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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

perdas sofridas pelos produtores de leite devido ao aumento do custo
dos insumos utilizados para a alimentação dos rebanhos. Ele destacou
que os agricultores perderam praticamente toda a safrinha de milho,
que seria utilizada como silagem para os animais no inverno. Dessa
forma, Dresch falou que o setor leiteiro foi muito atingido, da região
Serrana até o Extremo-Oeste. O Presidente da Fetaesc disse também
que é muito importante que o Estado tome as medidas possíveis para
amenizar as dívidas que os agricultores contraíram devido à estiagem
e, por isso, solicitou à Secretaria da Agricultura a disponibilização de
um kit para auxiliar na alimentação animal e à Defesa Civil mais
agilidade no atendimento às solicitações dos municípios pela
homologação dos decretos de estado de emergência, já que o status é
necessário para facilitar o recebimento de benefícios financeiros e
auxílios materiais dos órgãos governamentais. Na sequência, o Senhor
João Batista Cordeiro Júnior afirmou que um grupo de ações
coordenadas, formado por representantes de diversos órgãos dos
governos estadual e federal, está empenhado e trabalhando
conjuntamente através de iniciativas de socorro aos atingidos pela
estiagem. Entre elas, ele destacou a abertura de uma linha de financia-
mento para a perfuração de poços, a construção de cisternas e
reservatórios, a disponibilização de caminhões-pipa para o abasteci-
mento emergencial e o envio de cestas básicas para a população
rural. Ainda sobre os decretos de situação de emergência emitidos
pelos municípios, Cordeiro declarou que já foram avalizados 14 pedidos
e outros 30 devem ser encaminhados em até uma semana. Ele afirmou
que também está sendo feito, em conjunto com as coordenadorias
regionais e com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam), um
trabalho de orientação às prefeituras para buscar acelerar a análise dos
demais processos. De acordo com o Chefe da Defesa Civil, muitas das
situações já foram avaliadas mais de uma vez e os processos
continuam vindo com incorreções, por isso é que há algumas
dificuldades nos trâmites, mas cada caso está sendo analisado
separadamente da forma mais célere possível. Na sequência, o Senhor
Ricardo Miotto apresentou aos deputados um estudo realizado pela
Epagri sobre a estiagem no Estado, relativo até o dia 10 de abril, que
segundo ele, até esta data, 173 municípios já tiveram que utilizar
algum meio para complementar o abastecimento de água em seus
territórios, sobretudo nas áreas rurais, com 3.638 famílias atingidas,
destacando que esses números provavelmente são maiores, porque
muitos municípios não informaram suas condições. Já com relação à
produção de proteína animal, 419 avicultores de corte demandaram

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às nove horas,
em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,
reuniram-se no Plenário Deputado Osni Régis e por videoconferência, na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência
do Senhor Deputado José Milton Scheffer, os membros da Comissão:
Deputado Coronel Mocellin, Deputada Marlene Fengler, Deputado
Moacir Sopelsa, Deputado VoInei Weber e Deputado Neodi Saretta. Foi
registrada ainda a presença do Deputado Altair Silva. Também foi
registrada a presença dos convidados: o Senhor Secretário Adjunto de
Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, o engenheiro agrônomo
Ricardo Miotto Ternus, neste ato representando o Senhor Secretário
Ricardo de Gouvêa; o Senhor Presidente da Federação da Agricultura do
Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso; o Senhor Presidente
da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa
Catarina (Fetaesc), José Walter Dresch; o Senhor Diretor de Extensão
da Epagri, Humberto Bicca; o Senhor Reney Dorow representando o
Instituto Cepa e o Senhor Chefe da Defesa Civil de Santa Catarina,
Coronel João Batista Cordeiro Júnior. Havendo quórum regimental, o
Presidente iniciou a reunião submetendo à apreciação a ata da última
reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, a qual foi
aprovada por unanimidade. Dando início aos trabalhos, o Deputado
José Milton Scheffer destacou que convocou a presente reunião par
tratar da estiagem que vem assolando Santa Catarina, os reflexos nas
cadeias produtivas e as ações que estão sendo tomadas pelo Governo
do Estado para amenizar os prejuízos dos agricultores. Na sequência, a
palavra foi passada ao Senhor José Zeferino Pedroso, que falou que a
primeira queixa sobre a estiagem veio da região Serrana, com os
produtores de maçã solicitando apoio emergencial do Governo do
Estado para a abertura de poços artesianos. Já na região Oeste, os
pedidos foram pela prorrogação dos prazos dos financiamentos contra-
tados para a área rural junto ao Banco do Brasil. De acordo com
Pedroso, é preciso dar atenção especial à estiagem, pois se está
passando por duas situações adversas: a epidemia de Covid-19 e a
estiagem. Ato contínuo o Senhor José Walter Dresch destacou as
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abastecimento emergencial de água, principalmente no Oeste e
Extremo-Oeste, o que equivale a 80% da atividade no Estado. Ainda na
suinocultura, 639 produtores (3,4% do setor) das mesmas regiões
atestaram a necessidade. Já a bovinocultura de corte foi atingida com
menos gravidade e em uma área mais dispersa, perfazendo 535
animais ou 2% do plantel catarinense. Miotto demonstrou preocupação
com a bovinocultura de leite, na qual foram registradas mais de 1,4 mil
propriedades atingidas, especialmente na região Extremo-Oeste, repre-
sentando 80% da produção do Estado. Foram contabilizadas perdas de
R$ 33 milhões, relativos a 26 milhões de litros a menos do produto. Da
mesma forma, foram apontados prejuízos na produção vegetal, com
destaque para soja e milho. Segundo o secretário, há uma estimativa
de perdas de aproximadamente R$ 430 milhões nas diversas culturas
atingidas. Questionado pelos parlamentares, Miotto afirmou que como
forma de atenuar os prejuízos, a Secretaria da Agricultura está
viabilizando a abertura de algumas linhas de crédito para agricultores e
pescadores. Uma delas já foi criada, via Fundo de Desenvolvimento
Rural (FDR) e operacionalização da Epagri, de até R$ 30 mil por
pessoa, sem cobrança de juros e com prazo de cinco anos para
quitação. Ainda enquanto Secretaria, o secretário destacou que outra
medida para os pequenos empreendimentos, também via FDR, é o
pagamento de juros, no limite de 2,5% de financiamentos e até R$ 100
mil contratados pelas pessoas jurídicas. Outra ação, destacou Miotto,
foi que ainda no mês de março, a pasta já havia definido a prorrogação
do prazo para o pagamento das parcelas de financiamentos já em
andamento. As parcelas com vencimento nos meses de março, abril,
maio e junho foram postergadas para 13 de agosto. Neste ponto, o
secretário respondeu atendendo a solicitações dos deputados Moacir
Sopelsa e Neodi Sarretta que este prazo poderá ser ainda mais
alongado, chegando até o final do ano. Com relação à ajuda para a
perfuração de poços artesianos, foram destinados R$ 1,5 milhão, com
limite de R$ 25 mil por unidade. Segundo ele, isso representa 60
poços, mas já se sabe que a demanda supera os 200 pedidos, por
isso já foi feita a solicitação por mais recursos. Ainda sobre os
questionamentos dos deputados o Senhor Reney Dorow e o Senhor
Humberto Bicca destacaram que vários relatórios de balanços hídricos
estão sendo atualizados e serão repassados aos interessados.
Destacaram sobre as previsões de chuva para o Estado e que os
setores estarão atentos nas ações para amenizar a situação, já que os
próximos meses serão de pouca chuva e que não conseguirão por si só
reabastecer os municípios, agravando a estiagem. O senhor Humberto
falou ainda que estão operando no sentido de conter além da pandemia
também a grave situação da estiagem de forma a agrupar as políticas
públicas para amenizar a situação. O deputado VoInei Weber solicitou
que o governo atue em favor da liberação de sementes de pastagens
(kit forrageiro) e milho aos agricultores; segundo ele, a Epagri deve
fazer uma força-tarefa neste momento para intensificar o trabalho e
colocar esse insumo na mão do agricultor para que ele possa gerar
alimentos para o rebanho leiteiro. A deputada Marlene Fengler
agradeceu a presença das autoridades, parabenizou as ações de
mitigação da estiagem e se colocou à disposição. Já o deputado Moacir
Sopelsa cumprimentou a todos, falou das dificuldades que o país e o
estado estão enfrentando e destacou o belo trabalho que a Secretaria
de Agricultura faz em Santa Catarina. O deputado Altair Silva também
deu sua contribuição, falando que os prefeitos têm reclamado da buro-
cracia junto às Instituições de crédito, por isso pediu agilidade nesse
ponto. Ao final, o deputado José Milton Scheffer destacou que as
informações apresentadas durante a reunião servirão para orientar as
próximas ações da Comissão de Agricultura e Política Rural. Como
encaminhamento propôs que seja encaminhado um documento à
Defesa Civil e à Casa Civil para solicitar que se agilize a homologação
dos decretos de emergência e também que a comissão convide repre-
sentantes do Banco do Brasil para que expliquem sobre as exigências
necessárias para concessão de crédito aos produtores, prorrogação de
débitos e a forma de adequação à legislação federal. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Deputados
Membros e demais presentes e encerrou a reunião da qual eu, Gilmar
Germano Jacobowski, Assessor Técnico da Comissão, lavrei esta Ata
que após lida e aprovada pelos membros do colegiado, será assinada
pelo Presidente desta Reunião e publicada no Diário da Assembleia.

