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P L E N Á R I O

ATA DA 023ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 15h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel
Mocellin - Doutor Vicente Caropreso - Fabiano
da Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling -
Ismael dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto -
Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin - José
Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy Nunes -
Laércio Schuster - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcius Machado - Marcos
Vieira - Marlene Fengler - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir
Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi Saretta -
Nilso Berlanda - Paulinha - Paulo Eccel - Ricardo
Alba - Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sergio
Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

sociedade. Cita que Santa Catarina lida com
crises na saúde, na economia, e agora, na
política, que constrange o Governo pela
denúncia de compras irregulares, e reconhece
os erros que o Governo cometeu em ações
perante o combate à COVID-19, mas também
aponta conquistas e acertos, exemplificando as
decisões de contenção e isolamento,
preservando a vida dos catarinenses, além da
qualidade no atendimento aos pacientes
diagnosticados com Coronavírus.

considerando que o remédio não pode ser mais
amargo, pior que a doença, neste caso.
[Taquigrafia: Northon]

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Parabeniza a Deputada Paulinha pela coragem
em defender o Governo, no momento delicado
que este se encontra, mesmo que
parcialmente.

Diz acreditar que a crise vivenciada
não é somente da saúde, mas também da
insegurança, do desemprego e da falta de
atitudes. Comenta que estamos vivendo uma
calamidade administrativa no Governo de Santa
Catarina.

Também considera o erro cometido
em relação à servidora Márcia, e aproveita a
oportunidade para deixar sua solidariedade à
mulher decente e digna, que tem a sua
admiração, carinho e respeito. Percebe que o povo ainda não sentiu

o governo, não sentiu a ação, e por isso todos
estão pagando um preço muito alto. Questiona
a falta de critérios para a retomada da
economia e completa dizendo que quem não
está trabalhando é porque já foi demitido, ou
dependendo de um programa que o Governo
federal fez para minimizar os efeitos da
demissão, que seria muito mais drástica.

Discorda de movimentos incendiários,
comenta que o Parlamento é capaz de oferecer
mais aos catarinenses, e pede para que os
Parlamentares reflitam se realmente há neces-
sidade de efetuar um pedido de impedimento
ao Governador Carlos Moisés. Reconhece que o
Governo errou, que erra também pela falta de
comunicação, e reforça que o mesmo precisa
de auxílio do Parlamento, pedindo para que a
verdade seja trazida à tona.

PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita
a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.

Passa ao horário reservado aos
Partidos Políticos. Afirma que todos precisam trabalhar e

pergunta-se como os funcionários irão se
locomover para o trabalho, lembrando que o
transporte coletivo é um serviço essencial, e
acredita que a palavra calamidade
administrativa resume o sentimento da
população catarinense.

**********
Partidos Políticos Demonstra confiança na comissão que

irá instaurar a CPI para investigar
irregularidades nas verbas destinadas ao
combate do Coronavírus, e pede para que
sejam tomadas medidas coerentes,

Partido: PDT
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) -

Comenta sobre a gravidade da crise global por
conta do Coronavírus e o papel dos líderes na

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Salienta que as empresas de
transporte coletivo são concessões municipais,
e esse prejuízo vai cair no bolso do cidadão,
pois já estão entrando com ações contra as
prefeituras, que por consequência vêm contra o
Governo, e é o dinheiro do cidadão catarinense
que vai ter que subsidiar os prejuízos dessas
empresas de transporte coletivo que estão
impossibilitando o mais humilde de trabalhar.

catarinense. Acrescenta que a população do
estado encontra-se desamparada, pois o líder do
estado, Governador Carlos Moisés, não apresenta
um bom desempenho como gestor público.

situação, o Governador é capaz de, no fim do
dia, fazer uma live e recomendar lavar as mãos,
dando publicidade para isso, como se não
estivesse acontecendo nada, em se tratando
dos R$ 33 milhões pagos a empresa
Veigamed, que sumiu da conta bancária.

Aponta erros do Governo, e cita a
promessa da nova política, de que seria um
governo técnico, com uma equipe de
profissionais de carreira e uma gestão
transparente. Mas apresentou-se como um
homem que não dialoga, e lamenta que o Parla-
mento esteja perdendo tempo com tais
episódios, ao invés de estar produzindo
melhorias para a vida dos catarinenses.

Comenta do pânico gerado pelo
Governo em cima do vírus, e acredita que foi
neste momento que pessoas maldosas se
aproveitaram da situação.Deputado Ismael dos Santos

(Aparteante) - Corrobora a fala do Deputado
Milton Hobus e diz que já fez o pedido de que
as linhas municipais retornem às atividades
com pelo menos 50% da ocupação e medidas
de higienização.

Também fala sobre o aluguel do novo
prédio do Detran, que por vaidade foi escolhido
outro local, mas continua fechado e não atende
bem em nenhuma das localidades.Ao fim, pede para que o Presidente

da Assembleia aprove o requerimento que pede
o afastamento do Secretário Douglas Borba,
assim como foi feito com o ex-Secretário da
Saúde Helton Zeferino, com a intenção de
encontrar os responsáveis por toda a ação.
[Taquigrafia: Northon]

Questiona as medidas tomadas pelo
Detran sobre as CFCs, que permite apenas 5
alunos por sala. Lembra que estas escolas de
condutores não têm como se sustentar
desta maneira.

Também cita a questão das
concessionárias, que estão prestes e fazer
muitas demissões, e levanta a questão dos
financiamentos que foram feitos para adquirir
ônibus novos, que agora não podem ser pagos.
Finaliza, dizendo que já é hora de atender o
trabalhador mais humilde. [Taquigrafia: Guilherme]

Diz que entrará com Projeto de Lei
que regulamentará as escolas de condutores
no Estado com todas as normativas de
precaução e higienização. Pede que haja
racionalidade nas decisões a fim de evitar mais
desemprego. [Taquigrafia: Guilherme]

Partido: PP
DEPUTADO JOÃO AMIM (Orador) - Traz

uma retrospectiva do dia da votação do decreto
de calamidade até ontem, e afirma que
aguardaria os próximos capítulos, mas os
episódios pioram dia a dia, e se diz
surpreendido pela entrevista da servidora que
foi envolvida na compra dos ventiladores.

Partido: PSL
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) -

Dá continuidade ao assunto que foi debatido
ontem, mesmo que estejamos com situação
grave na saúde, e afirma que tem fiscalizado o
Executivo a partir do dia em que recebeu carta
branca para comprar sem licitação. Diz ainda
que está preocupado com a economia,
repudiando ações do Governo que retalharam
muitos empregos no Estado, entretanto não
pode deixar de falar sobre outro tema.

Partido: PT
DEPUTADO PAULO ECCEL (Orador) -

Discorre sobre a necessidade de novas fontes
de recursos para manter as bolsas de estudo
dos universitários catarinenses.

Comenta a ida voluntária do
ex-secretário da Saúde, Helton Zeferino, à
Polícia para prestar um novo depoimento, e
questiona o porquê desta ação voluntária do
secretário. Fala, ainda, sobre a entrevista do
Secretário da Casa Civil Douglas Borba e pede
a sua exoneração imediata.

Comenta que os “gabinetes do ódio”
têm em comum a proliferação de fake news, e
esclarece que a moção aprovada na
Assembleia Legislativa não foi de repúdio, mas
sim de apelo por uma mudança na forma de
abordagem e combate ao crime nas comunidades
e periferias dos aglomerados urbanos.

Desta forma, demonstra repúdio à
moção apresentada por um Parlamentar do
Partido dos Trabalhadores, pois considera a
proposta um ato para defender bandidos.

