173/2020, de
autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando à
EPAGRI, informações acerca do processo que
trata da aquisição de veículos tipo SUV 0 Km.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 0174/2020, de
autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando
ao Detran, informações acerca da porcentagem
de CNHs digitais em relação às impressas,
bem como o custo atual unitário da emissão da
CNH impressa.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 0175/2020, de
autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando
ao Secretário de Estado da Administração,
informações acerca dos imóveis de titularidade
do estado que se encontram ociosos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 0187/2020, de
autoria do Deputado Marcos Vieira, que requer
a não realização da Sessão Ordinária do dia 11
de março de 2020, para realização de
Audiência Pública que discutirá o fim dos
incentivos fiscais aos defensivos agrícolas.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 0188/2020, de
autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando
ao diretor de Operações Sul da Arteris S.A.,

informações acerca da instalação de grades
para proteção na passarela de pedestres
localizada nas proximidades do Km 151 da
BR-101, que liga os Bairros de Meia Praia e
Morretes, no Município de Itapema
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0166/2020,
0167/2020,
0168/2020,
0169/2020,
0170/2020,
0177/2020,
0178/2020,
0179/2020 e 0180/2020, de autoria do
Deputado Laércio Schuster; 0171/2020,
0172/2020, 0189/2020 e 0190/2020, de
autoria do Deputado Maurício Eskudlark;
0176/2020, de autoria do Deputado Altair
Silva; 0181/2020 e 0191/2020, de autoria do
Deputado Moacir Sopelsa; 0182/2020, de autoria
do Deputado José Milton Scheffer; 0183/2020, de
autoria da Deputada Luciane Carminatti;
0184/2020, 0185/2020 e 0186/2020, de
autoria do Deputado Nilso Berlanda.
A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0197/2020, 0198/2020,
0199/2020 e 0205/2020, de autoria do
Deputado João Amin; 0200/2020 e 0201/2020,
de autoria da Deputada Anna Carolina.
O Sr. Presidente concedeu a palavra
à Deputada Anna Carolina, que se manifestou
sobre as indicações de sua autoria, e na
sequência deu continuidade à pauta de Ordem
do Dia, encaminhando
igualmente
as
Indicações n.s 0202/2020 e 0203/2020, de
autoria do Deputado Laércio Schuster;
0204/2020, de autoria da Deputada Ana
Campagnolo; 0206/2020, de autoria do
Deputado Jessé Lopes; 0207/2020, de autoria
do Deputado Sargento Lima.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Ana Maria]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO
VALDIR
COBALCHINI
(Orador) - Fala sobre a integração da região do
Planalto Norte ao estado de Santa Catarina, um
território que era Contestado há pouco mais
de 100 anos.
Começa citando a distância, pois o
município de Três Barras dista 186 quilômetros
de Curitiba, e 376 quilômetros de Florianópolis,
o mesmo raciocínio se aplicando a outros
municípios como Porto União, Rio Negrinho,
Canoinhas e Mafra. Assim, com a carência de
investimentos do estado na região, é comum
que seus habitantes busquem auxílio no
Paraná, inclusive pela proximidade.
Explica que no Contestado ficou
resolvido que o território disputado caberia a
Santa Catarina, em sua maior parte, mas a
região nunca foi adequadamente integrada,
pois se investe pouco lá. Neste sentido, tem
feito da luta pela integração da região uma das
suas principais bandeiras.
Deixa claro que quando foi secretário
da Infraestrutura capitaneou uma série de
obras e ações que conectaram a região com o
restante do estado, e cita: SC-112, trecho entre
a BR-280, entre Rio Negrinho e Volta Grande;
SC-477, trecho entre a BR-116, conectando
Papanduva, Dr. Pedrinho até Indaial, na
BR-470; obra da SC-114, trecho entre a
BR-116, Itaiópolis e a SC-477, em Papanduva.