do Senhor Deputado José Milton Scheffer, os membros da Comissão:
Deputado Coronel Mocellin, Deputada Marlene Fengler, Deputado
Moacir Sopelsa, Deputado VoInei Weber e Deputado Neodi Saretta. Foi
registrada ainda a presença do Deputado Altair Silva. Também foi
registrada a presença dos convidados: o Senhor Secretário de Estado
da Fazenda, Paulo Eli; o Senhor Secretário Adjunto da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto
Ternus; a Senhora Presidente da Companhia Integrada de Desenvolvi-
mento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, Luciane Surdi; a Senhora
Superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Ribeiro Bittencourt; o
Senhor Presidente da Associação Catarinense de Avicultura - ACAV,
José Antônio Ribas Júnior; o Senhor Gerente Executivo do Sindicarne -
SC, Jorge Luiz de Lima; o Senhor Coordenador de Assuntos
Agropecuários do Sindicarne, Fábio Stumpf; e o Senhor Presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de SC - FAESC, José
Zeferino Pedroso. Havendo quórum regimental, o Presidente Senhor
Deputado José Milton Scheffer deu início aos trabalhos, explicando que
a reunião se deve à solicitação das agroindústrias catarinenses para
debater os últimos acontecimentos, principalmente nas cidades de
Concórdia e Ipumirim, mas que as questões sanitárias com relação ao
coronavírus afetam do sul ao extremo-oeste de Santa Catarina.
Também afirmou que a Comissão entende que o abastecimento de
alimentos e a preservação da saúde dos trabalhadores são prioridades
indiscutíveis para Santa Catarina e que as medidas exigidas pelo
Ministério da Saúde são extremamente importantes e devem ser
seguidas à risca. Ressaltou ainda que a Comissão defende que o abate
de animais seja realizado nos frigoríficos, pois a única alternativa seria
destinar os animais aos aterros sanitários, mas, não há indícios de que
o Estado esteja preparado para tal ação, causando possíveis riscos
ambientais. Pediu que o debate siga a racionalidade com base em
fundamentos técnicos, buscando medidas para conciliar a agricultura e
o vírus sem maiores prejuízos. Na sequência, a palavra foi passada ao
Gerente Executivo do Sindicarne - SC, Senhor Jorge Luiz de Lima, que
apresentou um panorama geral da situação, enfatizando a preocupação
com o fechamento de algumas unidades; destacou que o assunto vem
sendo discutido com a Vigilância Sanitária. Sobre a edição da portaria
nº 312, destacou que traz determinações importantes para o momento,
seguindo normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, mas que
é necessário haver mais diálogo com o setor: um dos pontos discutidos
e não concluído diz respeito ao afastamento de profissionais que
ocorreria com base em algumas métricas. Relatou que a unidade de
Ipumirim teve suas atividades suspensas pelo prazo de oito dias pela
Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia e que isso vai gerar
um descarte de cento e trinta e sete aves por dia. Afirmou que também
há preocupação com os trabalhadores, sendo reforçados
os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e realizadas medidas de
proteção internas dentro da empresa seguindo recomendações de
órgãos superiores. Em seguida, a palavra foi passada ao Presidente da
Associação Catarinense de Avicultura - ACAV, Senhor José Antônio
Ribas Júnior, que ressaltou que o Estado de Santa Catarina precisa
tomar decisões relevantes com base em técnica e que possa permitir a
essencialidade da atividade no setor e produção de alimentos,
enfatizando que possuem domínio e conhecimento para a tomada de
decisão. Informou que a unidade de Ipumirim possui capacidade e
julgou equivocada a decisão do fechamento. Fez um apelo para que
fujam da judicialização e que façam uma discussão técnica, pediu
ainda que sejam levantados dados dos hospitais da região do oeste,
relatando que a situação é tranquila. Posteriormente a palavra foi
concedida ao Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pesca e Desenvolvimento Rural, Senhor Ricardo Miotto Ternus, que
falou sobre a Portaria nº 312, ressaltando que foi debatida em conjunto
com os setores e que estão buscando o entendimento sobre a
situação, que não são casos isolados. Informou que o alinhamento
interno está direcionado na busca de soluções por via administrativa,
no que cabe ao Estado; incluindo avanços entre a Secretaria de
Agricultura e a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina
buscando atender a preservação da atividade produtiva e da população.
A palavra foi passada à Presidente da Companhia Integrada de Desen-
volvimento Agrícola de Santa Catarina - Cidasc, Senhora Luciane Surdi,
que explanou sobre a obrigatoriedade da instituição em investigar a
mortalidade de aves, quando ocorrer acima de 10%, independente de já
saberem o motivo, pois pode ocorrer devido ao estresse que o animal
venha a passar e que num segundo momento estes animais podem ser
levados a um abate sanitário para ser descartados, se autorizado pelo
órgão competente. Comentou sobre a possibilidade do abate ocorrer na
própria unidade, sendo deslocado pessoal competente para a função,
bem como máquinas, e informou sobre os riscos ao bem estar animal e
de proliferação de doenças. Com a palavra o Deputado Moacir Sopelsa
pediu esclarecimentos sobre o motivo do fechamento da unidade de
Ipumirim, se há envolvimento da Vigilância Sanitária de Santa Catarina
e também sobre a Portaria nº 312. Na sequência, a Superintendente de

Sala das Comissões, 14 de maio de 2020.
Deputado José Milton Scheffer

Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural
–––– * * * ––––

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
19ª LEGISLATURA
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas,
em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,
reuniram-se no Plenário Deputado Osni Régis e por videoconferência, na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência
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Vigilância em Saúde, Senhora Raquel Ribeiro Bittencourt, destacou que
o número de casos de COVID-19 dentro dos frigoríficos é bastante
expressivo; e que o debate deve ser focado na quantidade de casos
dentro dos frigoríficos de Ipumirim e Concórdia. Falou sobre a
articulação entre a Vigilância em Saúde, o Governador e o Ministério da
Economia - Secretaria Especial do Trabalho pedindo foco na discussão
sobre a motivação do contágio e onde deve ser feita a interferência,
destacando que o objetivo não é o fechamento dos frigoríficos. O
senhor José Antônio Ribas Júnior pediu a palavra e destacou que o
objetivo não pode ser fechar os frigoríficos, pois no seu entendimento
essa é a impressão no caso de Ipumirim, disse ainda que essa decisão
não pode ser unilateral, que os objetivos devem ser especificados. Em
seguida, a palavra foi concedida ao Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de SC - FAESC, Senhor José Zeferino
Pedroso, que demonstrou preocupação com a agroindústria pedindo
que pensem em uma solução para os produtores, que o fechamento de
uma agroindústria deve ser o último caminho, que é preciso pensar em
outras saídas menos prejudiciais para o setor produtor. Em seguida, o
Deputado Moacir Sopelsa pediu esclarecimentos sobre a participação
do Estado junto ao Ministério do Trabalho, pedindo os argumentos que
levaram ao fechamento da unidade de Ipumirim. Com a palavra a
Senhora Raquel Ribeiro Bittencourt informou que não há
obrigatoriedade por parte do Ministério do Trabalho em comunicar o
Estado sobre suas ações e que houve intenção por parte do Estado em
entrar em contato com o Ministério, contato este que só foi possível
por intermédio do Governador na data de ontem e no presente dia pela
manhã. Ressaltou que a motivação de intervenção se deve
ao coronavírus e que não ocorreu em conjunto com o Governo do
Estado de Santa Catarina.

firmado para tratar sobre a situação da agroindústria catarinense, e
destacou que o diálogo é técnico. O Presidente Deputado José
Milton Scheffer concluiu sua fala pedindo para que busquem uma
solução para se proteger do vírus, mas que também seja preservado o
setor produtivo, com base na ciência e com diálogo. Destacou que a
Comissão de Agricultura fará os devidos encaminhamentos, irá acionar
a Secretaria de Saúde para que haja um encontro com a equipe do
setor dos frigoríficos, buscando um alinhamento do Governo do Estado
de Santa Catarina com esta causa. O Deputado Moacir Sopelsa pediu a
palavra para dizer que agradece o trabalho da Vigilância em Saúde, mas
sente falta deste diálogo junto ao Secretário de Saúde e pediu que o
Governador procurasse maiores esclarecimentos junto ao Ministério da
Economia. O Presidente da FAESC Senhor José Zeferino Pedroso
informou que fez contato com a Confederação de Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) para tratar do assunto. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença dos Deputados Membros e demais
presentes e encerrou a reunião da qual eu, Gilmar Germano
Jacobowski, Assessor Técnico 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 Assembleia.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2020.

Deputado José Milton Sheffer
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural

–––– * * * ––––
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA PELO SISTEMA SDD
Aos doses dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas, em
cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno, reuniram-se
pelo sistema de videoconferência, sob a Presidência do Senhor
Deputado Romildo Titon, os membros da Comissão: Deputada Ana
Campagnolo, Deputado Fabiano da Luz, Deputado Ivan Naatz, Deputado
João Amin, Deputado Kennedy Nunes, Deputado Luiz Fernando
Vampiro, Deputado Maurício Eskudlark e Deputada Paulinha. Havendo
quórum regimental, o Presidente iniciou a reunião submetendo à
apreciação a Ata da 9ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da
19ª Legislatura, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
passou a palavra aos membros, obedecendo à ordem de envio das
matérias para a pauta. O Deputado Ivan Naatz relatou as seguintes
matérias: PL./0362.2/2019, de autoria do Deputado Nilso Berlanda,
que “Reconhece o Município de Curitibanos como o Coração do Estado
de Santa Catarina”. Exarou parecer pela admissibilidade que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0383.7/2019,
de autoria do Deputado Marcos Vieira, que “Declara integrante do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Santa Catarina,
as Cataratas do Salto Saudades do Rio Chapecó, no Município de
Quilombo”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, aprovado por unanimidade; PL./0448.7/2019, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, que “Reconhece o Município de
Gaspar como Capital Catarinense da Moda Infantil”; Exarou parecer
favorável, que, posto em discussão e votação, aprovado por
unanimidade; PL./0023.8/2020, de autoria do Deputado Milton Hobus,
que “Dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil de Santa
Catarina (CIESC), popularmente denominada ‘Carteirinha Catarina’ e
adota outras providências”. Apresentou requerimento de tramitação
conjunta dos projetos: PL./0025.0/2020, de autoria do Deputado
Kennedy Nunes, que “Dispõe sobre a Carteira de Identificação
Estudantil de Santa Catarina (CIESC) e adota outras providências”,
PL./0026.0/2020, de autoria da Deputada Ana Campagnolo, que
“Dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina
digital e adota outras providências”, PL./0028.2/2020, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, que “Dispõe sobre a Carteira de
Identificação Estudantil de Santa Catarina (CIESC) e adota outras
providências” e PL./0045.3/2020, de autoria do Deputado Ismael dos
Santos, que “Institui a Carteira de Identificação Estudantil (Ciesc),
digital e gratuita, no âmbito do Estado de Santa Catarina”. Posto em
discussão e votação o requerimento, foi aprovado por unanimidade;
PSA./0004.0/2020, de autoria da Deputada Ana Campagnolo, que
“Susta a alínea “a” do inciso II do art. 7º do Decreto nº 525, de 2020,
por violação a direito fundamental e não observância ao disposto na Lei
nº 13.979, de 2020” e PSA./0005.0/2020, de autoria do Deputado
Jessé Lopes, que “Susta o Decreto nº 550, de 7 de abril de 2020, do
Poder Executivo Estadual” e PSA./0006.1/2020, de autoria do
Deputado Jessé Lopes, que “Susta o Decreto nº 554, de 11 de abril de
2020, do Poder Executivo Estadual”: a presentou requerimento de
tramitação conjunta ao PSA/0002.8/2020, de autoria do Deputado
Jessé Lopes, que “Susta o Decreto nº 525, de 23 de março de 2020,
do Poder Executivo Estadual” e posto em discussão e votação o
requerimento, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
passou a palavra ao Deputado Luiz Fernando Vampiro, que relatou as
seguintes matérias: PL./0357.5/2019, de autoria da Deputada