Lembra da eleição para Governador e
cita que o então Chefe do Executivo parecia
uma pessoa de bem e questiona suas ações hoje.(Solicita à assessoria que proceda

exibição de vídeo.)
Conclui, reconhecendo a importância da

Polícia Militar e ressaltando que, em nenhum
momento, manifestou repúdio à instituição.
[Taquigrafia: Roberto]

Indaga onde estava a CGE no caso do
hospital de campanha, dos respiradores, na
dispensa de licitação, entre tantos outros
episódios lamentáveis. [Taquigrafia: Guilherme]

Diz que a consequência da aprovação
da moção foi a paralisação dos patrulhamentos
nos morros, deixando pessoas de bem
desprotegidas. Exibe imagem da apreensão,
contestada pelo deputado petista, contendo
armas, dinheiro e drogas ilícitas.

**********
Partido: MDB Ordem do Dia
DEPUTADO MAURO DE NADAL

(Orador) - Registra os 59 anos da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, parabe-
nizando a todas.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Dá início à pauta da Ordem do Dia.

Finaliza, expondo ficha criminal do jovem
que perdeu a vida em confronto com a Polícia
Militar em Florianópolis, nela contém
sequestro, estupro e porte ilegal de armas.
Ressalta que seu gabinete é absolutamente
contra corruptos, bandidos e todos que os
defendem. [Taquigrafia: Roberto]

A Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei n. 0114/2020.Fala do período de tensão que

vivencia o Brasil e o resto do mundo. Discorre
sobre a transformação que essa pandemia está
causando na forma de nos relacionarmos, de
levarmos as informações, bem como as
consequências para a área da saúde,
educação, política e economia.

Discussão e votação em turno único
da Mensagem de Veto n. 0058/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 381/17, de
autoria do Deputado Darci de Matos, que
dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal
com o objetivo de estimular a realização de
Projetos Culturais, instituindo o Programa de
Incentivo à Cultura (PIC), no âmbito do Estado
de Santa Catarina.

Deputado Coronel Mocellin - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao Deputado Coronel Mocellin.

Conclui, dizendo que o Presidente, em
seu texto, no dia anterior, colocou com muita
precisão o momento político, e a forma como
vê a Política. Faz a leitura de um artigo que fala
da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e
exibe vídeo em homenagem ao seu grande
trabalho.[Taquigrafia: Roberto]

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN -
Complementa o comentário do Deputado Jessé
Lopes, acreditando que passou despercebido
nas sessões virtuais a votação da moção em
repúdio à ação da Policia Militar, e diz que foi muito
cobrado em relação ao assunto. Desta forma,
pede escusas à Polícia Militar, e diz que está
fazendo uma moção em apoio a mesma pelas
ações que está executando no combate ao crime.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela rejeição do veto.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

Deputados: Paulinha, Kennedy Nunes, Milton
Hobus, Fabiano da Luz, Valdir Cobalchini,
Ricardo Alba, Luciane Carminatti, Jessé Lopes,
Laércio Schuster, Dr. Vicente Caropreso, Altair
Silva, Mauro de Nadal, Fernando Krelling,
Marcius Machado, Coronel Mocellin, Ada De
Luca, Felipe Estevão, Bruno Souza, Nilso
Berlanda e Ivan Naatz.

Partido: MDB
DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -

Afirma que o Secretário Douglas Borba já
deveria ter sido afastado, por ter cometidos
erros graves em outros episódios, como no
caso do hospital de campanha. Discorre sobre
a situação frágil e a suspeita de envolvimento
do Secretário da Casa Civil no escândalo das
compras dos respiradores.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Agradece ao Deputado Coronel Mocellin e
concede a palavra pela ordem ao Deputado
Maurício Eskudlark.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -
Demonstra solidariedade à Polícia Militar, e diz
que conhece a área e sabe que a atuação da
Polícia tem que ser firme, desta forma
acompanha a manifestação dos Deputados
Coronel Mocellin e Jessé Lopes.

Em votação.
Comenta que, em um governo sério,

o Secretário Douglas Borba não teria espaço, e
questiona a capacidade técnica e profissional
do mesmo. Concluindo, questiona também a
omissão e a transferência de responsabilidades
do Governador sobre este escândalo.
[Taquigrafia: Northon]

Os srs. Deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem “não”
rejeitam-no.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)

Partido: PSD DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER

(Orador) - Lamenta que o estado de Santa
Catarina esteja nas páginas policiais dos
jornais, prejudicando a esperança do eleitor

DEPUTADO ALTAIR SILVA não
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLOPartido: PL

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Inicia dizendo que, apesar da

DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN não

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FABIANO DA LUZ não

DEPUTADO IVAN NAATZ O sr. Deputado João Amin - Pela
ordem, sr. Presidente.DEPUTADO JAIR MIOTTO não

DEPUTADO JERRY COMPER nãoDEPUTADO FELIPE ESTEVÃO não
DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado
João Amin.

DEPUTADO JESSÉ LOPES sim
DEPUTADO JOÃO AMIN simDEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO IVAN NAATZ DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JULIO GARCIA

O SR. DEPUTADO JOÃO AMIN -
Reporta-se ao requerimento de sua autoria que
trata sobre a questão da Educação no Estado
durante o período de isolamento social,
requerendo a presença do Secretário da
Educação, na Alesc, para esclarecimentos. Por
isso, solicita que o requerimento seja apreciado
na presente data.

DEPUTADO JAIR MIOTTO não
DEPUTADO JERRY COMPER não DEPUTADO KENNEDY NUNES não

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTERDEPUTADO JESSÉ LOPES sim
DEPUTADO JOÃO AMIN não DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não
DEPUTADO JULIO GARCIA

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não
DEPUTADO MARCIUS MACHADO não

DEPUTADO KENNEDY NUNES não
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER não

DEPUTADO MARCOS VIEIRA não
DEPUTADA MARLENE FENGLER não DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

A Presidência consulta os srs. Líderes se há
possibilidade de votar o requerimento do
Deputado João Amin na pauta da Ordem do Dia
na presente data.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUSDEPUTADO MARCIUS MACHADO não

DEPUTADO MARCOS VIEIRA não DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADA MARLENE FENGLER não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não

DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA não

(As Lideranças aquiescem.)
Dá continuidade à pauta da Ordem

do Dia.DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO NILSO BERLANDA
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO PAULO ECCEL não

Pedido de Informação n. 0236/2020,
de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca da comer-
cialização dos leites Terra Viva no
Supermercado Marcon, no Município de
Criciúma, uma vez que na embalagem do
produto está expresso a proibição da venda por
se tratar de alimentação escolar, produto da
agricultura familiar.

DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO RICARDO ALBA não
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO NILSO BERLANDA não
DEPUTADA PAULINHA não

DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO SARGENTO LIMA

DEPUTADO PAULO ECCEL não
DEPUTADO RICARDO ALBA não

DEPUTADO SERGIO MOTTA não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não
DEPUTADO ROMILDO TITON não

DEPUTADO VOLNEI WEBER
Está encerrada a votação.

DEPUTADO SARGENTO LIMA Votaram 33 srs. Deputados. Em discussão.
DEPUTADO SERGIO MOTTA não
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

Temos seis votos “sim”, 25 votos
“não” e duas abstenções.

Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Jessé Lopes.

DEPUTADO VOLNEI WEBER não
Está encerrada a votação.

(Votação nominal realizada de forma
híbrida, virtual e manual. O sr. Presidente,
Deputado Julio Garcia, acatou as manifes-
tações dos Deputados Ada De Luca, Luciane
Carminatti, Moacir Sopelsa, Nilso Berlanda e
VoInei Weber contrários a manutenção do veto
e do Deputado Ivan Naatz registrando
abstenção, fora do sistema eletrônico de
votação. Totalizando assim 33 votos, sendo
seis “sim”, 25 “não” e duas abstenções.)

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Votaram 37 srs. Deputados.
Temos três votos “sim”, 34 votos

“não” e nenhuma abstenção.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0237/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca das medidas que estão
sendo tomadas para fins de higienização dos
locais de trabalhos diante da possibilidade dos
servidores públicos estaduais voltarem a
realizar seus trabalhos de maneira presencial.