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Ressalta que uma região, por tanto
tempo deixada de lado, precisa de obras em
caráter permanente, e de uma política de
Estado que continue independentemente do
governo de plantão, com obras que contemplem
todo o campo da infraestrutura, não apenas
rodovias, incluindo também o setor energético.
Desta forma, relata que, na última
terça-feira, esteve na SC-Gás, em audiência com o
presidente Willian Anderson Lehmkuhl, levando
demanda importantíssima da região: a expansão
da distribuição de gás para o Planalto Norte.
Afirma que não se trata apenas de
baratear custo da energia para empresas
importantes como a WestRock, a Mili ou a Cia
Canoinhas, mas trata-se de impulsionar o
desenvolvimento da região, com muitos bilhões
em faturamento e milhares de empregos gerados.
Diz que não tem dúvidas de que
todos na Casa estão comprometidos com um
estado mais integrado, e conclui que a chegada
da rede de distribuição de gás no Planalto
Norte representará o alcance deste importante
objetivo. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) Afirma que foi um desprazer ouvir os discursos
da bancada do PT, e diz que as manifestações
previstas para o dia 15 não apoiam ditadura e
nem são antidemocráticas.
Comenta que no dia 18, em plena
quarta-feira, os manifestantes da esquerda
estão procurando fazer uma greve geral, e
apresenta um vídeo sobre a manifestação na
Alesp, com depredações e atos de violência.
Fala que as pessoas que apoiam
esse tipo de atitude não deveriam falar em
democracia. Apresenta um gráfico sobre o
déficit da Reforma da Previdência, e lembra
também que não faz demagogia em cima disso.
Discorre sobre a questão do
complexo da Polícia Civil, cuja obra está parada
na cidade de Forquilhinha, e passa um vídeo
sobre o assunto. [Taquigrafia: Guilherme]
DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) Inicia o seu pronunciamento, questionando o
governador do estado em relação à cidade de
Itajaí, município que apresenta a maior arrecadação tributária de Santa Catarina. Na
sequência de suas colocações, informa que
esteve com o prefeito do referido município em
seu gabinete, e comenta que desde janeiro do
ano passado VoInei Morastoni espera por uma
audiência com o governador do estado. Faz
severas críticas ao governante Carlos Moisés
em relação ao pujante município de Itajaí.
No segundo momento, comenta a
situação da Rodovia Antônio Heil, com investimento de R$ 240 milhões, entretanto faltam
ainda passarelas, praças de retorno e limpeza
dos acostamentos. Cita também a Rodovia
Jorge Lacerda, com apenas um quilômetro para
terminar, e a obra se encontra abandonada.
Questiona sobre o trecho da BR-101, com
Itajaí, com Brusque, e a questão do acesso da
Jorge Lacerda e Antônio Heil. Dentre tais
situações, reforça a necessidade do prefeito
conversar com o governador, e comenta que a
Casa Legislativa está sem votar projetos
oriundos do governo do estado desde janeiro.
Por fim, diz que o estado vive uma
situação atípica com a maior empresa de
pescado do mundo, a GDC Alimentos, na
questão da morosidade da licença ambiental, e
questiona se o prefeito não poderia ser
recebido pelo governador. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO
MARCIUS
MACHADO
(Orador) - Registra visita à Secretaria da
Infraestrutura, acompanhado de prefeitos da
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Região Serrana, para reivindicar a retomada das
obras da SC-390, que liga Anita Garibaldi a Celso
Ramos. Informa que o Governo está à espera de
um financiamento do BNDES para retomar a ação.
Conta que foi discutido, na reunião,
como a ligação entre municípios pode ajudar o
Governo do Estado a agregar valor à economia
de Santa Catarina. Cita a presença do prefeito
de Rio Rufino, Thiago Costa, bem como do
vereador da cidade de Urubici, Ivair Niehues, para
traçar uma estratégia visando melhorar a acessibilidade da SC-370, que liga Rio Rufino a Urubici.