A palavra foi concedida à Deputada Marlene Fengler que afirmou ser um
assunto extremamente importante, e sobre a importância e o cuidado
com a vida das pessoas, mas, não exclui a importância e a neces-
sidade de se pensar na economia do setor agroindustrial. Disse que é
imprescindível procurar uma solução em conjunto, mas ressalta que os
números devem ser relevantes neste momento. A Deputada questionou
por fim quais os outros municípios que estão enfrentando essa mesma
situação. A senhora Raquel Ribeiro Bittencourt informou que municípios
do sul do estado, como Forquilhinha e Nova Veneza enfrentam o
mesmo problema. Com a palavra novamente, a Deputada
Marlene Fengler pediu que a Comissão de Agricultura aja com mais
celeridade. O Presidente Deputado José Milton Scheffer afirmou que
possíveis soluções devem ser realizadas em conjunto com técnicos e
epidemiologistas e ressaltou a importância de respeitar os dados
científicos. Na sequência, o Deputado Coronel Mocellin cumprimentou
todos e destacou que é importante discutir a diminuição dos casos
sem que haja o fechamento dos frigoríficos. Dando continuidade, o
Deputado VoInei Weber defendeu a abertura da atividade agroindustrial
e ressaltou a importância da conscientização das pessoas de tomarem
as medidas preventivas. O Sr. José Antônio Ribas Júnior, da ACAV,
voltou a dizer que a base de impedimento de Ipumirim é uma má leitura
da situação. Ato contínuo, o Sr. Jorge Luiz de Lima informou que
protocolou aos senhores Deputados os números da
AMAUC - Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, um
estudo que mostra uma curva descendente no número de casos de
Ipumirim, Concórdia e região. Voltou a falar sobre a Portaria nº 312,
manifestou preocupação com a vuInerabilidade do Estado sob o
Ministério do Trabalho, questionou se a Vigilância Sanitária está
trabalhando questões similares em outros setores produtivos e
finalizou pedindo a não publicação da referida Portaria. Com a palavra,
a Senhora Raquel Bittencourt informou que existe um site com todas as
normativas sobre todos os segmentos e detalhamentos e se colocou à
disposição para discutir como diminuir o número de contágios,
ressaltando que esse deveria ser o foco principal da reunião. O
Deputado José Milton questionou se haveria discussão técnica e
política com o setor antes de fazer uma nova portaria sobre a questão
dos frigoríficos, no que houve a concordância da Senhora Raquel
Bittencourt. Com a palavra o Deputado Moacir Sopelsa questionou
sobre a possibilidade de intervenção do Estado de Santa Catarina
nessa decisão ministerial. A Senhora Raquel Bittencourt voltou a
afirmar que são entes de fiscalização independentes, mas que houve
intervenção do Governador para interlocução com a Vigilância em
Saúde. Com a palavra, o Deputado Altair Silva disse que o fechamento
do frigorífico prejudica o setor, pedindo para que ocorra um esforço
coletivo no combate a esta decisão e concluiu agradecendo a sua
participação e oportunidade de fala. O Senhor José Antônio Ribas Júnior
concluiu sua fala pedindo para que não haja aprovação de portaria sem
discussão com o setor e defendeu a abertura do frigorífico, ressaltando
que estão disposto a cumprirem todas as normas estabelecidas. A
Senhora Luciane Surdi reiterou a sua disposição, frente à Cidasc, para
futuras discussões. O Senhor Ricardo Miotto disse que a Secretaria de
Agricultura junto a Secretaria de Saúde possui um compromisso
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Paulinha, que “Dispõe sobre parcerias do Governo do Estado de Santa
Catarina com consórcios públicos de Municípios”. Exarou parecer
favorável com emenda substitutiva global que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete aos Deputados João Amin e
Ivan Naatz; PL./0419.2/2019, de autoria da Deputada Ada De Luca,
que “Institui o Programa de Orientação de Entrega Voluntária de Bebês
à Adoção e adota outras providências”. Exarou parecer favorável com
emenda substitutiva global que, posto em discussão e votação, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado João Amin;
PDL./0004.7/2020, de autoria do Deputado Sargento Lima, que
“Altera o Decreto Legislativo nº 18.332, de 2020, que “Declara estado
de calamidade pública em Santa Catarina, para fins do disposto no art.
65 da Lei Complementar nº 101, de 2000”. Exarou parecer favorável
com emenda substitutiva global que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0096.3/2020, de autoria da Deputada
Luciane Carminatti, que “Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de
pagamento das linhas de crédito da Agência de Fomento de Santa
Catarina S.A. (BADESC), no atendimento aos Municípios catarinenses
em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19)”. Apresentou
parecer pela inadmissibilidade e arquivamento da matéria que, posto
em discussão e votação, foi concedida vista em gabinete ao Deputado
Fabiano da Luz. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao
Deputado João Amin, que relatou as seguintes matérias:
PL./0043.1/2020, de autoria do Deputado Marcius Machado, que
“Dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e
silvestres nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e
médio, e adota outras providências”. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0137.6/2020, de autoria do Deputado Ismael dos Santos, que
“Dispõe sobre a divulgação de boletins epidemiológicos diários e de
relatórios de gastos relacionados à pandemia da COVID-19, no âmbito
do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer admissibilidade que,
posto em discussão e votação, foi concedida vista em gabinete à
Deputada Ana Campagnolo; PL./0029.3/2020, de autoria do Deputado
Del. Ulisses Gabriel, que “Determina que a formalização de contratos
de empréstimos com idosos, em qualquer modalidade, seja realizada
de forma presencial”. Solicitou retirada de pauta; PL./0273.2/2019, de
autoria do Deputado Marcius Machado, que “Altera a Lei nº 13.571, de
2005, ao qual dispõe sobre prêmios/créditos de milhagem oferecidos
pelas companhias de transportes aéreos quando as passagens forem
adquiridas com recursos públicos”. Requereu diligência ao Tribunal de
Justiça e Tribunal de Contas, que, posta em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade; 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 a Casa Civil,
Procuradoria Geral do Estado - PGE, Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina - CBMSC, Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico Sustentável - SDE, que, posta em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente passou a palavra
à Deputada Ana Campagnolo, que relatou as seguintes matérias:
devolução de vista do PL./0126.3/2020, de autoria da Deputada
Paulinha, que “Cria o Programa Assim Você Me Protege, no Estado de
Santa Catarina, para determinar a obrigatoriedade ao uso de máscaras
pela população catarinense da maneira que especifica”. Exarou voto
vista pela inadmissibilidade. Por ter precedência, o parecer favorável do
Relator, Deputado Kennedy Nunes foi colocado em votação, sendo
rejeitado por maioria. Posto em discussão e votação o voto-vista da
Deputada Ana Campagnolo, este foi aprovado por maioria, com votos
contrários do Relator, da Deputada Paulinha e do Deputado Fabiano da
Luz; PL./0044.2/2020, de autoria da Deputada Anna Carolina, que
“Institui a Política Estadual de Reeducação de Homens Autores de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”. Exarou parecer pela
inadmissibilidade, que, posto em discussão e votação foi concedido
vista em Gabinete à Deputada Paulinha; PL./0169.3/2020, de autoria
do Deputado Mauricio Eskudlark, que “Regulamenta o funcionamento
dos Centros de Formação de Condutores no Estado de Santa Catarina
durante o período de pandemia do coronavírus (COVID-19)”. Exarou
parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0382.6/2019, de autoria do Deputado Sergio Motta,
que “Institui o uso da bengala verde como meio adequado para
identificar pessoas acometidas de baixa visão, e como instrumento de
orientação e mobilidade”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0422.8/2019,
de autoria do Deputado Jair Miotto, que “Dispõe sobre a instalação de
câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas
públicas estaduais”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Maurício
Eskudlark apresentou as seguintes matérias: PL./0323.6/2019, de
autoria do Deputado Altair Silva, que “Institui o Sistema Estadual de
Cidadania Fiscal e o Programa Nota Fiscal Catarinense (Nota Catarina)”.