(Votação nominal realizada de forma
híbrida virtual e manual. O sr. Presidente,
Deputado Julio Garcia, acatou as manifes-
tações dos Deputados Ada De Luca, Ivan Naatz
e Moacir Sopelsa contrários à manutenção do
veto, fora do sistema eletrônico de votação.
Totalizando assim 37 votos, sendo três “sim”,
34 “não” e nenhuma abstenção.)

Está rejeitado o veto.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0050/2020, de autoria da
comissão de Constituição e Justica, que revoga
o item 172 do Anexo Único da Lei nº 16.733,
de 2015, que “Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade pública
estadual no âmbito do Estado de Santa
Catarina”, para excluir do rol das entidades
declaradas de utilidade pública estadual a
Instituição Comunitária de Crédito - Blumenau
Solidariedade.

Em discussão.
Está rejeitado o veto. (Pausa)
Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 0290/2019, que
dispõe sobre veto total ao PL n. 147/19, de
autoria do Deputado VoInei Weber, que dispõe
sobre a inclusão do tipo sanguíneo na Carteira
Nacional de Habitação.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0238/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca da atuação da
Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina
durante o período de pandemia da COVID-19.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela manutenção do veto.

Em discussão. Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justica.Discutiram a presente matéria os srs.

Deputados VoInei Weber, Marcius Machado e
Ivan Naatz.

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

Em votação. Em votação. Em votação.
Encaminharam votação pela rejeição do

veto os srs. Deputados: Ada De Luca, Marcius
Machado e Felipe Estevão; e a sra. Deputada
Paulinha, líder do Governo, libera a bancada.

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

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

Aprovado. Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0068/2019, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, que altera a Lei
nº 14.361, de 2008, que “Estabelece a política
de apoio ao Turismo Rural na Agricultura
Familiar de Santa Catarina”.

Pedido de Informação n. 0239/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca da existência de procedi-
mentos operacionais padrões para pagamentos
antecipados realizados pela Administração
Pública Estadual, definindo cautelas e garantias.

Os srs. Deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem “não”
rejeitam-no.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justica; de
Financas e Tributacão; e de Agricultura e
Política Rural.

DEPUTADO ALTAIR SILVA não
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

Em discussão.
(Pausa)

DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN abst

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

permaneçam como se encontram.DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não
DEPUTADO FABIANO DA LUZ não

(Pausa)
Em votação. Aprovado.

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO não
DEPUTADO FERNANDO KRELLING não

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

Pedido de Informação n. 0240/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Saúde,DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS Aprovado.
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informações acerca do andamento da
reforma da sala do tomógrafo do Hospital
Governador Celso Ramos, bem como da
chegada de aparelho de climatização.

Pedido de Informação n. 0247/2020,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Administração,
informações acerca do Pregão 057/2016
relacionado ao valor cobrado por usuário do
sistema de saúde do Estado.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovada com o voto contrário da

Deputada Luciane Carminatti.Em votação. Em discussão.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
(Pausa) Moção n. 0173/2020, de autoria do

Deputado Ivan Naatz, apelando ao Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela
extensão, ao Estado de Santa Catarina, dos
efeitos da Instrução Normativa nº 1, de 2020,
do MAPA, que proíbe a captura, o transporte, o
beneficiamento, a industrialização, a comer-
cialização de qualquer indivíduo da espécie
Ucides cordatus, popularmente conhecido
como caranguejo-uçá.

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

permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0241/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca das obras paralisadas no
Hospital Infantil Joana de Gusmão, na ala
destinada para queimados.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0248/2020,

de autoria do Deputado Sergio Motta,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca de leitos de UTI no Estado,
disponibilizados para atender pacientes em
casos graves de coronavírus.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa) Em votação.
Em votação. Os srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado. Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0242/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca da finalização do procedi-
mento de licitação para contratação das obras
da Rodovia Jorge Lacerda, acesso sul do
Município de Criciúma.

Aprovada.
Aprovado. Moção n. 0174/2020, de autoria do

Deputado Fernando Krelling, apelando ao
Diretor-Presidente da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Presidente do
Fórum Parlamentar Catarinense, por urgência e
celeridade na análise dos projetos no que
visam à ampliação da produção de ventiladores
pulmonares no Brasil.

Moção n. 0167/2020, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando os
Policiais Militares de Santa Catarina, pelo combate
aos crimes violentos na cidade de Florianópolis.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.

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

Discutiram a presente matéria os srs.
Deputados: Fernando Krelling e Dr. Vicente
Caropreso.

Aprovada.
Aprovado. Moção n. 0168/2020, de autoria do

Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando o
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
pelos seus 185 anos de fundação.

Pedido de Informação n. 0243/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca de reunião com servidores
do IMA para debater o Plano de Cargos e Salários.

Em votação.
Os srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0175/2020, de autoria do

Deputado Fernando Krelling, manifestando ao
Presidente da Câmara dos Deputados e demais
autoridades, apoio à aprovação do Projeto de
Lei nº 2294/2020, que dispõe sobre medidas
de simplificação e flexibilização das normas
técnicas para fabricação, registro e comercialização
de ventiladores e respiradores pulmonares.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0169/2020, de autoria do

Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando o
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
pelo Dia Internacional do Bombeiro.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0244/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca do andamento do processo
FCC 4175/2020.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão. Os srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa) Aprovada.

Em votação. Aprovada. Requerimento n. 0451/2020, de
autoria do Deputado João Amin, solicitando a
convocação do Secretário de Estado da Educação.

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

Moção n. 0170/2020, de autoria do
Deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando a
UDESC pela doação de equipamentos que
serão utilizados no combate a pandemia.

Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0245/2020,

de autoria do Deputado Milton Hobus,
solicitando ao Secretário de Estado da Casa
Civil, informações acerca das novas regras
atinentes à fatura de água.

Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado João Amin.Em discussão.

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

permaneçam como se encontram.Os srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Em discussão. Aprovado.

(Pausa) Aprovada. Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0443/2020, 0444/2020 e 0445/2020, de
autoria do Deputado Nilso Berlanda;
0446/2020, de autoria do Deputado Altair
Silva; 0448/2020, de autoria do Deputado
Valdir Cobalchini; 0449/2020, de autoria do
Deputado Fernando Krelling; e 0450/2020, de
autoria da Deputada Paulinha.

Em votação. Moção n. 0171/2020, de autoria do
Deputado João Amin, cumprimentando o Hotel
Dolomite, localizado no Caravaggio - Nova
Veneza, pelo recebimento do prêmio Traveller
Review Awards.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0246/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca da bolsa de estudos do
artigo 170 da Constituição Estadual,
pertencente ao programa UNIEDU.

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

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

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0629/2020, 0630/2020,
0631/2020 e 0632/2020 de autoria do
Deputado Nilso Berlanda; 0634/2020, de
autoria do Deputado Paulo Roberto Eccel;
0635/2020 e 0640/2020, de autoria do

Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0172/2020, de autoria do

Deputado Ivan Naatz, apelando ao Governador
do Estado, pela liberação da prática esportiva -
Futebol soçaite - em quadras e arenas do
Estado de Santa Catarina.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
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Deputado João Amin; 0636/2020, de autoria
do Deputado Jessé Lopes; 0637/2020, de
autoria do Deputado Coronel Mocellin;
0638/2020, de autoria da Deputada Paulinha;
0639/2020, de autoria do Deputado Valdir
Cobalchini; 0642/2020, 0643/2020,
0644/2020, 0645/2020, 0646/2020,
0647/2020, 0648/2020, 0649/2020,
0650/2020, 0651/2020 e 0652/2020, de
autoria do Deputado Laércio Schuster;
0653/2020, de autoria do Deputado José
Milton Scheffer; e 0654/2020, de autoria do
Deputado Sergio Motta.

