
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO LXIX FLORIANÓPOLIS, 
    

 

João Amin

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃOE JUSTIÇA Romildo Titon - Ivan Naatz – ViceKennedy NunesPaulinha Fabiano da LuzLuiz Fernando VampiroJoão Amin Ana CampagnoloMaurício Eskudlark
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTARVoInei Weber –Maurício EskudlarkKennedy NunesIsmael dos SantosLuciane CarminattiJerry Comper Ivan Naatz Nazareno MartinsAna Campagnolo
COMISSÃO DE TRANSPORTES 
E DESENVOLVIMENTO URBANOJoão Amin - PresidenteMarcos Vieira - Marlene FenglerLuciane CarminattiJerry Comper Romildo Titon Ricardo Alba 
COMISSÃO DE PESCA 
E AQUICULTURAFelipe Estevão Paulinha - Vice-Dr. Vicente CaropresoNeodi Saretta VoInei Weber Luiz Fernando VampiroNazareno Martins
COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO Paulinha - PresidenteMarcos Vieira - Fabiano da LuzMoacir SopelsaVoInei Weber João Amin Nazareno MartinsSargento Lima Marcius Machado
COMISSÃO DE DEFESA 
DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIADr. Vicente Caropreso José Milton SchefferMarlene FenglerLuciane CarminattiValdir CobalchiniFernando KrellingJessé Lopes 
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
E DO MERCOSULFernando KrellingNeodi Saretta - Kennedy NunesJair Miotto Ada De Luca Ivan Naatz Felipe Estevão 

 

19ª  
Legislatura ESTADO DE SANTA CATARINA

 

www.alesc.sc.gov.br
FLORIANÓPOLIS, 20 DE JULHO DE 2020 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 Presidente Vice-Presidente Kennedy Nunes    Fabiano da Luz  Luiz Fernando Vampiro 

Campagnolo Maurício Eskudlark 
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTAR – Presidente Maurício Eskudlark - Vice-Presidente Kennedy Nunes Ismael dos Santos Luciane Carminatti      Nazareno Martins Ana Campagnolo 
COMISSÃO DE TRANSPORTES  
E DESENVOLVIMENTO URBANO Presidente  Vice-Presidente Marlene Fengler Luciane Carminatti 

    
COMISSÃO DE PESCA  
E AQUICULTURA  - Presidente -Presidente Dr. Vicente Caropreso   
Luiz Fernando Vampiro Nazareno Martins 
COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 

Presidente  Vice-Presidente Fabiano da Luz  Moacir Sopelsa     Nazareno Martins  Marcius Machado 
COMISSÃO DE DEFESA  
DOS DIREITOS DA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA Dr. Vicente Caropreso - Presidente José Milton Scheffer – Vice-Presidente Marlene Fengler  Luciane Carminatti Valdir Cobalchini Fernando Krelling   
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
E DO MERCOSUL Fernando Krelling - Presidente  Vice-Presidente Kennedy Nunes    

   

COMISSÃO DE FINANÇAS  
E TRIBUTAÇÃO Marcos Vieira - Presidente Luciane Carminatti - Vice-Presidente Milton Hobus Fernando Krelling Jerry Comper Bruno Souza José Milton Scheffer Sargento Lima Marcius Machado 
 
COMISSÃO DE AGRICULTURA  
E POLÍTICA RURAL  José Milton Scheffer - Presidente Moacir Sopelsa - Vice-Presidente Marlene Fengler Marcos Vieira Neodi Saretta VoInei Weber Coronel Mocellin 
 COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA , MINAS E ENERGIA Jair Miotto - Presidente Luiz Fernando Vampiro - Vice-Presidente Marcos Vieira Luciane Carminatti Ada De Luca Bruno Souza Felipe Estevão 
 COMISSÃO DE TURISMO  
E MEIO AMBIENTE 
Ivan Naatz - Presidente Fabiano da Luz - Vice-Presidente Dr. Vicente Caropreso Jair Miotto  Luiz Fernando Vampiro Romildo Titon Marcius Machado 
 COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS Ada De Luca - Presidente Fabiano da Luz - Vice-Presidente Marlene Fengler Milton Hobus  Moacir Sopelsa Bruno Souza Jessé Lopes  
 COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DO IDOSO 
Ricardo Alba - Presidente Fabiano da Luz - Vice-Presidente Marlene Fengler Dr. Vicente Caropreso Luiz Fernando Vampiro Romildo Titon  Sergio Motta 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL Milton Hobus - Presidente Coronel Mocellin - Vice-Presidente Kennedy Nunes Fabiano da Luz Jerry Comper  VoInei Weber Nazareno Martins 