Apresentou requerimento de apensamento ao PL./0016.9/2019 que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0379.0/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que
“Institui o sistema estadual de incentivo e estímulo à emissão do
documento fiscal no ato de suas compras, denominada “CPF na Nota”,
no Estado de Santa Catarina”. Apresentou requerimento de apensa-
mento ao PL./0323.6/2019, que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra
ao Deputado Kennedy Nunes, que relatou a seguinte matéria:
PL./0496.4/2019, de autoria da Deputada Paulinha, que “Dispõe
sobre as associações de Municípios no Estado de Santa Catarina
previstas no art. 114, § 30 da Constituição Estadual”. Exarou parecer
favorável, que, posto em discussão e votação, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado João Amin. A Deputada Paulinha relatou as
seguintes matérias: devolução de vista, sem manifestação, da
PEC./0011.1/2019, de autoria do Deputado Jessé Lopes e outros, que
“Altera o inciso IV do art. 164 da Constituição Estadual do Estado de
Santa Catarina”. Posto em votação o parecer favorável exarado pelo
Relator, Deputado Maurício Eskudlark, foi aprovado pela maioria, com
voto contrário do Deputado Fabiano da Luz; PL./0105.9/2020, de
autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que “Altera a Lei nº 14.675, de
2009, regulamentando o licenciamento ambiental autodeclaratório”.
Solicitou retirada de pauta, o que foi concedido; PL./0493.1/2019, de
autoria da Deputada Marlene Fengler, que “Consolida as Leis que
dispõem sobre Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra
as Mulheres”. Exarou parecer favorável, que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0375.7/2019, de autoria
do Deputado Kennedy Nunes, que “Dispõe sobre a comunicação pelos
condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública, sobre a
ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra
mulher, criança, adolescente ou idoso, em seus interiores, quando
houver registro da violência no livro de ocorrências”. Exarou parecer
favorável que, posto em discussão e votação, foi concedida vista em
gabinete à Deputada Ana Campagnolo; PL./0301.0/2019, de autoria
do Deputado Jair Miotto, que “Dispõe sobre o direito do consumidor em
obter a emissão da nota fiscal eletrônica no ato do pagamento da
prestação de serviço”. Exarou parecer favorável, que, posto em
discussão e votação, foi concedida vista em gabinete à Deputada Ana
Campagnolo. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Deputado
Fabiano da Luz, que relatou as seguintes matérias: PL./0035.1/2020,
de autoria do Deputado Ricardo Alba, que “Altera a Lei nº 11.959, de
2001, que dispõe sobre a proibição do corte do fornecimento dos
serviços públicos de água, energia elétrica e gás, por falta de
pagamento, entre às 8h das sextas-feiras e às 8h das segundas-feiras,
e entre às 8h do dia útil que anteceder os feriados e dias de ponto
facultativo, e às 8h do primeiro dia útil subsequente, para incluir a
proibição de cobrança da taxa de religação de pessoas com baixa
renda”. Apresentou requerimento de tramitação conjunta ao
PL/0215.3/2019, de autoria da Deputada Paulinha, que “Veda a
cobrança da taxa de religação de energia elétrica e água”, que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0360.0/2019, de autoria do Deputado Ricardo Alba, que “Altera a
Lei nº 14.262, de 2007, que “Dispõe sobre a Taxa de Prestação de
Serviços Ambientais”, para atualizar a nomenclatura do órgão, bem
como possibilitar o pagamento parcelado da taxa que menciona”.
Requereu diligência à Procuradoria Geral do Estado - PGE e ao Instituto
do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA, que, posta em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0522.0/2019, de autoria
do Deputado Kennedy Nunes, que “Incluir no Calendário Oficial de
Eventos do Estado de Santa Catarina, o ‘Junho Violeta’, o mês de
conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa”. Exarou
parecer favorável, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0161.6/2020, de autoria dos Deputados Jerry
Comper e Luiz Fernando Vampiro, que “Reconhece o transporte público
municipal e intermunicipal como essencial para população durante o
período de aplicação das normas referentes à contenção do coronavírus
e adota outras providências”. Apresentou requerimento para apensa-
mento ao PL.135.4/2020, que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Com o parecer favorável exarado pelo
Primeiro Secretário à tramitação conjunta, apresentou parecer pela
admissibilidade ao PL./0135.4/2020, de autoria do Deputado
Sargento Lima, que “Reconhece o transporte coletivo urbano municipal
e intermunicipal de passageiros como essenciais para população, ainda
que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia”
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, o Deputado Romildo Titon, apresentou o PL./0158.0/2020,
de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que “Revoga o item 60 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 Associação de Bombeiros

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.649 23/06/2020

Comunitários, de Canoinhas”. Exarou parecer favorável, que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Por fim, o
Presidente agradeceu a presença dos Deputados Membros e encerrou
a reunião da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa, Secretária desta Comissão,
lavrei a Ata que, após lida e aprovada pelos membros do colegiado,
será assinada pelo Presidente da Comissão e publicada no Diário da
Assembleia.

pelo Departamento Estadual de Trânsito”. Requereu diligência ao
Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina - DETRAN, que,
posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade;
PL./0046.4/2020, de autoria da Deputada Anna Carolina, que “Altera
a Lei nº 15.381 de 2010, que “Disciplina a nomeação para cargo em
comissão na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado
de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável com emenda substitutiva
global que, posto em discussão e votação, foi concedida vista em
gabinete à Deputada Ana Campagnolo; 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”. Exarou parecer
favorável com emenda modificativa, que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
passou a palavra ao Deputado Fabiano da Luz, que relatou as
seguintes matérias: PL./0131.0/2020, de autoria do Deputado Paulo
Roberto Eccel, que “Altera a Lei nº 10.864, de 1998, que “Dispõe
sobre o estágio para estudante em órgão e entidade da Administração
Pública”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; PL./0018.0/2020, de autoria da
Deputada Paulinha, que “Dispõe sobre a otimização de prazos nas
Licenças Ambientais a que se refere à Lei nº 14.675, de 13 de abril de
2009”. Requereu diligência ao Instituto do Meio Ambiente de Santa
Catarina - IMA, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra à Deputada
Ana Campagnolo, que apresentou as seguintes matérias: devolução de
Vista ao PL./0375.7/2019, de autoria do Deputado Kennedy Nunes,
que “Dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos
órgãos de segurança pública, sobre a ocorrência ou de indícios de
violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou
idoso, em seus interiores, quando houver registro da violência no livro
de ocorrências”. Solicitou retirada de pauta, o que foi concedido;
PL./0503.8/2019, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que
“Dispõe sobre o dever de retirada, pelo proprietário, dos bens móveis
por ele entregues aos prestadores de serviços de assistência técnica”.
Exarou parecer favorável com emenda modificativa, que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0507.1/2019,
de autoria do Deputado Felipe Estevão, que “Dispõe sobre a reserva de
vagas de estágio de nível superior em órgãos e entidades da
Administração Pública do Estado de Santa Catarina para pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi concedida vista em gabinete à
Deputada Paulinha; PL./0165.0/2020, de autoria do Deputado Paulo
Roberto Eccel, que “Dispõe sobre a garantia de acessibilidade para as
pessoas surdas e com necessidades especiais relativas à deficiência
auditiva por meio de interpretação simultânea em LIBRAS e legendas
em todas as transmissões oficiais da Administração Pública Direta e
Indireta no âmbito da Administração Pública do Estado de Santa
Catarina”. Requereu diligência à secretaria do estado da Casa Civil, à
Procuradoria Geral do Estado - PGE e à Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Social, que, posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Deputado
Maurício Eskudlark, que relatou as seguintes matérias:
MSV./00430/2020, de autoria do Governador do Estado, que
comunica o “Veto total ao PL/056/20, de autoria de Todos os Depu-
tados, que prorroga o prazo de recolhimento dos débitos relativos ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aos contribuintes que
especifica, em função dos impactos econômicos e sociais decorrentes
da decretação, no âmbito do Estado de Santa Catarina, de calamidade
pública causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19)”.
Exarou parecer pela admissibilidade e pela manutenção do veto que,
posto em discussão e votação, foi concedida vista ao gabinete do
Deputado Luiz Fernando Vampiro; MSV./00434/2020, de autoria do
Governador do Estado, que comunica o “Veto parcial ao PL/069/20, de
autoria de Todos os Deputados, que suspende até o dia 31 de
dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de
serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões
estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense”.
Exarou parecer pela rejeição que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0149.0/2020, de autoria do Deputado
Dr. Vicente Caropreso, que “Prorroga a entrega da documentação de
regularização e reconhecimento de Utilidade Pública estadual das
Entidades de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0167.1/2020,
de autoria do Deputado Paulo Roberto Eccel, que “Autoriza o
DETRAN/SC a padronizar ao das rodovias federais o limite máximo de
velocidade nas rodovias estaduais”. Exarou parecer pela rejeição que,

Plenário Deputado Osni Régis, 12 de maio de 2020.
Deputado Romildo Titon

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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA PELO SISTEMA SDD
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas,
em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,
reuniram-se pelo sistema de videoconferência, sob a Presidência do
Senhor Deputado Romildo Titon, os membros da Comissão: Deputado
Fabiano da Luz, Deputado Maurício Eskudlark, Deputado Kennedy
Nunes, Deputado Ivan Naatz, Deputado João Amin, Deputado Luiz
Fernando Vampiro, Deputada Paulinha e Deputada Ana Campagnolo.
Havendo quórum regimental, o Presidente iniciou a reunião submetendo
à apreciação a Ata da 10ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
da 19ª Legislatura, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
passou a palavra aos membros, obedecendo à ordem de envio das
matérias para a pauta. O Deputado João Amin relatou as seguintes
matérias: devolução de vista, sem manifestação, ao PL./0357.5/2019,
de autoria da Deputada Paulinha, que “Dispõe sobre parcerias do
Governo do Estado de Santa Catarina com consórcios públicos de
Municípios”. Posto em votação o parecer favorável exarado pelo
Relator, Deputado Luiz Fernando Vampiro, foi aprovado por
unanimidade; PL./0166.0/2020, de autoria do Deputado Paulo Roberto
Eccel, que “Acresce o art. 9º-A à Lei nº 17.681, de 2019, que “Dispõe
sobre a criação do Sistema Cicloviário no Estado de Santa Catarina e
adota outras providências”: exarou parecer pela admissibilidade com
emenda substitutiva global que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; MSV./00432/2020, de autoria do Gover-
nador do Estado, que comunica o “Veto total ao PL/053/20, de autoria
de Todos os Deputados, que obriga a Agência de Fomento de Santa
Catarina S.A. (BADESC), até dezembro de 2020, a direcionar os
recursos remanescentes de sua linha de crédito prevista para este ano,
para o financiamento do capital de giro das micro e pequenas
empresas, dos microempreendedores individuais e dos empreendi-
mentos de economia solidária, e adota outras providências”. Exarou
parecer pela admissibilidade formal da mensagem de veto
nº 00432/2020 e, no mérito, pela rejeição e, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0029.3/2020, de autoria
do Deputado Delegado Ulisses Gabriel, que “Determina que a
formalização de contratos de empréstimos com idosos, em qualquer
modalidade, seja realizada de forma presencial”. Apresentou parecer
pela inadmissibilidade, que, posto em discussão e votação, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Kennedy Nunes;
PL./0016.9/2020, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que
“Altera a 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 adequação com a Lei federal nº 9.790,
de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIPS)”. Exarou parecer pela favorável que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0491.0/2019, de autoria do Deputado Felipe Estevão, que “Proíbe
a cobrança, pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de
Santa Catarina, de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos
relacionados a contratos anteriores”. Exarou parecer pela admissibi-
lidade que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0031.8/2019, de autoria do Deputado Altair Silva,
que “Dispõe sobre o dever de as pessoas jurídicas de direito privado
manterem estabelecimento próprio, credenciado ou autorizado que
ofereça assistência técnica a seus produtos comercializados no Estado
de Santa Catarina, e adota outras providências”. Solicitou retirada de
pauta, o que foi concedido. Em seguida, o Presidente passou a palavra
ao Deputado Luiz Fernando Vampiro, que relatou as seguintes
matérias: PL./0108.1/2020, de autoria do Deputado Del. Ulisses
Gabriel, que “Altera a Lei nº 16.383, de 2014, para fins de assegurar a
custódia especial nos casos de recuperação veicular, oriundo de roubo,
furto ou apropriação indébita”. Requereu diligência à Secretaria da
Segurança Pública e Departamento de Trânsito do Estado de Santa
Catarina - DETRAN, que, posta em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade; PL./0155.8/2020, de autoria do Deputado Paulo
Roberto Eccel, que “Altera a Lei nº 5.102, de 1975, que “Dispõe sobre
o depósito e a venda de veículos removidos, retidos ou apreendidos