A Presidência acatou manifestação
contrária da sra. Deputada Luciane Carminatti,
às Indicações n.s: 0629/2020, 0630/2020 e
0649/2020; e do sr. Deputado Paulo Eccel à
de n. 0636/2020.

Feminina não faz julgamento de ficha criminal
de ninguém, mas busca criar ações para
proteção de todas as mulheres, sem distinguir
cor, credo, raça, afirmando que a referida
Bancada repudia qualquer ato de violência
contra a mulher e qualquer ser humano.Finda a pauta da Ordem do Dia.

Deputada Ada De Luca - Pela ordem,
sr. Presidente.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer
uso da palavra, a Presidência encerra a
presente sessão, convocando outra,
ordinária, para a semana subsequente, às
15h. [Transcrição: Taquígrafa Sílvia]
[Revisão: Taquígrafa Sara].

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra, pela ordem, a sra. Deputada
Ada De Luca.

DEPUTADA ADA DE LUCA - Registra,
com veemência, que a Bancada Parlamentar

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Fernando Krelling, Jerry Comper, Kennedy Nunes, Maurício Eskudlark e
Mauro de Nadal, a fim de realizar estudos, debates e iniciativas de
agregar e compartilhar conhecimento sobre o setor, além de fortalecer
o relacionamento com redes, organizações e o público gamer.ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 015-DL, de 2020
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 16 de junho de 2020.O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

Deputado JULIO GARCIA
Presidente

–––– * * * ––––CONSTITUI a Frente Parlamentar Catarinense de Games e Jogos
Eletrônicos, integrada pelos Senhores Deputados Fabiano da Luz,

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

para constar, eu, Luciana Garcia Winck, Gerente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, lavrei a presente ata, que após lida e apro-
vada será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado VoInei Weber
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Presidente
–––– * * * ––––

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dez horas e
trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência
do senhor Deputado VoInei Weber, com amparo nos artigos 92, 136 e
368 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 3ª Reunião
Ordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, referente à 1ª
Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram registradas as presenças
dos senhores Deputados Maurício Eskudlark, Ismael dos Santos, Jerry
Comper e Ricardo Alba. O Senhor Deputado Ivan Naatz justificou a
ausência através do Ofício nº 0125/2019, enquanto o Senhor
Deputado Nazareno Martins justificou a ausência através do Ofício
115/2019_GPNM/ALESC. Havendo quórum regimental, o senhor
Presidente abriu a reunião e procedeu a discussão e votação da ata da
reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o
Presidente fez o relato da Denúncia Nº 002/2019, apresentada pela
Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão - ACAERT,
Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Federação Nacional dos
Jornalistas - FENAJ e Associação Catarinense de Imprensa - ACI contra
a Deputada Ana Caroline Campagnolo, exarando parecer pelo
arquivamento da representação em razão da inexistência de ato
atentatório ao decoro parlamentar, fundado na garantia da inviolabi-
lidade do mandato, conforme previsto no art. 53 da Constituição
Federal, art. 42 da Constituição Estadual e art. 347 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Colocado em discussão e votação, o parecer do relator foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente fez o relato da
Denúncia Nº 003/2019, apresentada por Marcio de Souza, contra o
Senhor Deputado Ivan Naatz, exarando parecer pelo arquivamento em
razão do descumprimento do § 1º do art. 368 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Posto em
discussão e votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Por
último, o Senhor Presidente informou que recebeu expediente de fato
denunciado pela Senhora Deputada Paulinha a respeito de vídeo
produzido como intuito de denegrir os parlamentares que votaram
contra a redução do duodécimo, porém não compete à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar a investigação dos fatos, propondo o
encaminhamento à Mesa Diretora para as devidas providências. Posto
em discussão e votação, o encaminhamento foi aprovado. Não havendo
mais nada a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião. E

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às onze horas, em
cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno, reuniram-se
pelo sistema de videoconferência sob a Presidência do Senhor
Deputado Neodi Saretta, os membros da Comissão: Deputado Coronel
Mocellin, Deputado Dr. Vicente Caropreso, Deputado José Milton
Scheffer, Deputada Ada de Luca, Deputado Ismael dos Santos e
Deputado Valdir Cobalchini. Participaram por videoconferência os
seguintes convidados: Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina - COREN/SC, Helga Regina Bresciani; e
o Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa
Catarina - CRM/SC, Dr. Marcelo Neves Linhares. Havendo quórum
regimental, o Presidente submeteu à apreciação a Ata da 4ª Reunião
Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente passou a palavra
para o Deputado Ismael dos Santos, que relatou o PL./0030.7/2020,
de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui a “Semana Estadual
de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais
- Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa”; exarou parecer favorável,
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, o senhor Presidente agradeceu a participação dos convidados
e dos senhores Deputados membros da comissão, parabenizando em
nome da senhora Helga Regina Bresciani, todos os enfermeiros por seu
dia, comemorado no dia doze desse mês. Ato contínuo, o senhor
Presidente comentou sobre a importância da presente reunião, a
respeito do papel do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina - COREN/SC e do Conselho Regional de Medicina do Estado de
Santa Catarina - CRM /SC, no enfrentamento da Pandemia COVID-19.
Com a palavra, a senhora Deputada Ada de Luca parabenizou todos os
profissionais da saúde e questionou a senhora Helga Regina Bresciani
a respeito dos preparativos no que diz respeito aos equipamentos em
caso de aumento do número de casos no Estado e se os profissionais
de saúde vão conseguir superar as demandas. Ainda com a palavra, a
senhora Deputada perguntou se os profissionais de saúde estão sendo
testados, de que forma estão sendo feitos os testes e quantos
profissionais já foram contaminados. Com a palavra, a senhora Helga
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Reina Bresciani explicou que no começo da pandemia o Governo do
Estado chamou o Conselho Regional de Enfermagem para uma
conversa e que eles têm mantido o diálogo. Relatou ainda que no Brasil
há hoje mais de dez mil profissionais afastados por suspeitas ou
contaminação do Covid-19, dentre esses profissionais cento e oito
mortos e, em Santa Catarina, são oitocentos e quarenta e cinco
suspeitos com noventa e oito já confirmados, explicando que esse
controle se dá por meio de um sistema interno na qual os enfermeiros
possuem acesso e alimentam. Relatou ainda que as recomendações
de que seja mantida distância de um metro e meio por pessoa, são
difíceis de serem aplicadas aos profissionais de saúde, que não tem
como ficar longe dos pacientes. Sendo assim, desde o inicio da
pandemia, foi solicitado ao Governo do Estado material de prevenção e
proteção de alta qualidade e em grande quantidade. Revelou ainda que
os testes são feitos somente nos casos suspeitos e defendeu que
todos os profissionais de saúde devem ser testados, pois caso
testarem negativo não precisarão ficar quatorze dias em isolamento.
Ato contínuo declarou que as equipes precisam ser protegidas, pois, se
seguir o aumento de casos, em algum momento não haverá mais
profissionais de saúde para atender a demanda. Destacou que os
testes rápidos e os equipamentos tem que ser garantidos a esses
profissionais e que, por não haver diretrizes claras quanto ao assunto,
os gestores, muitas das vezes se sentem inoperantes. Informou que a
maior preocupação do Conselho Regional de Enfermagem são as
diversas denúncias recebidas sobre a qualidade dos EPIs. Solicitou aos
Deputados que a insalubridade dos profissionais da saúde seja
aumentada em quarenta por cento. Com a palavra, o senhor Presidente
agradeceu e relatou que já está em andamento por sua autoria um
Projeto de Lei que dispõe sobre a insalubridade para os profissionais
da enfermagem e solicitou aos Deputados o apoio nas demais
comissões. Na seqüência, o Dr. Marcelo Neves Linhares relatou que o
Governo do Estado não solicitou auxílio em nenhum momento do
Conselho Regional de Medicina e nem os convidou para participar de
nenhuma reunião. Comentou ainda que, por iniciativa própria, no início
da pandemia, o Conselho emitiu uma nota e abriu um canal para
denúncias, referentes aos EPIs, uma vez que essas denúncias não
versavam sobre a falta de equipamentos, mas sim sobre a qualidade.
Comentou ainda sobre a redução das cirurgias eletivas que, após o
corte, os médicos continuaram freqüentando os hospitais em seus
horários normais, fazendo com que se aglomerassem em bibliotecas e
outros repartimentos, sem demandas. Esclareceu ainda que o
Conselho Regional de Medicina está buscando um melhor canal de
comunicação, que estão sempre fiscalizando os hospitais e afins, em
contato com a Secretaria de Estado de Saúde e que o canal está
aberto, aguardando denúncias. Com a palavra, a Deputada Ada de Luca
questionou quando retornam as cirurgias eletivas e se o Conselho está
atento às questões psicológicas dos profissionais da área da saúde.
Solicitou ainda o posicionamento do Conselho Regional de Medicina
quanto a hidroxicloroquina, uma vez que, segundo publicações, ela não
evita a morte e pode causar graves problemas cardíacos. Com a
palavra, o Deputado Dr. Vicente Caropreso relatou fazer parte de um
grupo de respostas de ações coordenadas e que a insalubridade
deveria ser algo vital, sendo defendida como uma bandeira pela
Comissão de Saúde, pois esses profissionais são a comissão de
frente, e revelou ainda que propôs que os profissionais da saúde
pudessem ficar nos hotéis, para que dessa forma possam descansar
da forma correta e minimizar o risco de contaminação para seus
familiares. Em seguida, questionou à senhora Helga sobre a situação
do Hospital Ruth Cardoso que teve grande incremento no número de
casos e relatou que os profissionais devem ser testados
repetidamente, solicitando ao Grupo de Respostas de Ações
Coordenadas - GRAC, um mapeamento desses profissionais da saúde.
Afirmou ainda que o uso da hidroxicloroquina não deve ser pautado por
ideologia e que quem deve definir se o paciente precisa ou não é o
médico que está acompanhando o caso. Com a palavra, o Deputado
Valdir Coblachini sugeriu que a Comissão de Saúde elabore um Projeto
de Lei para construir diretrizes de proteção individual aos profissionais
da área da saúde. Questionou ainda se existe alguma situação
específica que preocupa o Conselho Regional de Enfermagem e o
Conselho Regional de Medicina, para quando a pandemia chegar em
seu nível mais alto e se existe uma previsão de normalizar, reforçando
também a questão das cirurgias eletivas. Com a palavra o Deputado
Ismael dos Santos perguntou ao Dr. Marcelo sobre a leitura médica em
relação à eficácia do confinamento. Na sequência, o Deputado Coronel
Mocellin relatou que foi discutido no Grupo de Respostas de Ações
Coordenadas o grande número de mortes e muitos desempregados,
que é complicado conciliar o isolamento com a economia, solicitando
qual é o posicionamento do Conselho Regional de Medicina. Em