ESTADO DE SANTA CATARINA

 

www.alesc.sc.gov.br/diario-da-assembleia 
NÚMERO 7.665 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA Maurício Eskudlark - Presidente Paulinha - Vice-Presidente Milton Hobus Fabiano da Luz Valdir Cobalchini Ada De Luca Bruno Souza  COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E DESPORTO Luciane Carminatti - Presidente Valdir Cobalchini - Vice-Presidente Ismael dos Santos Paulinha  Fernando Krelling Nazareno Martins Ana Campagnolo  
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA Marcius Machado - Presidente Kennedy Nunes - Vice-Presidente Jair Miotto Neodi Saretta Moacir Sopelsa Romildo Titon Bruno Souza  COMISSÃO DE SAÚDE 
Neodi Saretta - Presidente Dr. Vicente Caropreso Ismael dos Santos Valdir Cobalchini Ada De Luca José Milton Scheffer Coronel Mocellin  COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Sergio Motta - Presidente Valdir Cobalchini - Vice-Presidente Ismael dos Santos Jair Miotto Paulinha Romildo Titon Jessé Lopes  COMISSÃO DE PREVENÇÃO  
E COMBATE ÀS DROGAS Ismael dos Santos - Presidente Fernando Krelling - Vice-Presidente Jair Miotto Luciane Carminatti Ada De Luca Sergio Motta Sargento Lima  COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS Jerry Comper - Presidente Paulinha - Vice-Presidente Kennedy Nunes Neodi Saretta Moacir Sopelsa João Amin Ricardo Alba 

ESTADO DE SANTA CATARINA 2ª Sessão 
Legislativa 



2 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.665 20/07/2020

DIRETORIA LEGISLATIVA

Coordenadoria de Publicação:
Responsável pela editoração,
diagramação e por tornar público os
atos da Assembleia Legislativa.

Coordenadoria de Taquigrafia
do Plenário:

Responsável pela composição e
revisão das atas das sessões
ordinárias, especiais, solenes e
extraordinárias.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA
E INFORMAÇÕES

Coordenadoria de Divulgação
e Serviços Gráficos:

Responsável pela impressão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EXPEDIENTE

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC

CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500
Internet: www.alesc.sc.gov.br

IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXIX
NESTA EDIÇÃO: 12 PÁGINAS

ÍNDICE

Plenário
Ata da 037ª Sessão Ordinária
realizada em 01/07/2020........ 2
Atos da Mesa
Atos da Mesa ....................... 10
Publicações Diversas
Ata de Comissão Permanente..
............................................. 11

P L E N Á R I O

ATA DA 037ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

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

providências da administração com a partici-
pação de todos os srs. Parlamentares, destinar
dos recursos da Assembleia Legislativa R$ 30
milhões para que o Governo do Estado possa
fazer face às dificuldades que vamos enfrentar,
resultantes da ocorrência do dia de ontem.
Esses recursos serão repassados ao
Governo, na medida em que o Governo
apresentar à Mesa os projetos e a
destinação analítica dos recursos, até o
montante de R$ 30 milhões.

Considerando que essas
fatalidades ocorreram em meio à pandemia
da Covid-19, que já vitimou mais de 26 mil
pessoas no Estado;

Considerando que, num momento como
este, a união de esforços torna-se
imprescindível;

A Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa, em primeiro lugar, solidariza-se com
cada uma das vítimas e com as famílias que
perderam seus entes queridos, e comunica que
fará a doação de R$ 30 milhões ao Governo do
Estado para o enfrentamento de mais essas
tragédias. A doação desses recursos é fruto
de economia da Administração da Casa e do
conjunto dos Deputados que compõem o
Poder Legislativo, e se dará mediante a
apresentação, pelo Executivo à Assembleia
Legislativa, de projetos específicos para
auxílio às famílias atingidas e à recuperação
dos danos materiais.

Em função disso, a Mesa Diretora
expediu, em nome de todos os srs. Deputados,
a quem agradecemos a colaboração e
contribuição para que isso fosse possível, a
seguinte nota:

PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia (Passa a ler.)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita
a leitura das atas das sessões anteriores para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.