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



23/06/2020 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.649 7

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PSA/0003.9/2020, de autoria do Deputado Jessé Lopes, que “Susta o
Decreto nº 535, de 30 de março de 2020, do Poder Executivo
Estadual”. Exarou parecer pelo arquivamento da matéria que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Presidente passou a palavra ao Deputado Kennedy Nunes, que relatou
as seguintes matérias: PL./0411.5/2017, de autoria do Deputado
João Amin, que “Impede a cobrança da taxa de pedágio quando houver
obra a ser realizada pela concessionária e esta não for finalizada dentro
do prazo originariamente previsto no contrato”. Exarou parecer pela
rejeição que, posto em discussão e votação, foi concedida vista em
Gabinete ao Deputado Ivan Naatz; PL./0139.8/2020, de autoria do
Deputado Ismael dos Santos, que “Dispõe sobre a redução
proporcional das mensalidades das instituições de ensino fundamental,
médio e superior, da rede privada de Santa Catarina, durante a vigência
das medidas adotadas para enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), constantes do Decreto nº 525, de 2020 e
alterações subsequentes”. Exarou parecer pela rejeição que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0463.6/2019,
de autoria da Deputada Marlene Fengler, que “Autoriza a instituição do
exame ‘Teste Molecular de DNA’ no Estado de Santa Catarina”. Exarou
parecer pela rejeição que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PL./0026.0/2019, de autoria da Deputada Paulinha,
que “Dispõe sobre a criação do Programa de Policiamento Turístico
para membros do corpo da Polícia Militar no Estado de Santa Catarina”.
Exarou parecer pela rejeição que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0166.0/2018, de autoria do Deputado
Luiz Fernando Vampiro, que “Dispõe sobre o exercício do ofício de
leiloeiro público oficial”. Exarou parecer pela rejeição que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0354.2/2019,
de autoria da Deputada Paulinha, que “Institui a Política Estadual de
Fomento ao Voluntariado Transformador”. Exarou parecer pela rejeição
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0454.5/2015, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que
“Institui o Banco de Remédios Doados no Estado de Santa Catarina e
adota outras providências”. Exarou parecer pela inadmissibilidade que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PLC./0003.0/2019, de autoria do Deputado Bruno Souza, que “Altera
a Lei Complementar nº 170, de 1998, que “Dispõe sobre o Sistema
Estadual de Educação”, a fim de incluir a previsão da educação
domiciliar”. Exarou parecer pela admissibilidade que, posto em
discussão e votação, foi concedida vista em gabinete aos Deputados
Ivan Naatz e Fabiano da Luz e à Deputada Paulinha. Em seguida, o
Presidente passou a palavra à Deputada Paulinha, que relatou as
seguintes matérias: PL./0395.0/2019, de autoria do Deputado VoInei
Weber, que “Dispõe sobre o prazo para reembolso ao consumidor
usuário de planos e seguros privados de assistência à saúde, no
Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer pela admissibilidade que,
posto em discussão e aprovação, foi aprovado por maioria, com voto
contra Deputado João Amin; PLC./0009.5/2020, de autoria do Gover-
nador do Estado, que “Altera os arts. 105 e 109 da Lei nº 6.218, de
1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de
Santa Catarina e dá outras providências”. Exarou parecer pela
admissibilidade com emenda substitutiva global que, posto em
discussão e votação, foi concedida vista em gabinete ao Deputado Ivan
Naatz e à Deputada Ana Campagnolo. Em seguida o Presidente passou
a palavra o Deputado Ivan Naatz relatou as seguintes matérias:
MSV./00409/2020, de autoria do Governador do Estado, que
comunica o “Veto total ao PL/134/19, de autoria do Deputado
Sargento Lima, que designa como Veterano os Agentes das Forças de
Segurança Pública inativos da reserva remunerada ou reformados no
âmbito do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer pela admissibi-
lidade formal da mensagem de veto nº 00409/2019, e, no mérito, pela
rejeição, posto em discussão e votação, foi concedida vista ao gabinete
da Deputada Paulinha; Devolução de vista ao PL./0464.7/2019, de
autoria do Deputado Fabiano da Luz e outros, que “Institui a Política
Estadual para a População Migrante, dispõe sobre seus objetivos,
princípios, diretrizes e ações prioritárias no Estado de Santa Catarina”.
Por ter precedência, colocado em votação o parecer pela inadmissibi-
lidade do Relator, Deputado João Amin, este abdicou do parecer,
passando então a ser apreciado o voto vista favorável à tramitação da
matéria apresentado pelo Deputado Ivan Naatz que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, com abstenção do
Deputado João Amin; Devolução de vista ao PL./0095.2/2020, de
autoria do Deputado Ricardo Alba, que “Dispõe sobre a permanência e
obrigatoriedade do profissional Fisioterapeuta nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) do Estado de Santa Catarina, adulto, neonatal e
pediátrico e adota outras providências”. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Saúde, ao Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 10ª Região - CREFITO, à Federação das Santas
Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina

- FEHOSC, à Associação de Hospitais de Santa Catarina - HAESC, à
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado de Santa Catarina - FEHOESC, à Associação Brasileira de
Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva -
Unidade Regional Santa Catarina - ASSOBRAFIR UR SC e ao Instituto
Santa Fé que, posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade; PL./0034.0/2020, de autoria do Deputado Nilso
Berlanda, que “Cria o Programa de Apoio Financeiro para Custeio de
Eventos Esportivos Amadores”. Requereu diligência à Fundação Catari-
nense de Esporte - FESPORTE que, posta em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade; PL./0147.8/2020, de autoria do Deputado
Marcius Machado, que “Autoriza a prescrição da Ozonioterapia no
Estado de Santa Catarina para os casos de COVID-19”. Exarou parecer
pela inadmissibilidade, que, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade; PL./0160.5/2020, de autoria do Deputado João
Amin, que “Permite o uso de espaços, públicos ou privados, destinados
à prática desportiva coletiva, durante o período de estado de
calamidade pública, declarado, no âmbito do Estado de Santa Catarina,
em razão da pandemia de síndrome respiratória causada pelo novo
coronavírus (COVID-19)”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Maurício Eskudlark, apresentou extra pauta a seguinte matéria:
PEC/0002.0/2020, de autoria da Comissão Especial, que “Acrescenta
art. 57 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da
Constituição do Estado de Santa Catarina (CE), com o fim de
estabelecer o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, para as
respostas a pedidos de informação encaminhados pela Assembleia
Legislativa, previstos no § 2º, art. 41 da CE, relativos ao acompanha-
mento da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira de
medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19,
originários da Comissão Especial, que especifica, enquanto viger o
estado de calamidade pública dela decorrente, declarado no Estado de
Santa Catarina”. Exarou parecer pela admissibilidade que, posto em
discussão e aprovação, foi aprovado por unanimidade. Por fim, o
Presidente agradeceu a presença dos Deputados Membros e demais
presentes e encerrou a reunião da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa,
Secretária desta Comissão, lavrei a Ata que, após lida e aprovada pelos
membros do colegiado, será assinada pelo Presidente da Comissão e
publicada no Diário da Assembleia.
Plenário Deputado Osni Régis, 19 de maio de 2020.

Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove 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 Maurício Eskudlark, os membros da Comissão. Deputado
Valdir Cobalchini, Deputado Fabiano da Luz, Deputada Ada de Luca e
Deputado Bruno Souza. Ausência justificada da Deputada Paulinha
conforme Ofício Interno 58/20. Havendo quorum regimental, o
Presidente iniciou a reunião submetendo à apreciação a Ata da 7ª
Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, a qual
foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo colocou em apreciação,
requerimento extrapauta, de sua autoria, que solicita a realização de
audiência pública para discutir os avanços e mudanças na segurança
pública no Brasil, com data e local a definir que, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente abriu
a palavra aos Deputados membros desta Comissão para apresentação
de matérias. A Deputada Ada de Luca apresentou extrapauta a matéria
PLC/0030.2/2019, de autoria do Governador do Estado, que altera o
art. 28 da Lei Complementar nº 453, de 2009, que institui Plano de
Carreira do Grupo Segurança Pública, Polícia Civil, e estabelece outras
providências. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação foi concedida vista em gabinete ao Deputado Bruno Souza.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos
Deputados Membros e demais presentes e encerrou a reunião da qual
eu, Miguel Antonio Atherino Apóstolo, Chefe de Secretaria desta
Comissão, lavrei esta Ata que após lida e aprovada pelos membros do
colegiado, será assinada pelo Presidente desta Reunião e publicada no
Diário da Assembleia.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2020