resposta, o Dr. Marcelo Neves Linhares destacou que a atividade
econômica tem que continuar, com todos os métodos de prevenções,
porém elas devem ser retomadas gradativamente, comentando que
cada região tem que ter a sua preocupação e o seu método de encarar
o caso. Revelou ainda, que um método valioso nessa pandemia é a
telemedicina, pois é possível reemitir receitas e novas receitas de
forma online, que vem tendo uma boa aceitação pela sociedade. Ainda
com a palavra afirmou que acredita não ser necessária até o momento
a instalação de um hospital de campanha, pois há leitos disponíveis
nos hospitais. Quanto ao uso da hidroxicloroquina, destacou que deve
ser usada conforme o médico julgar necessário. Com a palavra a
senhora Helga Regina Bresciani informou que o Conselho Regional de
Medicina, juntamente com o Conselho Federal, lançou uma capacitação
e estão incentivando para que todos os profissionais participem. Em
relação à saúde mental, comentou ainda que o Conselho Regional de
Medicina lançou uma plataforma onde são atendidos todos os
profissionais da área da saúde, protegendo-os de exaustão e
problemas psicológicos. Sobre o hospital de campanha apontou que os
leitos dos hospitais já existentes devem ser preenchidos antes da
instalação de um novo hospital, vez que os hospitais estão com baixas
internações. Explicou também que o Conselho Regional de Medicina
tem feito teleatendimentos nesse momento de pandemia. Revelou
ainda que a economia deve voltar, mas que devem ter diretrizes claras
de como se proteger. Com relação ao Hospital Ruth Cardoso, informou
que quarenta e seis trabalhadores foram diagnosticados com o
Covid-19, muitos já melhoraram e retomaram as suas atividades, sendo
que a recomendação foi aumentar e redobrar os cuidados e a proteção.
Com a palavra o senhor Presidente que agradeceu a presença de todos
e relatou sobre a necessidade de maior testagem dos profissionais,
pois se testarem negativos, podem retornar aos seus trabalhos.
Solicitou ainda que o Governo do Estado libere mais testes e explicou
que em algumas cidades os leitos de UTI estão vagos, mas que, em
outras, os leitos estão super lotados. Ato contínuo, falou da impor-
tância do reconhecimento do trabalho dos profissionais da saúde. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Depu-
tados Membros e demais presentes e encerrou a reunião da qual eu, Carlos
Vinicius Lannes Duering, Assessor de Comissão Permanente, lavrei esta Ata
que após lida e aprovada pelos membros do colegiado, será assinada pelo
Presidente desta Reunião e publicada no Diário da Assembléia.
Coordenadoria das Comissões, 13 de maio de 2020.

Deputado Neodi Saretta
Presidente da Comissão de Saúde

–––– * * * ––––

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 0079.9/2020
Cocal do Sul SC, 26 de Maio de 2020.

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade do Lions Clube Cocal do Sul, de Cocal do
Sul, referente ao exercício de 2019.

Sergio Pereira Ruzza
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0080.2/2020

Joinville, 02 de junho de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Instituto Tecnológico
de Joinville (FITEJ), referente ao exercício de 2019.

Prof. Carlos Alberto Lessa
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 08/06/20

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0081.3/2020

Joinville, 20 de Maio de 2020
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Cultural União
Comunitária, de Joinville, referente ao exercício de 2019.

Osvaldo da Cunha Batista
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20

–––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0082.4/2020 OFÍCIO Nº 0089.0/2020
Peritiba, SC, 12 de maio de 2020. Ofício Nº 017/APAE/2020

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba, de Peritiba, referente ao exercício de 2019.

São Francisco do Sul, 25 de maio de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de São Francisco do Sul, referente ao
exercício de 2019.

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativa

Lido no Expediente Elisabeth Lasala Cidral
Sessão de 09/06/20 Presidente

–––– * * * –––– Lido no Expediente

OFÍCIO Nº 0083.5/2020 Sessão de 09/06/20

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Concórdia, referente ao exercício de 2019.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0090.4/2020

Ofício Nº 15/2020 Joinville, 13 de Maio de 2020.
Angela Aparecida Bez Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Banco de Olhos de Joinville,
referente ao exercício de 2019.

Secretária-Geral
Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20 Julio César Vieira
–––– * * * –––– Gestor Administrativo e Financeiro
OFÍCIO Nº 0084.6/2020 Banco de Olhos de Joinville

Ofício Nº 45/2020 Coronel Freitas, 28 de maio de 2020. Lido no Expediente

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Coronel Freitas (APAE), referente ao exercício de
2019.

Sessão de 09/06/20

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0091.5/2020

Ofício Nº 010/2020 Maravilha, 19 de maio de 2020.
Adelcir Luiz De Santi Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Maravilha, referente aos exercício de 2019.

Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20 Méri Teresinha Mattei Ranzan
–––– * * * –––– Presidente
OFÍCIO Nº 0085.7/2020 Lido no Expediente

Pinhalzinho-SC, 28 de abril de 2020. Sessão de 09/06/20

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública a Associação Cultural Alemã de
Pinhalzinho-SC, referente ao exercício de 2019.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0092.6/2020

Ofício Nº 010/2020 Itajaí, 05 de Junho de 2020.
Mathilde Schuh Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública do Grupo Escoteiro Padre Pedro
Baron, de Itajaí, referente ao exercício de 2019.

Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20 Alann Giovani de Souza
–––– * * * –––– Diretor Presidente
OFÍCIO Nº 0086.8/2020 Lido no Expediente

Ofício Nº 018/2020 Sessão de 09/06/20

Santo Amaro da Imperatriz, 02 de Junho de 2020. –––– * * * ––––
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Santo Amaro da Imperatriz, referente ao
exercício de 2019.

OFÍCIO Nº 0093.7/2020
Ofício Nº 05/2020 Caçador - SC, 18 de maio de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Nova
Vida de Caçador (ABENOVI), referente ao exercício de 2019.Marco Antonia Terres Carneiro

Presidente Nelson Bastian
Lido no Expediente 1º Tesoureiro
Sessão de 09/06/20 Lido no Expediente

–––– * * * –––– Sessão de 09/06/20

OFÍCIO Nº 0087.9/2020 –––– * * * ––––
Ofício Nº 16/2020 Guarujá do Sul, 26 de maio de 2020. OFÍCIO Nº 0094.8/2020
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente
Hospitalar Guarujá, de Guarujá do Sul, referente ao exercício de
2019.

Ofício Nº 01/2020 Ituporanga, 03 de abril de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Conselho da Comunidade da
Comarca de Ituporanga, referente ao exercício de 2019.

Arno Willemann Norberto Sens
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20 Sessão de 09/06/20

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0088.0/2020 OFÍCIO Nº 0095.9/2020

Concórdia - SC, 25 de maio de 2020. Ofício Nº 004/2020 Criciúma, 18 de junho de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Hospital São Francisco, de
Concórdia, referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Ginásio e Escola Normal Madre
Tereza Michel, de Criciúma, referente ao exercício de 2019.

Osmar Eugênio Penso Irmã Vergínia Colombo
Superintendente Regional Diretora Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20 Sessão de 09/06/20

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0096.0/2020 OFÍCIO Nº 0103.3/2020
Ofício Nº 005/OCA/20/SIL São José, 18 de maio de 2020.Ofício Nº 27/2020 Caçador/SC, 05 de junho de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Orionópolis Catarinense, de São
José, referente ao exercício de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Serviços Sociais
Voluntários de Caçador, referente ao exercício de 2019.

Pe. Milton Quintino de LimaClaudemir Hubner
Diretor PresidenteCargo

Lido no ExpedienteLido no Expediente

Sessão de 10/06/20Sessão de 10/06/20
–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0104.4/2020OFÍCIO Nº 0097.0/2020

Ofício Nº 016/2020 Garuva, 02 de junho de 2020.Ofício Nº 026/2020
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Garuva, referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Siderópolis, referente ao exercício de
2019. Thiago Francisco Backes

PresidenteJucélia Longo Scaini
Lido no ExpedientePresidente
Sessão de 10/06/20Lido no Expediente

–––– * * * ––––Sessão de 09/06/20
OFÍCIO Nº 0105.5/2020–––– * * * ––––

Ofício Nº 17/2020 Jacinto Machado, 18 de maio de 2020.OFÍCIO Nº 0098.1/2020
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), de Jacinto Machado, referente ao exercício de 2019.

Ofício Nº 7968/2020 Florianópolis, 25 de maio de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Casa Lar Luz do Caminho, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2019. Luzinei José Marcon

PresidenteProf. Dr. Maurício Aurélio dos Santos
Lido no ExpedientePresidente
Sessão de 10/06/20Lido no Expediente

–––– * * * ––––Sessão de 09/06/20
OFÍCIO Nº 0106.6/2020–––– * * * ––––

Ofício Nº 019 São Lourenço do Oeste, 04 de junho de 2020.OFÍCIO Nº 0099.2/2020
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de São Lourenço do Oeste, referente ao
exercício de 2019.

Ofício Nº 09/IATEL Florianópolis, 25 de maio de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto de Audição e Terapia
da Linguagem, de Florianópolis, referente ao exercício de 2019.

Jucilei Mª Echer SerpaFernando A. Moraes Silveira
DiretoraDiretor Presidente

Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 10/06/20Sessão de 09/06/20

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0107.7/2020OFÍCIO Nº 0100.0/2020

Ofício Nº 28/2019 Guabiruba, 28 de maio de 2020.Ofício Nº 006/2020 Joinville, 11 de março de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Guabiruba, referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto de Reabilitação do
Potencial Humano, de Joinville, referente ao exercício de 2019.

Gabriel FelícioValdete Wiemes
Secretário AdministrativoPresidente

Lido no Expediente
Lido no Expediente

Sessão de 10/06/20
Sessão de 09/06/20

–––– * * * ––––
–––– * * * ––––

OFÍCIO Nº 0108.8/2020
OFÍCIO Nº 0101.1/2020

Ofício Nº 29/2020 Irineópolis, 20 de março de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Rio Negrinho, referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Irineópolis, referente ao exercício de 2019.

Yuri Zipperer
Karla Grando

Presidente
Presidente

Lido no Expediente
Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20
Sessão de 10/06/20

–––– * * * ––––
–––– * * * ––––

OFÍCIO Nº 0102.2/2020
OFÍCIO Nº 0109.9/2020

Joinville, 20 de maio de 2020.
Ofício Nº 33/2020 Itapoá, 01 de junho de 2020.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Pró-Rim, de Joinville,
referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Itapoá, referente ao exercício de 2019.

Marcos Alexandre Vieira José Vitor de Andrade
Presidente Presidente

Lido no Expediente
Lido no Expediente

Sessão de 09/06/20
Sessão de 10/06/20

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0110.2/2020 OFÍCIO Nº 0117.9/2020
Ofício Nº 014/2020/ICAP Brusque-SC, 09 de junho de 2020.Ofício Nº 039/2020 São Ludgero-SC, 20 de maio de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Catarinense Anjos do
Peito, de Brusque, referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), de São Ludgero, referente ao exercício de 2019.

Angelina Lúcia Tarter
Matias Weber

Presidente
Presidente Lido no Expediente

Lido no Expediente Sessão de 16/06/20
Sessão de 10/06/20 –––– * * * ––––

–––– * * * –––– OFÍCIO Nº 0118.0/2020
OFÍCIO Nº 0111.3/2020 Ofício CTV 100/2020 Blumenau, 05 de junho de 2020.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro Terapêutico Vida (CTV),
de Blumenau, referente ao exercício de 2019.

Ofício Nº 047/20 Araranguá, 25 de maio de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Araranguá, referente ao exercício de 2019. Miriam Soares Veiga

Assistente Social
Deonel Alves da Silva

Lido no Expediente
Presidente

Sessão de 16/06/20
Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 10/06/20 OFÍCIO Nº 0119.0/2020

–––– * * * –––– Florianópolis, 10 de junho de 2020.
OFÍCIO Nº 0112.4/2020 Encaminha a documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação de Câncer de Boca
e Garganta (ACBG), de Florianópolis, referente ao exercício de 2019.

Encaminha documentação para a manutenção do título de utilidade
pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de
Campos Novos, referente ao exercício de 2019. Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros

PresidenteIthamar Rodrigues do Nascimento Filho
Lido no ExpedientePresidente
Sessão de 16/06/20

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 10/06/20 OFÍCIO Nº 0121.5/2020

–––– * * * –––– Ofício Nº 004/2020 Chapecó, 20 de maio de 2020.
OFÍCIO Nº 0113.5/2020 Solicitando ao Secretário de Estado da Educação, informações acerca

de avaliação física dos alunos da rede pública estadual de ensino.Gaspar/SC.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Gaspar, referente ao exercício de 2019.