“Considerando a calamidade que se
abateu sobre todo o território catarinense no
dia de ontem e na manhã de hoje, provocada
pela formação de um ciclone extratropical;

Considerando o tornado que, há
cerca de 20 dias, atingiu os municípios de
Belmonte e Descanso, no Oeste do Estado;

Além disso, o Poder Legislativo de
Santa Catarina reitera sua determinação de
manter-se ativo e vigilante para atuar, dentro
das suas competências constitucionais, para
minimizar os efeitos das crises por que passam
todos os catarinenses.

A Presidência comunica, antes de
passar ao horário destinado aos Partidos
Políticos, que a Mesa Diretora se reuniu,
extraordinariamente, e decidiu, em função da
ocorrência do ciclone que atingiu todo o Estado
de Santa Catarina, deliberar no sentido de,
fruto das economias geradas pelas

Considerando que os fenômenos
tiraram a vida de nove pessoas no nosso
Estado, provocou um desaparecimento e grandes
prejuízos materiais para inúmeras famílias,
empresas e instituições públicas e privadas;

Florianópolis, 1º de julho de 2020.”
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
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Deputado Kennedy Nunes - Pela
ordem, sr. Presidente.

os gabinetes que têm feito nesse período de
pandemia, das economias para que isso
fosse possível, abrindo mão até de algumas
ações para canalização desses recursos,
antes também daquela devolução anterior
que foi feita. E, agora, essa destinação de
R$ 30 milhões, sr. Presidente, não vai
resolver o problema, mas é de forma
concreta um gesto, não só gesto, são
recursos que vão, pelo menos, amenizar
uma parte. E é claro que nós esperamos que
o Governo coloque outros recursos também
para minimizar a situação.

esse recurso para disponibilizar num momento
de tamanha adversidade.

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

Meus parabéns, sr. Presidente! Muito
obrigado.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO KENNEDY NUNES - Eu

queria parabenizar vossa excelência por fazer
isso em nome da Assembleia Legislativa.

Deputado Jair Miotto - Pela ordem, sr.
Presidente.

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

Mas, Presidente, se me permite, em
virtude da experiência que nós tivemos com o
recurso que esta Casa passou em relação à
Covid-19 e que, infelizmente, foi mal utilizado,
eu gostaria que fosse um pouco mais restrito
essa condição do Governo de indicar os
projetos, mas que parte desse recurso pudesse
ser feito para as famílias, que não querem lona
para não chover dentro, precisam de material
de construção para repor. E, muitas vezes, a gente
sabe que a Defesa Civil e a própria burocracia do
processo acabam dificultando muito o acesso.

DEPUTADO JAIR MIOTTO - Sr.
Presidente, eu quero parabenizar o gesto da
Mesa Diretora, me solidarizar com toda a
população catarinense atingida. E lembrar que
nós temos na Assembleia a comissão de
Finanças, que está fiscalizando de uma
maneira de excelência os recursos que estão
sendo aplicados no combate ao coronavírus,
que pode também nos ajudar a fazer esse
acompanhamento da aplicação desses
recursos de R$ 30 milhões, que vão ajudar,
com certeza, muito a nossa população catari-
nense. Sei que cada Deputado também tem
feito seu esforço de economia nas despesas do
gabinete, nas despesas gerais, num momento
como esse dando nossa contribuição, também,
para Santa Catarina. Parabéns a vossa excelência,
a todos os Deputados e à Mesa Diretora.

Então, sr. Presidente, nossa
solidariedade a todos os atingidos e os
parabéns a vossa excelência, como Presidente
desta Casa e a toda Mesa Diretora por essa
pronta ação, no sentido de colaborar e
contribuir de forma prática com recursos para a
situação dos atingidos.

Então, gostaria que fosse bem
esclarecido isso ao Governo, que facilitasse a
vida das pessoas, porque, às vezes, o que a
pessoa precisa é o telhado do chiqueiro que foi
levado embora, Deputado Mauro de Nadal, e
isso daí não tem lá nas questões da Defesa Civil.
Defesa Civil é colchão, lona. Então, colocar isso.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Muito obrigado, Deputado Neodi Saretta. Isso
só foi possível graças a ação de todos os
Parlamentares, que compreenderam o
momento difícil que nós passamos no início da
pandemia e tomamos medidas drásticas,
duras, no sentido de que essas economias
pudessem nos permitir chegar ao final do ano
em condição de termos as contas do Poder
Legislativo em dia.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Deputado Kennedy Nunes, a nota diz o seguinte:
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Muito obrigado, Deputado Jair Miotto.(Passa a ler.)
“A doação desses recursos é fruto de

economia da Administração da Casa e do
conjunto dos Deputados que a compõem, e se
dará mediante apresentação, pelo Poder
Executivo à Assembleia Legislativa, de projetos
específicos para auxílio às famílias atingidas e
à recuperação dos danos materiais.”