Deputado Maurício Eskudlark
Presidente da Comissão de Segurança Pública

–––– * * * ––––
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

ao Deputado Kennedy Nunes, que relatou as seguintes matérias:
PL./0077.0/2020, de autoria do Deputado Nazareno Martins, que
“Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de aluguel de
estabelecimentos comerciais fechados em razão do COVID-19”, exarou
parecer contrário, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0119.4/2020, de autoria do Deputado Fernando
Krelling, que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício
físico como essenciais para a população de Santa Catarina em
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa
finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises
ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”,
exarou parecer favorável, com aprovação da emenda substitutiva global
apresentada pelo Deputado Fernando Krelling, que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente
passou a palavra ao Deputado Maurício Eskudlark, que relatou a
seguinte matéria: PL./0095.2/2020, de autoria do Deputado Ricardo
Alba, que “Dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do
profissional Fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do
Estado de Santa Catarina, adulto, neonatal e pediátrico e adota outras
providências”, exarou parecer favorável, que, posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Ivan Naatz. Na sequência, o
Presidente passou a palavra ao Deputado Fabiano da Luz, que relatou o
PL./0100.4/2020, de autoria do Deputado Jair Miotto, que “Reconhece
a atividade religiosa como essencial para a população de Santa
Catarina em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas
ou catástrofes naturais”; exarou parecer favorável à emenda
substitutiva global apresentada pelo autor do projeto, que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Foram registradas
ainda as presenças dos Deputados Jair Miotto, Marcius Machado,
Marcos Vieira, Fernando Krelling e José Milton Scheffer. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Deputados
Membros e demais presentes e encerrou a reunião. Eu, Jéssica
Camargo Geraldo, secretária de 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.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às treze 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 Anna
Carolina, Deputado Fabiano da Luz e Deputado Marcius Machado.
Ausência justificada dos seguintes Deputados: Deputado Jair Miotto
conforme Ofício sem numeração, Deputado Luiz Fernando Vampiro
conforme Ofício nº 005/CS/LFV/2020 e Deputado Romildo Titon
conforme Ofício RT 13/2020. Havendo quorum regimental, o Presidente
iniciou a reunião submetendo à apreciação a Ata da 13ª Reunião
Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, a qual foi
aprovada por unanimidade. Dando início ao expediente, o Presidente
comunicou que, a Audiência Pública que irá tratar dos “Cruzeiros
Marítimos em Florianópolis SC”, agendada para o dia treze de abril de
dois mil e vinte, será antecipada para o dia cinco de março. Na
sequência, conforme a ordem do dia, o Presidente colocou em
apreciação os seguintes requerimentos: requerimento, de autoria do
Deputado Ivan Naatz, solicitando que a comissão convide a Presidente
da Santur, senhora Flávia Didomenico, para prestar esclarecimento
quanto ao edital de licitação para exploração, operação e promoção do
Centro de Eventos de BaIneário Camboriú, na reunião ordinária desta
comissão em data a definir que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Requerimento, de autoria do Deputado Ivan
Naatz, solicitando que a comissão convide o Prefeito de Camboriú,
senhor Élcio Rogério Kuhnen, e o Prefeito de BaIneário Camboriú,
senhor Fabrício José Satiro de Oliveira, bem como a Empresa Autopista
Litoral Sul para prestarem informações sobre as obras da ponte e
marginais do Rio Camboriú, bem como cronograma de obras, desta
comissão em data a definir que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Requerimento, de autoria do Senhor
Deputado Ivan Naatz, solicitando que a comissão convide o Prefeito de
Penha, Sr. Aquiles José Scheider da Costa, bem como a Empresa
Águas de Penha a prestarem esclarecimentos quanto ao esgotamento
sanitário do município de Penha, em reunião ordinária desta comissão
em data a definir que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento, de autoria do Deputado Dr. Vicente
Caropreso, para a realização do Seminário Catarinense Turismo
Acessível, a ser realizado em parceria com a Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, nas dependências da Assembleia
Legislativa, objetivando discutir políticas públicas voltadas à inclusão
das pessoas com deficiência que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Requerimento extrapauta, de autoria do
Deputado Ivan Naatz, para realização de Audiência Pública para discutir
sobre a qualidade das águas do rio Itajaí Mirim, com data e local a
definir que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo o Presidente abriu a palavra aos Deputados
membros da Comissão para apresentação das matérias de acordo com
a ordem de chegada. O Deputado Ivan Naatz apresentou a matéria
PL./0497.5/2019, de autoria do Deputado Laércio Schuster, que
reconhece o Município de Ouro Verde como a Capital Catarinense do
Feijão. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Marcius Machado apresentou
PEC/0001.0/2019, de autoria do Deputado Ivan Naatz e outros, Altera
o Art. 128, inciso V, da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Apresentou requerimento para realização de Audiência Pública nos
municípios de São Francisco do Sul, Porto Belo e Biguaçu para debater
o tema que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a
presença dos Deputados Membros e demais presentes e encerrou a
reunião da qual eu, Roberto Curcio, 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 Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 15 de abril de 2020.
Deputado Romildo Titon

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 598, de 23 de junho de 2020
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

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor EVERTON LUIZ DE MATTOS
RIBEIRO, matrícula nº 4178, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-100, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 1º de julho de 2020 (Gab Dep Jair Miotto).
Luiz Eduardo de Souza
Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 599, de 23 de junho de 2020
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 2016Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2020.

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Deputado Ivan Naatz
Presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente

–––– * * * –––– EXONERAR o servidor BILLY ROBSON FERREIRA,
matrícula nº 9831, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2020 (Gab Dep Jair Miotto).

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA REALIZADA PELO SISTEMA SDD
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às treze horas, em
cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno, reuniram-se
pelo sistema de videoconferência sob a Presidência do Senhor
Deputado Romildo Titon, os membros da Comissão: Deputada Ana
Campagnolo, Deputado Fabiano da Luz, Deputado Maurício Eskudlark,
Deputado Kennedy Nunes, Deputado Ivan Naatz, Deputado João Amin,
Deputado Luiz Fernando Vampiro e Deputada Paulinha. Havendo
quórum regimental, o Presidente iniciou a reunião passando a palavra

Luiz Eduardo de Souza
Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 600, de 23 de junho de 2020
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

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



23/06/2020 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.649 9

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

PORTARIA Nº 605, de 23 de junho de 2020
A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições, com
amparo no art. 18, II, III, IV, IX e XIII, da Resolução nº 001, de 11 de
janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor MARCELO LUCIANO ALVES,
matrícula nº 9924, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-46, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2020 (Gab Dep Jair Miotto).

RESOLVE, com fundamento nos arts. 3º, 16 e 17 da

LC 491 de 20 de janeiro de 2010
Luiz Eduardo de Souza Art. 1º DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA

INVESTIGATIVA, a fim de se apurar possíveis infrações quanto ao
processo SGD Ofício nº 046/DA/2020.

Diretor de Recursos Humanos Interino
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 601, de 23 de junho de 2020 Art. 2º DESIGNAR os servidores NADIESDA GHIZZO
SCHMIDT matrícula nº 2187, como Presidente, THAMIRIS RAPOSO
SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula nº 7229, e JOÃO FELIPE DE
NOVAIS, matrícula nº 7523, como membros, para dar cumprimento ao
disposto no artigo anterior.

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

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, o
servidor designado terá acesso a toda a documentação necessária à
elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações,
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor PAULO CESAR JORGE, matrícula
nº 9788, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-42, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de julho
de 2020 (Gab Dep Jair Miotto).

Art. 4º Os servidores, designados no Art. 2º, terão o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do conhecimento dos fatos, para
conclusão dos procedimentos administrativos, dando ciência à Diretora
Geral, através de elaboração de relatório final conclusivo.

Luiz Eduardo de Souza Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * –––– Maria Natel Scheffer Lorenz
PORTARIA Nº 602, de 23 de junho de 2020 Diretora-Geral
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

–––– * * * ––––

PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 0221.1/2020
Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 2017,
que “Consolida as Leis que dispõem sobre a
instituição de datas festivas alusivas no
âmbito do Estado de Santa Catarina”, para
instituir o Dia Estadual da Distonia.

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor JO KRUGER DE CARVALHO,

matrícula nº 10413, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-77, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2020 (Gab Dep Jair Miotto).

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Distonia, a ser
realizado, anualmente, no dia 6 de maio, no Estado de Santa Catarina.

Luiz Eduardo de Souza Art. 2º O Dia Estadual da Distonia tem como finalidade a
promoção de palestras, seminários e ações educativas voluntárias
sobre o tema, para conscientizar a população sobre a distonia, suas
causas e tratamento.

Diretor de Recursos Humanos Interino
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 603, de 23 de junho de 2020
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

Art. 3º O Anexo I da Lei nº 17.355, de 30 de novembro de
2017, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único
desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Dr. Vicente Caropreso
Lido no ExpedienteRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Sessão de 17/06/20

“ANEXO ÚNICO
EXONERAR o servidor MARCELO CESIO SOARES,

matrícula nº 4679, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-44, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2020 (Liderança do PSC).

(Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)
‘ANEXO I

DIAS ALUSIVOS
....... ........................................................ ..................................

Luiz Eduardo de Souza DIA Maio LEI ORIGINAL Nº 
Diretor de Recursos Humanos Interino 6 Dia Estadual da Distonia

A data tem como finalidade a
promoção de palestras, seminários e
ações educativas voluntárias sobre o
tema, para a conscientização da
população sobre a distonia, suas
causas e tratamento.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 604, de 23 de junho de 2020
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

....... ........................................................ ..................................
(NR) ’”

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
Deputado Dr. Vicente Caropreso

JUSTIFICAÇÃO
EXONERAR o servidor MARCIO MARTINS DE

OLIVEIRA, matrícula nº 5984, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-35, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de julho de 2020 (Liderança do PSC).

Distonia é um dos transtornos do movimento mais comuns. A
distonia é um distúrbio do movimento, no qual um músculo - ou um
grupo muscular - se contrai de forma involuntária e repetitiva ou por
períodos prolongados. Estas contrações, que podem ser bastante
doloridas, levam a movimentos e posturas anormais. A distonia como
doença pode apresentar diferentes origens, sendo ou de origem
genética ou como consequência de outras doenças. Na maior parte dos
casos, a distonia ocorre ou até piora durante os movimentos

Luiz Eduardo de Souza
Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––
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voluntários. Há tipos de distonia que podem ocorrer nas mãos durante
o ato de escrever e nos pés ao caminhar. Os movimentos distônicos,
também conhecidos como torções, geralmente, começam em uma
região do corpo, como pescoço, rosto, cordas vocais, braços ou pernas
e podem se dispersar para outras partes. Movimentos distônicos
também fazem parte dos sintomas da doença de Parkinson e atingem
cerca de 40% destes pacientes. Ela afeta indivíduos de qualquer idade,
sexo ou etnia. Existem, no Brasil, pelo menos 65 mil casos de distonia,
e a incidência mundial chega a sete mil casos para cada milhão de
habitantes.