Conclui, pedindo a atenção que a
Serra Catarinense merece, principalmente com
relação às pavimentações, para possa ser
destaque não só no Brasil, mas no mundo
inteiro. [Taquigrafia: Roberto]

DEPUTADA ANNA CAROLINA (Oradora) Manifesta ter sido surpreendida pelo líder da
oposição em sua fala e, ao mesmo tempo,
reforça que o Governador nada tem contra o
Município de Itajaí.
Comenta estar à disposição do
itajaiense e diz saber o que Itajaí precisa,
salientando que nunca foi procurada pelo
Prefeito do município para qualquer conversa.
Também, lembra que não recebeu o Prefeito de
Itajaí em seu gabinete, e considera o discurso
do líder da oposição equivocado e lamenta que
o mesmo esteja mal informado.
Reforça que está tratando das
demandas do município e que as etapas não
podem ser puladas devido às exigências das
leis. Cita que o Governador não tem que dizer o
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que um órgão ambiental deve fazer, pois os
mesmos são discricionários.
Fala do jantar que teve com os
demais Parlamentares e o Governador, e faz
menção ao Prefeito de Itajaí, que, se necessário for, consegue agendar uma reunião com o
mesmo no Palácio do Governo.
Encerra, dizendo que, nos poucos
dias enquanto deputada, conseguiu conversar
com várias secretarias e que, às vezes, é
questão de postura ou educação para ser
atendido. [Taquigrafia: Guilherme]
DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para a semana subsequente, à
hora regimental. [Revisão: Taquígrafa Sara].

ATOS DA MESA
ATO DA MESA
ATO DA MESA Nº 087, de 16 de março do 2020
Dispõe sobre o cancelamento das sessões
plenárias e reuniões das comissões, no
período que menciona, para fins de
prevenção à infecção e à propagação do vírus
COVID-19 no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.
A MESA DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo nos incisos XI
e XV e parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,
CONSIDERANDO o Ato da Mesa nº 086, de 13 de
março de 2020, que “Dispõe sobre regras e procedimentos temporários

para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus COVID-19 no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina”; e
CONSIDERANDO a necessidade de um período sem
atividades legislativas para maior efetividade das medidas previstas no
referido Ato da Mesa nº 086, de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam canceladas, nos dias 17, 18 e 19 de
março de 2020, as Sessões Plenárias e as reuniões das Comissões.
Art. 2º Este Ato de Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 17 de março de 2020.
Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Altair Silva - Secretário
–––– * * * ––––

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA.
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de fevereiro de dois mil e
vinte, sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação: Bruno
Souza, Fernando Krelling, Jerry Comper, Jose Milton Sheffer, Luciane
Carminatti, Marcius Machado, Milton Hobus e Sargento Lima. Aberto os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 1ª
reunião ordinária, que em votação foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Presidente passou a palavra aos Deputados para relatarem
as matérias em pauta: o Deputado Marcos Vieira apresentou
Requerimento para duas Audiências Públicas Conjuntas com a
Comissão de Economia, Ciências Tecnologia, Minas e Energia e da
Comissão de Agricultura e Política Rural, da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, ambas a serem realizadas no dia 27 de
março de 2020, a primeira às 9:30 horas, no Centro de Eventos em
Chapecó e a segunda às 14:30 horas em São Miguel do Oeste, na
Câmara Municipal, visando obter informações referentes aos principais
objetivos propostos pela CELESC Distribuidora S. A. - Centrais Elétricas
de Santa Catarina - com o intuito de efetivar uma operação de crédito
celebrada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID no
valor de até US$ 276.051.000,00 devidamente com autorização
legislativa, ao equivalente a quase R$ 1.200.000.000,00 que deu
ensejo à Lei nº 17.274, de 5 de outubro de 2017, após explicações do
autor, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira apresentou Requerimento de
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Audiência Pública Conjunta com a Comissão de Saúde a ser realizada
no dia 1º de abril de 2020, às 9:00 horas, no Plenarinho Deputado
Paulo Stuart. Wright, nesta Casa Legislativa, na Capital deste Estado,
objetivando discutir estratégias de execução do recurso de R$ 20
milhões destinados à área da saúde nos municípios catarinenses por
meio dos consócios intermunicipais legalmente constituídos, após
explicações do autor, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O Deputado Marcos Vieira apresentou
Requerimento de Audiência Pública Conjunta com a Comissão de
Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina para realização de Audiência Pública Conjunta a ser