Angela Aparecida Bez
Secretária-Geral

Lido no Expediente

Sessão de 17/06/20Rogério Alves de Andrade
–––– * * * ––––

Presidente
OFÍCIO Nº 0122.6/2020

Lido no Expediente Ofício ACB/SJC Nº 01/2020
Sessão de 10/06/20 São José do Cedro, 03 de junho de 2020.

–––– * * * –––– Solicitando ao Secretário de Estado de Administração Prisional e
Socioeducativa, informações acerca do Concurso Inaugurado Pelo Edital
01/2019-SAP/SC.

OFÍCIO Nº 0114.6/2020
Romelândia - SC

Lucia Philipsen VivianEncaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Romelândia, referente ao exercício de
2019.

Presidente
Lido no Expediente

Sessão de 17/06/20
–––– * * * ––––

Ian Carlo Zanatta

PARECERPresidente
Lido no Expediente

Sessão de 10/06/20 OFÍCIO Nº 0126.0/2020
–––– * * * –––– TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
OFÍCIO Nº 0115.7/2020 Gabinete da Presidência

Rio do Sul, 05 de junho de 2020. Ofício Nº TCE/SC/SEG/8893/2020
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação de Saúde do Alto Vale
do Itajaí (FUSAVI), de Rio do Sul, referente ao exercício de 2019.

Florianópolis, 15 de junho de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
JULIO CÉSAR GARCIA
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310, Gabinete 107, CentroOsmar Peters
CEP 88020900, Florianópolis, SCPresidente
Assunto: Decisão no Processo @PCG 20/00143150.

Lido no Expediente
Senhor Presidente,

Sessão de 16/06/20
Comunico que o Egrégio Plenário deste Tribunal, em sessão

de 3/6/2020, quando da apreciação do Processo @PCG
20/00143150, que trata de prestação de contas do Governo do Estado
de Santa Catarina, relativas ao exercício de 2019, exarou parecer prévio
que está disponibilizado no endereço virtual.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0116.8/2020

Ofício GEC Nº 001/2020 Florianópolis/SC, 20 de junho de 2020.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Grêmio Esportivo
Caerense (GEC), de Florianópolis, referente ao exercício de 2019.

A cópia dos autos pode ser acessada no endereço via internet:
http://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/visualizador/publico/processa,
digitando a seguinte Chave de Acesso: 7719ABEO-E, Processo:
2000143150.

Orivaldo Oliveira Filho
Presidente

Atenciosamente,Lido no Expediente
Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior

Sessão de 16/06/20
Presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina

–––– * * * ––––
Assinado eletronicamente
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 1.2.1.2. Desenvolver mecanismos ainda mais avançados de
controle, divulgação para a sociedade e avaliação da totalidade dos
beneficios fiscais sob a forma de renúncia, bem como contabilizar em
tempo hábil os valores da renúncia de receita, ou evidenciar em notas
explicativas os valores não registrados em momento próprio.

SECRETARIA GERAL - SEG
CONCLUSÃO DA APRECIAÇÃO, REALIZADA NA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE O3/06/2020,

DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 PRESTADAS PELO
GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 1.2.2. Execução Orçamentária

Processo n.: @PCG20/00143150 1.2.2.1. Cumprir fielmente as disposições incluídas no art.
120, §§ 9º a 11, da Constinução Estadual, em relação às emendas
parlamentares impositivas.

Assunto: Prestaçào de Contas do Governo do Estado de Santa Catarina
relativas ao exercício de 2019
Responsável: Carlos Moisés da Silva 1.2.3. Gestão Contábil
Unidade Gestora: Governo do Estado 1.2.3.1. Evitar a realização de despesas sem prévio

empenho, em obediência aos estágios da despesa, disciplinados na
Lei nº 4.320/64;

Unidade Técnica: Diretoria de Contas de Governo - DGO
Parecer Prévio - Prestação de Contas do Governador n.: 1/2020

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
de acordo com o disposto nos arts. 1º, I, 47 e 49 da Lei Complementar
(estadual) n. 202/00, emite o seguinte

1.2.3.2. Adotar providências para implantar mecanismos de
controle e transpência no cancelamento de despesas líquidas;

1.2.3.3. Adotar procedimentos visando a recuperação dos
valores inscritos em Dívida Ativa, diante do volume de provisões com
perdas e o volume de cobranças, ambos relacionados à Dívida Ativa,
demonstrando baixíssima eficiência, por parte do Estado, na cobrança
dos referidos créditos;

1. PARECER PRÉVIO
Ante o exposto pelo Conselheiro Relator, e considerando os

termos do Relatório Técnico das Contas Anuais Prestadas pelo Gover-
nador do Estado, Referentes ao exercício de 2019, parte integrante do
Voto do Relator, que consolida a análise técnica e os temas de
relevância acerca da gestão pública, selecionados pelo Conselheiro
Relator;

1.2.3.4. Cumprir a disciplina estabelecida no art. 4º da Lei
Complementar n. 156/2016, referente ao teto de gastos públicos;

1.2.3.5. Corrigir as inconsistências assinaladas na auditoria
financeira realizada no balanço patrimonial do Estado.Considerando o conteúdo do Relatório Técnico (DGO

nº 95/2020), da Diretoria de Contas de Governo - DGO, e o Parecer
nº MPC/886/2020 do Ministerio Público de Contas;

1.2.4. Educação
1.2.4.1. Excluir os gastos com os inativos da educação no

cálculo das despesas com Ações de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação, para efeito de cumprimento do percentual mínimo de
aplicação sobre as receitas reslutantes de impostos e transferâncias,
previsto no art. 212 da Constituição Federal:

Considerando os esclarecimentos e documentos oferecidos
pelo Governo Estadual Estadual em sede de contraditório, por meio do
Ofício GABS/SEF nº 465/2020, de 20 de maio de 2020;

Finalmente, considerando o conceito de ressalvas e
recomendações estabelecido pelos §§ 1º e 2º do artigo 76 do Regi-
mento Interno desta Casa, respectivamente,

Lido no Expediente

Sessão de 17/06/20
Somos pela emissão de PARECER PRÉVIO, propondo que

sejam APROVADAS as contas do Poder Executivo do Estado de Santa
Catrina referentes ao exercício de 2019, de responsabilidade do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva,
sem prejuízo das ressalvas e recomendações a seguir elencadas:

–––– * * * ––––

PORTARIAS

PORTARIA Nº 589, de 15 de junho de 20201.1. DAS RESSALVAS
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

1.1.1. Planejamento Orçamentário
1.1.1.1. Fixação de despesas em valores não exequíveis,

caracterizando um planejamento orçamentário não condizente com a
realidade orçamentária e financeira do Estado;

1.1.1.2. Renúncia de receita com ausência de avaliação dos
resultados dos benefícios concedidos, bem como com ausência de
transparência fiscal, revelando grave prejuízo ao controle externo e
social na pertinência dos benefícios concedidos.

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora CARLA SILVANIRA BOHN,
matrícula nº 9221, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-81, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

1.1.2. Execução Orçamentária
1.1.2.1. Descumprindo do disposto no art. 120, § 10, da

Constituição Estadual de Santa Catarina, referente às emendas
padamentares individuais, uma vez que não foram apresentadas
justificativas de ordem técnica. Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino1.1.3. Gestão Contábil
–––– * * * ––––1.1.3.1. Descumprimento do teto de gastos estabelecido no

art. 4º, da Lei Complementar nº 156/2016. PORTARIA Nº 590, de 15 de junho de 2020.
1.1.4. Educação O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

1.1.4.1. Inclusão de gastos com os inativos da educação no
cálculo das despesas com Ações de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, para efeito de cumprimento do percentual mínimo de aplicação
sobre as receitas resultantes de impostos e transferências, conforme
dispõe o art. 212 da Constituição Federal;

1.1.4.2. Descumprimento do art. 170, parágrafo único, da
Constituição Estadual, com aplicação de 2,53% da base legal para fins
de concessão de assistência financeira aos estudantes, matriculados
em instituições de ensino superior, legalmente habilitadas a funcionar
no Estado, quando o investimemo deveria ser de, no mínimo, 5%;

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,1.1.4.3. Retenção de recursos destinados às Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE's. NOMEAR RODRIGO HERMES LUZ, matrícula nº 5112,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-81, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 15 de junho
de 2020 (Gab. Dep. Jerry Comper).