Art. 2º O sujeito passivo que aderir ao PPDF/COVID-19 poderá
liquidar os débitos de que trata o art. 1º desta Lei mediante a opção
por uma das seguintes modalidades:

I - pagamento à vista, com redução de 100% (cem por cento)
das multas de mora e de ofício, de 90% (noventa por cento) das
isoladas, de 90% (noventa por cento) dos juros de mora e de 100%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal;

II - parcelamento em até 84 (oitenta e quatro) prestações
mensais, com redução de 90% (noventa por cento) das multas de mora
e de ofício, de 80% (oitenta por cento) das isoladas, de 80% (oitenta
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal;Essa síndrome desencadeia contrações musculares que

podem levar a deslocamentos de partes do corpo e provocar muita dor.
Normalmente, são movimentos repetitivos, os quais podem levar a
posturas anormais.

III - parcelamento em até 120 (cento e vinte) prestações
mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora
e de ofício, de 70% (setenta por cento) das isoladas, de 70% (setenta
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal;

Tais movimentos prejudicam substancialmente a qualidade
de vida do indivíduo acometido pela síndrome, impossibilitando,
inclusive, a realização de pequenas tarefas como escovar os dentes,
calçar um sapato ou se alimentar. Há casos em que até a locomoção é
impossibilitada. Todo esse quadro pode provocar também sequelas
psicológicas nos pacientes (baixa estima, vergonha, depressão e o
medo do convívio social).

IV - parcelamento em até 180 (cento e oitenta) prestações
mensais, com redução de 70% (setenta por cento) das multas de mora
e de ofício, de 60% (sessenta por cento) das isoladas, de 60%
(sessenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal; ou

A distonia pode afetar qualquer parte do corpo (rosto,
pescoço, tronco e membros) e as modalidades são classificadas como
distonia focal, segmentada ou generalizada (essa abrange o corpo
todo). Há, também, a hemidistonia, quando um lado inteiro do corpo é
acometido e o outro não.

V - parcelamento em até 240 (duzentos e quarenta)
prestações mensais, com redução de 60% (sessenta por cento) das
multas de mora e de ofício, de 50% (cinquenta por cento) das isoladas,
de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal.

Por suas características, muitas vezes, a síndrome é
confundida com outras doenças, e os casos subnotificados, por isso, a
importância da conscientização da população e dos profissionais de
saúde sobre essa enfermidade.

Parágrafo único. Para os fins previstos no caput deste artigo,
após a aplicação das reduções de multas e juros, o sujeito passivo da
obrigação tributária poderá oferecer bens como dação em pagamento,
no limite de até 30% (trinta por cento) do montante do débito a ser
parcelado, os quais poderão ser aceitos como quitação de débitos,
mediante consentimento do Estado.

Por ser uma patologia rara e pouco conhecida, o seu
diagnóstico é subestimado e, quando tardio, desencadeia mudanças e
incapacidades significativas ao indivíduo. Art. 3º A adesão ao PPDF/COVID-19, em qualquer das

modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei, fica
condicionada:

A instituição, por este Projeto de Lei, de data alusiva tem por
objetivo despertar a atenção da sociedade, dos profissionais de saúde
e pesquisadores, e das autoridades de saúde pública para essa
síndrome, que afeta milhares de pessoas em nosso país, encorajando
as pessoas acometidas a procurarem ajuda e iniciarem tratamento para
a melhora de sua qualidade de vida.

I - quando for o caso, ao recolhimento do valor constante de
documento a ser emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda, que
informará o débito incentivado, o desconto concedido e a data limite
para o pagamento;

O seis de maio foi sugerido, pois foi nessa data que ocorreu
a fundação da Associação Brasileira dos Portadores de Distonias, no
ano de 1992. Além, da questão da conscientização, a data tem por
objetivos (I) fomentar estudos para novos tratamentos e drogas nos
centros acadêmicos, (II) dar divulgação e fortalecer os centros de
recuperação, entidades e organizações não governamentais que
atendem esses pacientes, com a finalidade de compartilhar
experiências de trabalhos e tratamentos, e (III) promover o
compartilhamento de experiências entre os indivíduos acometidos por
essa síndrome, para fortalecê-los e promover a ajuda mútua.

II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas
administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou
recurso relativo ao débito a ser quitado;

III - à aceitação plena e irrestrita de todas as condições
estabelecidas nesta Lei e em regulamento específico;

IV - à apresentação, se for o caso, de procuração com
poderes específicos do devedor; e

V - à manutenção automática dos gravames decorrentes de
medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de
execução fiscal.

Isso posto, solicito o apoio dos demais Pares à aprovação do
presente Projeto de Lei.

§ 1º A adesão ao PPDF/COVID-19, em qualquer das
modalidades de extinção do crédito tributário previsto nesta Lei,
independe de apresentação de garantia, ressalvados os créditos
tributários garantidos na forma do inciso V deste artigo.

Deputado Dr. Vicente Caropreso
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI Nº 0222.2/2020 § 2º A adesão a que se refere o caput deve ser feita,
eletronicamente, no sítio da internet www.sef.sc.gov.br, no prazo de até
60 (sessenta) dias após o fim do estado de calamidade pública
declarado em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Institui o Programa Catarinense de
Parcelamento de Débitos Fiscais, em
decorrência do estado de calamidade pública
declarado em virtude da pandemia da
COVID-19 (PPDF/COVID19).

§ 3º Considera-se formalizada a adesão ao PPDF/COVID-19:
I - com a apresentação do requerimento do devedor ou de

seus sucessores, quando exigido; ouArt. 1º Fica instituído o Programa Catarinense de
Parcelamento de Débitos Fiscais, em decorrência do estado de
calamidade pública declarado em virtude da pandemia da COVID-19
(PPDF/COVID-19), destinado a promover a regularização de débitos
tributários e não tributários, constituídos ou não, em dívida ativa ou
não, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive aqueles objeto de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão
administrativa ou judicial, provenientes de lançamento de ofício
efetuado após a publicação desta Lei, e débitos de contribuintes que
se encontrem em recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101, de
2005.

II - com o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso
de parcelamento.

§ 4º O devedor que não receber o documento de que trata o
inciso I do caput deve requerê-lo junto à Secretaria de Estado da
Fazenda, na forma fixada no regulamento.

Art. 4º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública
declarado pelo Estado de Santa Catarina em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19), ficam suspensos:

I - a exclusão de contribuintes de regimes especiais e
tratamentos tributários diferenciados (TTDs) por falta e/ou atraso de
pagamento de tributos e parcelamentos em vigor; e§ 1º O PPDF/COVID-19 aplica-se aos débitos relativos ao

Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aos débitos fiscais
declarados como Substituição Tributária (ST), aos débitos relativos ao
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e aos
débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA).

II - o ingresso de cobrança administrativa ou judicial de
débitos, bem como a instauração de processos administrativos e
inclusão e exclusão de débitos em dívida ativa.

Art. 5º Fica dispensado o oferecimento de garantia real aos
parcelamentos concedidos sob a forma desta Lei, independentemente
de se tratar de créditos tributários declarados, constituídos de ofício ou
inscritos em dívida ativa.

Art. 6º Nas hipóteses de parcelamento previstas no art.
2º, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais).

§ 2º Poderão ser objeto do PPDF/COVID-19 os débitos
tributários e não tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido até
30 de junho de 2020.
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§ 1º As parcelas são mensais, iguais e sucessivas. JUSTIFICAÇÃO
§ 2º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do

pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento.

A COVID-19 instalou mais que uma crise de saúde, instalou

uma crise social e econômica sem precedentes e de efeitos ainda

incertos. O governo federal, percebendo a gravidade da situação,

reconheceu o estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo

nº 6, de 20 de março de 2020. Em Santa Catarina, a Assembleia

Legislativa do Estado de Santa Catarina, da mesma forma que o

governo federal, reconheceu o estado de calamidade pública pelo

Decreto Legislativo nº 18.332, de 20 de março de 2020.

Art. 7º O devedor é excluído do parcelamento a que se refere
esta Lei na hipótese de:

I - inobservância de quaisquer exigências previstas nesta Lei
e em regulamento específico; ou

O Estado de Santa Catarina, por sua vez, em 17 de março

editou o Decreto nº 515/2020, declarando situação de emergência

pública em todo o território catarinense, e posteriormente editou o

Decreto nº 562/2020, em 17 de abril declarando estado de

calamidade pública em todo o território catarinense.

II - falta de pagamento de 6 (seis) parcelas, sucessivas
ou não.

§ 1º A parcela paga com até 30 (trinta) dias de atraso não
configura inadimplência para os fins do inciso II do caput.

§ 2º Ocorrendo a exclusão do devedor do parcelamento, o
pagamento efetuado extingue o crédito de forma proporcional a cada
um dos elementos que originalmente o compõem, e implica a perda do
direito aos benefícios constantes desta Lei, inclusive aqueles
incidentes sobre cada parcela paga.

Com a propagação violenta do vírus, sabe-se que o

isolamento social é a determinação médica mais adequada; porém, a

preservação da saúde traz implicações inimagináveis às empresas

brasileiras.§ 3º A exclusão do devedor do parcelamento depende de
notificação prévia e dá-se com a ocorrência de uma das hipóteses
descritas neste artigo. Estamos diante de uma redução brusca do faturamento das

empresas, as quais são primordiais para a geração de empregos e

renda no Brasil. Isso exige a tomada de medidas para a sobrevivência

dos negócios, pois, preservando-os, preserva-se também a saúde

financeira dos cidadãos, que são diretamente afetados pela crise em

face de demissões, suspensões de contratos de trabalho, reduções de

jornada e de salário.

Art. 8º O descumprimento, a qualquer momento, dos
requisitos desta Lei implica a perda dos benefícios nela previstos,
tornando imediatamente exigível o saldo existente.

Art. 9º Para fruição dos benefícios fiscais previstos no
PPDF/COVID-19, os débitos ajuizados que estejam em fase de hasta
pública ou leilão, já determinados pelo juízo, somente poderão aderir ao
parcelamento nos termos dos incisos I e II do art. 2º desta Lei.