rerealizada dia 11 de março de 2020, às 13:30 horas no Plenarinho,
Deputado Paulo Stuart. Wright, nesta Casa Legislativa, objetivando
discutir o fim do prazo de isenção do Imposto sobre Operação Relativas
à Circulação de Mercadorias e de Comunicação - ICMS sobre os
defensivos agrícolas que vencerá no dia 30/04/2020, após
explicações do autor, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O Deputado Fernando Krelling relatou o
PL./0304.3/2019, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas
de inscrição em concursos públicos aos voluntariados da Justiça
Eleitoral e jurados que atuarem no Tribunal do Júri, no âmbito do
Estado de Santa Catarina e adota outras providências, seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão foi cedido vistas em gabinete
ao Deputado Sargento Lima. O Deputado Milton Hobus apresentou
requerimento de diligenciamento ao PL./0431.9/2019, que posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Milton
Hobus relatou o PLC/0002.9/2020, que altera o art. 1º da Lei
Complementar nº 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de
Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores que especifica e
adota outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto
em discussão e votação foi aprovado por maioria com voto contrário do
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Deputado Bruno de Souza. O Deputado Sargento Lima relatou o
PL./0276.5/2019, que dispõe sobre a comercialização de cerveja
artesanal nos eventos realizados com recursos públicos no Estado de
Santa Catarina e adota outras providências, seu parecer foi contrario ao
projeto posto em discussão foi cedido vista em gabinete a Deputada
Luciane Carminatti. A Deputada Luciane Carminatti fez verbalmente um
Requerimento, solicitando a vinda do Secretário de Estado da Fazenda,
Paulo Eli, a fim de prestar esclarecimentos a repeito do Projeto de Lei
nº 0431.9/2019 que autoriza o Executivo a contratar operação de
credito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar eu,
Gerson da Rosa Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que, após
ser lida e aprovada por todos os Membros da Comissão, será assinada
pelo Presidente e posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.
Sala das Comissões, dezenove de fevereiro de dois mil e vinte.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA.
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de março de dois mil e
vinte, sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação: Bruno
Souza, Fernando Krelling, Jerry Comper, Jose Milton Scheffer, Luciane
Carminatti, Marcius Machado, Milton Hobus e Sargento Lima. Aberto os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 2ª
reunião ordinária, que em votação foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Presidente deu boas vindas ao Deputado Ulisses Gabriel,
que substituirá o Deputado Milton Hobus, enquanto durar seu
afastamento para tratamento de saúde. Ato contínuo, o Presidente
passou a palavra aos Deputados para relatarem as matérias em pauta:
o Deputado Fernando Krelling relatou o PL./0037.3/2017, que
acrescenta o art. 2º-A, à Lei nº 13.516, de 4 de outubro de 2005, seu
parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão foi cedido vista em
gabinete aos Deputados Sargento Lima, Jose Milton Scheffer, Marcius
Machado e Luciane Carminatti. O Deputado José Milton Scheffer
relatou o OF./0135.0/2017, que encaminha o Relatório de Atividades,
o Relatório da Auditoria Interna nº AUDI-116/2017, que segue acompanhado em disco compacto (CD) dos processos licitatórios, contratos,
termos aditivos, dispensas e inexigibilidades, bem como o Relatório de
Diárias, Balancetes Contábeis e Notas de Empenho, relativos ao
1º trimestre de 2017, seu parecer foi favorável ao Ofício, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Marcos Vieira apresentou Requerimento para o cancelamento da
Sessão Plenária Ordinária da Alesc, prevista para o dia 11 de março de
2020, quarta-feira, às 14 horas, para que seja realizada a referida
Audiência Pública no Plenário Osni Régis, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Marcos Vieira
relatou o PLC/0001.8/2020, que altera a Lei Complementar nº 677, de
2016, que “Dispõe sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia
dos servidores titulares de cargo de provimento efetivo do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, seu parecer foi favorável ao projeto,
posto em discussão foi cedido vista em gabinete aos Deputados
Sargento Lima e Marcius Machado. O Deputado Bruno Souza
apresentou Requerimento de para realização de Audiência Pública
nesta Assembleia Legislativa para discussão do Projeto de Lei nº
253.9/2018, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião,
onde para constar eu Gerson da Rosa, Chefe de Secretaria substituto,
lavrei a presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos os
Membros da Comissão, será assinada pelo Presidente e
posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.