Deputado José Milton Scheffer - Pela
ordem, sr. Presidente.Essa ação foi tão pronta, tão efetiva

e tão eficaz que, nesse momento de
dificuldade, nós conseguimos ter mais um
gesto, dar mais uma participação na direção de
minimizar os danos causados ao Estado de
Santa Catarina.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado
José Milton Scheffer.

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER -
Sr. Presidente, Deputado Julio Garcia, quero
aqui primeiro cumprimentar e parabenizá-lo pela
iniciativa, em nome da Mesa, em nome dos 40
Deputados, a presteza e a sensibilidade com
esse momento que Santa Catarina está
passando, são vários fatores ao mesmo tempo
e precisa da solidariedade e da união de todos.

O Deputado Mauro de Nadal, o
Deputado Padre Pedro Baldissera, o Deputado
Altair Silva, o Deputado Nilso Berlanda, o
Deputado Rodrigo Minotto e o Deputado Laércio
Schuster nos alertaram para isso, e era pensa-
mento nosso que realmente não adianta, tão
somente, passar os recursos, é preciso que a
Assembleia participe também, de alguma
forma, da destinação deles. Isso vai ficar
melhor explicitado na carta que nós vamos
fazer ao Governo do Estado, no sentido de
comunicar a decisão da Mesa Diretora.

Deputado Altair Silva - Pela ordem, sr.
Presidente.

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

DEPUTADO ALTAIR SILVA - Sr.
Presidente, eu quero parabenizar, em conjunto
com a Mesa Diretora, a qual tenho a satisfação
de fazer parte, essa iniciativa vem ao encontro
da necessidade, porque à medida que o Estado
de Santa Catarina tem sido atingido pelas
constantes catástrofes, muito se anuncia e
pouco se chega, e esse Parlamento dá uma
demonstração clara e efetiva de estar atento,
estar atendendo as demandas de quem mais
precisa num momento de grande fragilidade.

A Assembleia pratica um gesto
grandioso, esses recursos são muito válidos
porque a Defesa Civil tem todo um encaminha-
mento, no primeiro momento, e depois,
burocrático, e esses recursos seriam de
pronto para o orçamento estadual no atendi-
mento de pessoas, instituições, moradores,
que vão precisar.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Deputado Neodi Saretta - Pela ordem,

sr. Presidente. Também, aproveito aqui, além de
parabenizá-lo, para comunicar que vários
hospitais foram atingidos, alguns inclusive
estão interditados, com o vento em alguns
municípios, mas acima de tudo referenciar esse
gesto de vossa excelência, em nome dos 40
Deputados, e também conclamar a todos, pois
chegou o momento de nos unirmos, em nome
do povo de Santa Catarina, para tratar de
acolher bem as pessoas, do ciclone que agora
veio. Nós vivemos um momento desses, em
2004, quando estávamos lá na Prefeitura de
Sombrio, passamos pelo ciclone Catarina e, até
hoje, temos lembranças das dificuldades, das
angústias daquele momento, portanto
compreendo o que muitas cidades estão
passando agora e muitas famílias.

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

Realmente, o vendaval, o tornado que
passou pela noite de ontem e se estendeu pela
madrugada, passou em todas as regiões de
Santa Catarina, começando aqui pelo Oeste e
terminando no litoral. É lamentável que nosso
Estado, praticamente todos os anos, têm sido
vítima de catástrofes naturais, nós estamos
vivendo um momento muito difícil com a
pandemia, viemos de uma estiagem,
recentemente teve o tornado lá nos municípios
de Belmonte e Descanso, nem sequer
tínhamos resolvido esse ainda na sua
totalidade, e agora vem um que se alastra por
todas as regiões de Santa Catarina.

DEPUTADO NEODI SARETTA - Sr.
Presidente, tomo a palavra por duas questões.
Uma delas é para parabenizar, mas antes disso
para a questão que julgo mais importante de
todas, que é a solidariedade a todos que foram
atingidos, infelizmente todo o nosso Estado, de
uma forma ou de outra, as diversas regiões
foram atingidas, pessoas perderam a vida, e
nós nos solidarizamos.