Diante desse cenário caótico da economia mundial,

especialmente da brasileira, a concessão deste Programa Catarinense

de Parcelamento de Débitos Fiscais se apresenta como uma alternativa

para que os contribuintes regularizem seus débitos fiscais, ao mesmo

tempo em que desonera o poder público com o aumento de sua

arrecadação.

Art. 10. O recolhimento por qualquer das formas
mencionadas nesta Lei não terá efeito homologatório e não impede a
cobrança de débitos apurados pelo fisco posteriormente.

Art. 11. O disposto nesta Lei se aplica, inclusive, aos débitos
decorrentes da opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições previsto na Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

Apesar de o governo estadual ter suspendido os envios de

Certidões de Dívida Ativa (CDAs) aos cartórios extrajudiciais para

protesto, e os de defesa e recursos em processos administrativos por

determinado período de tempo, essas situações não trouxeram muito

fôlego ao caixa das empresas, pois os tributos não tiveram seus prazos

de pagamento estendidos e venceram durante o período de pandemia.

Além disso, para os contribuintes que não puderam honrar suas

dívidas, houve incidência de juros e atualização monetária.

Art. 12. A Secretaria de Estado da Fazenda e a
Procuradoria-Geral do Estado, observadas as respectivas competências,
deverão adotar as medidas necessárias à implementação desta Lei.

Art. 13. O valor devido ao Fundo Especial de Estudos
Jurídicos e de Reaparelhamento (FUNJURE), instituído pela Lei nº 56,
de 29 de junho de 1992, em decorrência da aplicação do disposto
nesta Lei, fica limitado a 5% (cinco por cento) do valor pago pelo sujeito
passivo a título de tributo e acréscimos legais.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput à parcela
remanescente do débito tributário, na hipótese de o pagamento não o
extinguir.

O Brasil está entre os principais países de maior carga

tributária e encargos do mundo. As disputas tributárias entre o Estado

e os contribuintes somam quase R$ 5 trilhões no Brasil. O montante

equivale a quase 73% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e supera o

valor de mercado das 328 companhias listadas na bolsa de valores.

§ 2º O disposto no caput não abrange nem substitui
honorários sucumbências definidos em favor do Estado decorrentes de
decisões judiciais transitadas em julgado ou cujos recursos tenham
sido objeto de desistência pelo contribuinte interessado no benefício
fiscal, proferidas em ações autônomas, embargos do devedor ou
incidentes de exceção de pré-executividade.

Portanto, resta evidenciado que o contencioso tributário

brasileiro é caro e moroso, sendo necessária a busca por alternativas

que facilitem e viabilizem o recebimento de créditos tributários pelo

Estado, principalmente decorrentes dos problemas econômicos gerados

pela pandemia de COVID-19.

Art. 14. O artigo 7º da Lei nº 17.514, de 24 de abril de 2018,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º A instituição de novo programa de parcelamento pelo
Estado deverá observar o intervalo mínimo de 4 (quatro) anos, contados
a partir da data da instituição do PPDF, exceto em caso de calamidade
pública estadual ou federal. (NR)”

A urgência e relevância da medida apresentada

fundamentam-se no atual cenário econômico, que demanda

regularização tributária por parte dos contribuintes, permitindo, assim, a

retomada do crescimento econômico e a manutenção de emprego e

renda.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Luiz Fernando Vampiro - Líder do MDB
Deputado Sargento Lima - Líder do PSL

Ademais, o presente projeto de lei encontra-se em

consonância com as medidas fiscais adotadas internacionalmente em

decorrência dos impactos causados pela epidemia global do COVID-19,

em especial pelos Estados Unidos, China, Japão, Coréia do Sul, Reino

Unido, Itália, Alemanha e França.

Deputado Kennedy Nunes - Líder do PSD
Deputado Ivan Naatz - Líder do PL
Deputado Fabiano da Luz - Líder do PT
Deputado João Amin - Líder do PP
Deputado Marcos Vieira - Líder do PSDB
Deputado Nazareno Martins - Líder do PSB Assim, não se pode desconsiderar que a retração na

economia do país e a alta do dólar vêm afetando sobremaneira as

finanças dos contribuintes, o que reflete negativamente no pagamento

de tributos.

Deputada Paulinha - Líder do PDT
Deputado Bruno Souza - Líder do NOVO
Deputado Jair Miotto - Líder do PSC
Deputado Sérgio Motta - Líder do Republicanos

A proposta apresentada também impulsiona a arrecadação

de receita pública, uma vez que o recebimento dos débitos, ainda que
Lido no Expediente

Sessão de 17/06/20
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com os encargos de inadimplência reduzidos, acarretam um incremento

da arrecadação, já que há a recuperação de créditos que serão

recebidos devidamente atualizados.

créditos não quitados do setor público federal), traz, em seu artigo

10-A, que “o empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou

tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos

arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão

parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e

quatro) parcelas mensais e consecutivas [...]”.

Importante salientar que a concessão de tratamento

diferenciado não representa renúncia fiscal, tendo em vista que o

impacto na receita tributária não comprometerá o alcance das metas

estabelecidas para arrecadação, uma vez que não há uma renúncia

efetiva, pois o valor do imposto será preservado em face da atualização

monetária.

Por conseguinte, visando à situação extraordinária acarretada

pela COVID-19 e pela necessidade de manutenção da regularidade

fiscal dos contribuintes e adimplemento das obrigações tributárias e

fiscais, o presente Projeto de Lei utiliza, por analogia, o prazo definido

no art. 10-A da Lei nº 10.522/2002 como ponto de partida para o

parcelamento previsto.

No âmbito federal já foram aprovados vários programas de

parcelamento incentivado, que receberam no meio tributário o nome

genérico de Refis, embora tenham um título diferente em cada ocasião.

Não há dúvida de que esse conjunto de Refis se insere

na política econômica do governo federal de desonerações

incentivadas, visando reduzir o estoque de seus créditos e obter mais

receita.

Por isso, propomos o presente parcelamento especial, no

intuito de manter a sobrevivência econômica e financeira das empresas

e das pessoas físicas, e, consequentemente, coibir a redução massiva

de empregos.

Em âmbito estadual, de igual forma, há períodos em que se

estabelecem Programas de Recuperação Fiscal, a fim de dar fôlego aos

contribuintes com tributos em atraso, bem como equalizar o caixa do

próprio governo, aumentando a arrecadação com a cobrança de

créditos antigos.

–––– * * * ––––

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 0227/2020Vale frisar que nesses períodos de concessões de Programas

de Recuperação Fiscal não houve crise de tamanha proporção igual à

pandemia da COVID-19.

Estabelece medidas, no âmbito da
Administração Pública Estadual Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo,
para enfrentamento do estado de calamidade
pública declarado pelo Decreto Legislativo
nº 18.332, de 2020, e da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019, em conformidade com o
disposto na Lei federal nº 13.979, de 2020.

A União, por meio da Medida Provisória 938/20, direcionou

R$ 16 bilhões para complementar eventual queda de repasse dos

Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM)

entre os meses de março a junho deste ano, em comparação com o

mesmo período de 2019.

Da mesma forma, o Projeto de Lei Complementar 39/2020

institui um Programa Federativo de Enfretamento ao Coronavírus que

prevê a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro no

montante de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais), aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Esta Lei estabelece medidas a serem adotadas pelos

órgãos e pelas entidades da Administração Pública Estadual Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo para enfrentamento do
estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo
nº 18.332, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, em conformidade com o disposto na
Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Em homenagem ao princípio da isonomia, tal tratamento

também deve ser estendido aos contribuintes que, fortemente

impactados pelos reflexos econômicos decorrentes da COVID-19,

dependem da concessão de condições diferenciadas para a

manutenção da regularidade fiscal e cumprimento de suas obrigações

tributárias.

Os reflexos econômicos da COVID-19 não afetarão apenas a

capacidade de pagamento de obrigações tributárias presentes e futuras

dos contribuintes, mas também a manutenção do cumprimento de

obrigações tributárias pretéritas, acordadas em momento totalmente

diverso do atual. Importante reforçar que inúmeras atividades

comerciais, industriais e de prestação de serviços não possuem

faturamento em decorrência das limitações de funcionamento aplicadas

pelas autoridades federais, estaduais e municipais, bem como

provavelmente terão o faturamento reduzido doravante em

consequência dos reflexos gritantes da pandemia de COVID-19.

Art. 2º Durante o estado de calamidade pública de que trata o
art. 1º desta Lei, os órgãos e as entidades da Administração Pública
Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo poderão,
a seu critério, na forma do regulamento:

I — adotar regime de trabalho remoto;
II — antecipar as férias dos servidores públicos;
III — determinar o usufruto de licença-prêmio aos servidores

públicos; e
IV — instituir regime especial de compensação de jornada, por

meio de banco de horas.Desse modo, a efetividade do presente parcelamento

depende da possibilidade de parcelamento de débitos tributários

pretéritos à pandemia de COVID-19, mesmo aqueles que sejam objeto

de parcelamento anterior, com o objetivo de garantir a regularidade

fiscal e a manutenção do recolhimento, através da proteção da

capacidade de pagamento dos contribuintes.

§ 1º A antecipação de férias de que trata o inciso II do caput

deste artigo será concedida ainda que o respectivo período aquisitivo
não tenha transcorrido por completo.

§ 2º Excepcionalmente na hipótese de antecipação de férias
de que trata o inciso II do caput deste artigo, o pagamento do
respectivo adicional será efetuado após o usufruto das férias, até 31
de dezembro de 2020.

No que se refere ao prazo e à forma de pagamento do

parcelamento proposto, é necessária uma análise aprofundada acerca

do caráter extraordinário da pandemia de COVID-19 e seus reflexos nas

relações sociais, econômicas, industriais, trabalhistas, comerciais e

financeiras. Os impactos da pandemia são inéditos no Brasil e exterior,

demandando soluções e medidas igualmente inéditas para que tenham

a efetividade necessária e cumpram o objetivo proposto.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
com prazo de vigência limitado ao estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 18.332, de 2020.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de junho de
2020.

Deputado MARCOS VIEIRA
Em análise à legislação brasileira, verifica-se que a Lei

nº 10.522/2002, que regulamenta o CADIN (cadastro informativo de
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

–––– * * * ––––
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