Sala das Comissões, 4 de março de 2020.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas, em
cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno, reuniram-se
na Sala de Reuniões das Comissões, na Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor Deputado Ivan
Naatz, os membros da Comissão: Deputada Ana Campagnolo,
Deputado Maurício Eskudlark, Deputado Fabiano da Luz, Deputado João
Amin, Deputado Luiz Fernando Vampiro e Deputada Paulinha. Ausência
justificada do Deputado Romildo Titon, substituído pelo Deputado
VoInei Weber, conforme Ofício nº 003/2020. Havendo quorum
regimental, o Presidente iniciou a reunião submetendo à apreciação a
Ata da 3ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª
Legislatura, a qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou
a ler o requerimento para não realização de Sessão Plenária Ordinária
no dia cinco de março, em virtude da realização de Audiência Pública da
Reforma da Previdência, que foi aprovado por maioria, com voto
contrário do Deputado João Amin. O Deputado Ivan Naatz solicitou a
exclusão da pauta as seguintes matérias: PL./0485.1/2019, de
autoria do Deputado Jair Miotto que, “Institui do Dia Estadual de Ação
de Graças”; PL./0523.1/2019 de autoria do Deputado Kennedy Nunes,
que “Assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber
as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura
braile no Estado de Santa Catarina”; PL./0002.3/2020, de autoria do
Deputado Dr. Vicente Caropreso, que “Estabelece que nos editais de
concessão e/ou permissão da prestação dos serviços públicos de
conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e
operação de rodovias estaduais, constará a isenção do pagamento de
pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, transtorno
do espectro autista e/ou com deficiência de acordo com o disposto no
art. 2º da Lei federal nº 13.146, de 2015, quando em tratamento fora
do Município de seu domicílio”; PL./0448.7/2019, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que “Reconhece o Município de
Gaspar como Capital Catarinense da Moda Infantil”. O Deputado
Maurício Eskudlark relatou a seguinte matéria: MSV/00393/2020, de
autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre “Veto total ao
PL/199/19, de autoria da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, que institui o Programa de Preparação do Adolescente
para o Mercado de Trabalho no âmbito da Administração Pública
Estadual”. Exarou parecer pela manutenção do Veto que, posto em
discussão e votação, foi concedida vista em gabinete a Deputada
Paulinha. O Deputado Kennedy Nunes relatou a seguinte matéria:
MSV/00350/2019, de autoria do Governador do Estado, que dispõe
sobre “Veto parcial ao PL/0435.2/2019, de autoria do Governador do
Estado, que altera a Lei nº 17.763, de 2019, que reinstitui benefícios
fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e estabelece
outras providências”. Requereu diligência à Secretaria da Fazenda do
Estado de Santa Catarina que, posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O deputado Fabiano da Luz relatou a seguinte
matéria: PL./0416.0/2019, de autoria do Governador do Estado, que
“Dispõe sobre a organização das centrais de regulação, dentro da
estrutura da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e estabelece outras
providências”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Solicitou a exclusão da Pauta:
PEC./0014.4/2019, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark e
outros, que “Altera o art. 105 e acrescenta o art. 108-A da Constituição
Estadual para criar a Polícia Penal do Estado de Santa Catarina”. O
Deputado João Amin relatou as seguintes matérias: PL./0009.0/2020,
de autoria do Deputado Bruno Souza, que “Regulamenta, em âmbito
estadual, o art. 3º, § 1º, III, da Lei federal nº 13.874, de 20 de
setembro de 2019, para classificar atividades de baixo risco”.