1.2 RECOMENDAÇÓES
1.2,1. Planejamento Orçamentário
1.2.1.1. Realizar um planejamento orçamentário

condizente com a realidade do Estado, mediante a elaboração dos
orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos,
contendo metas exequíveis e estimativas de receita e despesa, em
valores compatíveis com os necessários para a realização dos
projetos e atividades.

Luiz Eduardo de Souza
Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––
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PROJETOS DE LEI
§ 1º Observando a peculiaridade das pessoas citadas no

caput, as sessões mencionadas no caput deverão ter luzes acesas e
volume de som levemente reduzidos.

PROJETO DE LEI Nº 0219.7/2020 § 2º As pessoas e familiares a que se referem a presente
Lei, terão acesso irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair da
sessão no momento que o desejarem.

Dispõe sobre a transferência de recursos da
União através do Fundo Nacional de Saúde
ao Gestor Estadual e Gestores Municipais
para enfrentamento e combate a COVID-19.

Art. 2º As sessões deverão ser identificadas com o símbolo
mundial do Espectro Autista e Síndrome de Down, que serão fixados na
sala de exibição.Art. 1º: Os recursos transferidos pela União através do

Fundo Estadual de Saúde em favor do Gestor Estadual e Gestores
Municipais, sejam eles administrados pelo Fundo Estadual de
Saúde ou não, poderão ser repassados diretamente em favor dos
Hospitais Públicos, Hospitais Filantrópicos do Estado Clínicas de
Hemodiálise, devidamente contratualizados com Sistema Único de
Saúde, independentemente de celebração de convênio ou de
instrumento congênere.

Art. 3º As entidades que representem os interesses das
pessoas a que se referem a presente Lei, poderão auxiliar as empresas
operadoras de salas de cinema na definição de títulos de filme,
horários e peculiaridades para melhor adequação das sessões adap-
tadas.

Art. 4º As sessões de que trata esta Lei não serão restritas
às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de
Down ou outras síndromes, transtornos ou doenças e seus familiares,
como meio de promover a inclusão, mas tão somente serão
preferenciais e deverão conter as características determinadas no
Art. 1º e seus parágrafos.

§ 1º: O recursos a que se refere o caput diz respeito ao
valores provenientes de programas adotados pelo Governo Federal, não
aplicando a presente Lei aos recursos advindos do repasse obrigatório
existente pelo Gestor Estadual.

§ 2º: É de 5 (cinco) dias úteis o prazo máximo para repasse
aos Hospitais e Clínicas a que se refere o caput após o recebimento de
tais valores pelo Gestor Estadual e os Gestores Municipais.

Art. 5º As empresas operadores de salas de cinema terão
prazo de 120 (cento e vinte) dias para adequação de sua estrutura aos
termos desta Lei.

Art. 2º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, Sala das Sessões,

Deputada Paulinha Deputado Mauro De Nadal
Lido no Expediente

Lido no Expediente
Sessão de 17/06/20

Sessão de 17/06/20
JUSTIFICAÇÃO: JUSTIFICATIVA

Segundo dados ofertados pela Associação Hospitais de
Santa Catarina, (AHESC) que faz parte da Federação Brasileira de
Hospitais (FBH), informa que em Santa Catarina, temos 172 hospitais
com produção ambulatorial e hospitalar e 31 clínicas de hemodiálise,
devidamente contratualizados.

O Transtorno do Espectro Autista - TEA, é uma condição
neurobiológica e ambiental caracterizado por anormalidades
generalizadas de interação social e de comunicação e por uma gama de
interesses muito restrita, assim como, comportamentos repetitivos,
além de poder desenvolver sensibilidades sensoriais, como aversão à
luz forte ou a barulhos intensos.

Em razão da pandemia do COVID-19, ações do governo
federal estão alceando recursos nos Hospitais e Clínicas de
Hemodiálise para fazer frente aos graves problemas financeiros, seja
por falta de produção hospitalar e ambulatorial ou pelo crescente custo
dos materiais e insumos.

Também podem acometer-se dos mesmos sintomas os
portadores de Síndrome de Down ou outras síndromes, transtornos ou
doenças, que ocasionem hipersensibilidades sensoriais em geral.

O acesso de pessoas com hipersensibilidade sensorial (TEA,
Down, etc) ao cinema não é uma tarefa fácil.

Com recursos advindos do Ministério da Saúde para fazer
frente a esta pandemia se faz mister que os mesmos sejam
transferidos para os Hospitais e Clínicas de Hemodiálise com
celeridade e seguraria jurídica e também que os mesmos não sejam
obrigados a pactuar com seus gestores mais despesas de custeio.

A hiperatividade, a sensibilidade auditiva e visual, a
dificuldade de concentração e a necessidade de permanecer
sentado por longo tempo torna uma sessão convencional de
cinema, para essas pessoas, um desafio por vez intransponível, o
que lhes causa profundo sofrimento a si e seus familiares, que
acabam ficando segregados do acesso à cultura, gerando inclusive
uma exclusão social.

Assim o referido PL permitirá que o gestor estadual e
municipais, possam transferir os recursos oriundos do Fundo Nacional
de Saúde, diretamente para os Hospitais e Clínicas de Hemodiálise, par
fazer frente as despesas de custeio destes estabelecimentos, sem
celebração de convênios sua afins. O recurso é de livre uso dos
Hospitais e das Clínicas de Hemodiálise.

Quando tratamos de inclusão social e cultura de crianças
autistas, portadoras de Down e outras doenças raras, devem ser
destacadas as peculiaridades de cada caso para que o acolhimento
transcorra de forma a receber não só a criança como a todo o processo
de inclusão.

Por todas as razões expostas, contamos com o apoio dos
nobres Parlamentares para aprovação deste projeto.

Sala das sessões,
A maioria dessas pessoas apresenta dificuldades na

comunicação e, no caso mais específico dos autistas, apresentando ou
não linguagem oral.

Deputada Paulinha
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0220.0/2020
A dificuldade de comunicação acaba trazendo à tona

diferentes problemas. Assim, a primeira atitude é ensinar a criança a
se comunicar e essa atitude é primordial para o desenvolvimento da
criança, tendo o cinema papel importante nesse contexto.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de sessão de cinema adaptada às pessoas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
Síndrome de Down e outras síndromes,
transtornos ou doenças, que acarretem
hipersensibilidade sensorial em geral.

A presente proposição tem como finalidade garantir às
pessoas com TEA, Down, assim como outras deficiências, uma
oportunidade de desfrutar dos cinemas por meio de sessões adaptadas
a sua especificidade, assegurando assim, uma ferramenta a mais para
uma melhor inclusão social dessas pessoas.

Art. 1º As empresas operadoras de salas de cinema, situadas
no Estado de Santa Catarina, ficam obrigados a promover, no mínimo,
uma sessão mensal de cinema adaptada, sem sobrepreço ao
ordinariamente praticado, às pessoas com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), Síndrome de Down ou outras síndromes, transtornos
ou doenças, que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral e
suas famílias.

Ante o exposto, espero contar com apoio dos meus Pares
para aprovação desta proposta legislativa.

Deputado Mauro De Nadal
–––– * * * ––––
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