Requereu diligência ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de
Santa Catarina que, posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. MSV/00392/2020, de autoria do Governador do Estado,
que dispõe sobre “Veto total ao PL/0192.2/2019, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre medidas de
conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e de
tecidos para transplante nas escolas públicas e privadas de ensino
fundamental e médio”. Exarou parecer pela rejeição do veto que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Luiz
Fernando
Vampiro
relatou
as
seguintes
matérias:
PL./0524.2/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que
“Confere ao Município de São Martinho o título de Capital Catarinense
das Bolachas Artesanais, bem como altera o Anexo Único da Lei nº
16.722, de 2015, que “Consolida as Leis que conferem denominação
adjetiva aos Municípios catarinenses”, para o fim de neste incluir o
referido Município”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. PL./0525.3/2019, de autoria
do Deputado Coronel Mocellin, que “Dispõe sobre a participação e
representação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina no Conselho
Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC)”. Requereu diligência à
Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina que, posta em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. PL./0011.4/2020,
de autoria do Deputado Laercio Schuster, que “Altera o art. 73 da Lei nº
3.938, de 1966, que “Dispõe sobre normas de Legislação Tributária
Estadual”, para determinar prazo de julgamento e pagamento de
requerimento administrativo relativo à restituição de tributos”. Requereu
diligência à Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina que,
posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A
Deputada Ana Campagnolo relatou as seguintes matérias:
PL./0246.0/2019, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da informação do tipo
sanguíneo e do fator Rh na emissão do documento de identificação de
recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades públicas e
particulares do Estado de Santa Catarina”. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Saúde, Instituto Geral de Perícias de Santa
Catarina e ao Conselho Regional de Medicina, que posta em discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade. PL./0392.8/2019, de autoria
do Deputado Kennedy Nunes, que “Regula a realização de testes de
aptidão física por candidata gestante em concurso público”. Requereu
diligência à Procuradoria Geral do Estado, Secretaria do Estado de
Administração, Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social que, posta em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. PL./0520.9/2019, de autoria do Deputado
Kennedy Nunes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das Bibliotecas
Públicas de Santa Catarina, adotarem espaços específicos destinados
aos livros de autores Catarinenses”. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0526.4/2019, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que
“Dispõe sobre a gestão associada de serviços públicos para a criação e
implantação de Consórcio Intermunicipal de Saúde relacionado com a
prestação de serviços públicos de interesse comum, na função, área e
setor da saúde, e adota outras providências”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PLC./0001.8/2020, de autoria da Mesa, que “Altera a Lei
Complementar nº 677, de 2016, que “Dispõe sobre a conversão de
licença-prêmio em pecúnia dos servidores titulares de cargo de
provimento efetivo do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa”.
Exarou parecer favorável com aprovação da emenda aditiva que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
MSV/00302/2019, de autoria do Governador do Estado, que dispõe
sobre “Veto total ao PL/380/17, de autoria do Deputado José Nei
Ascari, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais - Libras/Português no âmbito do Estado de Santa
Catarina”. Exarou parecer pela rejeição do veto que, posto em
discussão e votação, foi concedido vista em gabinete a Deputada
Paulinha e ao Deputado Luiz Fernando Vampiro. A Deputada Paulinha
relatou as seguintes matérias: PL./0487.3/2019, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, que “Institui, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, o selo ‘Empresa ECOnsciente’”. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0314.5/2019, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que
“Dispõe sobre o sigilo das informações pessoais dos Agentes Públicos
da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria da Administração
Prisional”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete ao Deputado João Amin.
PL./0345.1/2019, de autoria do Deputado Fernando Krelling que
“Altera a Lei nº 10.361, de 1997, que “Disciplina o funcionamento de
clubes, academias e outros estabelecimentos que ministrem aulas ou
treinos de ginástica, dança, artes marciais, esportes e demais
atividades físico desportivo-recreativas e adota outras providências”.
Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado João Amin e ao Deputado
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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Ivan Naatz. PL./0351.0/2019, de autoria da Deputada Marlene
Fengler, que “Altera a Lei nº 12.904, de 2004, que Dispõe sobre o
fornecimento de alimentação especial nas escolas da rede pública do
Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi concedida vista em gabinete ao Deputado Ivan
Naatz. Solicitou a exclusão de Pauta da seguinte matéria:
PL./0006.7/2020, de autoria do Governador do Estado, que “Altera o
art. 183 da Lei nº 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do
Meio Ambiente, e estabelece outras providências”. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Deputados Membros e
demais presentes e encerrou a reunião. Eu, Pedro Squizatto Fernandes,
secretário da Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada pelos
membros do colegiado, será assinada pelo Presidente da Comissão e
publicada no Diário da Assembleia.
Sala de Reunião das Comissões, 03 de março de 2020.
Deputado Ivan Naatz
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

PORTARIA
PORTARIA Nº 315, de 16 de março de 2020
Regulamenta o Ato da Mesa nº 086, de 13
de março de 2020.
A DIRETORA-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015, e do que dispõe o art. 7º do Ato da Mesa nº 086, de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam temporariamente isentos de sanções
administrativas, por motivo de falta, os servidores e policiais militares
com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade, as gestantes, bem
como os que tenham realizado recente intervenção cirúrgica, os que
estejam realizando tratamento de saúde de que decorra diminuição da
imunidade, os transplantados e os doentes crônicos, independentemente da faixa etária.
Parágrafo único. O disposto no caput se aplica, no que
couber, aos empregados terceirizados e estagiários.
Art. 2º Fica suspenso o registro de ponto eletrônico de
todos os servidores e policiais militares a partir de 16 de março de
2020, pelo período inicial de 15 (quinze) dias, considerando que o
coletor biométrico pode ser potencial veículo transmissor do vírus.
Parágrafo único. O disposto no caput se aplica aos
empregados terceirizados e a estagiários.
Art. 3º Fica permitido o exercício laboral fora das
dependências da Assembleia do Estado de Santa Catarina aos setores
administrativos da Casa cujas atividades sejam compatíveis com o
teletrabalho, a critério do chefe imediato e sob sua exclusiva
responsabilidade.
Parágrafo único. Fica sob responsabilidade do diretor
de cada área a definição do quantitativo mínimo de servidores no
respectivo setor para atendimento presencial.
Art. 4º No âmbito dos gabinetes dos Parlamentares,
fica a critério e sob a exclusiva responsabilidade de cada titular adotar
o regime de trabalho e controle de frequência de seus servidores.
Art. 5º A suspensão de que trata o art. 4º do Ato da
Mesa nº 086, de 2020, implica no cancelamento imediato de todos os
eventos agendados, os quais poderão ser reagendados após a
revogação do referido Ato da Mesa.
Art. 6º O afastamento de que trata o art. 6º do Ato da
Mesa nº 086, de 2020, deverá ser comunicado pela chefia imediata à
Coordenadoria de Saúde e Assistência, vinculada à Diretoria de
Recursos Humanos, para que esta cumpra o protocolo estabelecido
pela autoridade sanitária.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––