E já indo para o segundo ponto dessa
solidariedade, é justamente essa ação concreta
da Assembleia Legislativa, a quem quero
enaltecer e parabenizar a Mesa Diretora pela
pronta decisão tomada, antes mesmo, aqui, de
se chegar ao Plenário, de encaminhar recursos;
enaltecer também o conjunto dos Deputados,

Mas, em nome do Parlamento, quero
agradecer aqui ao conjunto das senhoras e
senhores Deputados que contribuíram para a
economia e para que a Assembleia tivesse

Mas, acima de tudo, eu quero parabe-
nizar o senhor por essa iniciativa, à Assembleia
por esse grande gesto, e a todo o conjunto de

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Deputados que têm buscado racionalizar os
recursos destinados ao Poder Legislativo para
que também possa, junto à população, ajudar
Santa Catarina a vencer mais essa tragédia.
Então, portanto, os meus cumprimentos e o
meu reconhecimento ao seu trabalho à frente
da Assembleia Legislativa.

Assembleia Legislativa, em mais uma vez estar
sensível ao momento importante, consequente
das intempéries que mais uma vez nos
acometeu. Estive agora, em alguns locais, aqui
da região onde vivo, perto de Jaraguá do Sul,
mais precisamente Maçaranduba e Corupá, e vi
plantações com praticamente 90% de perda, de
banana, e também de palmeira real.

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

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN -
Obrigado, sr. Presidente.

Uma boa tarde a todos os colegas,
quero também parabenizar a Mesa Diretora da
Assembleia, e em nome do Presidente, pelo
recurso destinado à Defesa Civil; eu que trabalhei
36 anos no Corpo de Bombeiros, e sei o quanto
isso faz a diferença quando tem esse tipo de ação.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Muito obrigado Deputado José Milton Scheffer.
Realmente, é algo inesperado, a

situação já ruim com o coronavirus, e que vem
se agravar agora, com essa situação. Nós
agradecemos sensivelmente, é lógico,
vamos de qualquer maneira comunicar e
pedir audiência ao Secretário da Agricultura,
a outros órgãos, como a Epagri, para ver de
perto o que fazer, já que essas famílias que
vivem, por exemplo, da banana, são quase
700 produtores, 700 famílias em Corupá,
que vivem praticamente dessa cultura e,
agora, se veem numa situação grave,
gravíssima pela frente.

Deputado Mauro de Nadal - Pela
ordem, sr. Presidente. E quero aproveitar também, como

amanhã nós não temos sessão, e nessa
quinta-feira, dia 2 de julho, é o Dia Nacional
dos Bombeiros e, como eu atuei nessa
corporação por 36 anos, não poderia deixar de
fazer esse registro, principalmente agora, quando
os nossos heróis de farda estão nas ruas para
atender as famílias atingidas por esse ciclone.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado
Mauro de Nadal, nosso vice-Presidente.

DEPUTADO MAURO DE NADAL - Sr.
Presidente, sras. Deputadas, srs. Deputados.

É importante nós destacarmos a
sensibilidade desta Casa para com o ocorrido,
tendo em vista que nós temos aqui
Parlamentares de vários cantos do território de
Santa Catarina, então esse gesto em estender
a mão àqueles que mais precisam demonstra o
tamanho e a grandeza de todos os Pares, aqui
da Casa, e deste Parlamento, por atender de
pronto, de forma rápida, como uma alternativa
para diminuirmos um pouco a dor desse catari-
nense que sofre e, ao mesmo tempo,
ajudarmos na reconstrução, tanto do particular
quanto dos bens públicos.

Portanto, eu quero deixar aqui a
minha homenagem e o meu respeito aos
homens e mulheres, hoje, que enfrentam essa
pandemia e, também, agora estão ajudando a
população nesse momento tão difícil. E quero
deixar registrada a minha solidariedade a todo
povo catarinense, que já vinha sofrendo com o
coronavírus e, agora, enfrenta mais esse
desafio. Mas, eu sei que as pessoas, aqui em
Santa Catarina, é um povo batalhador e vai
superar essas dificuldades.

Então, a que se recompor o crédito,
tanto a parte de custeio como investimento, já
que algumas estruturas, veículos foram
altamente danificados. E, finalmente, mais uma
vez, agradecer a vossa excelência, o qual
temos muito orgulho de tê-lo como Presidente,
e extensivo a toda à Mesa Diretora da Alesc.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Muito obrigado, Deputado Dr. Vicente Caropreso.E vossa excelência, encaminhando essa
matéria hoje, para deliberação na Mesa
Diretora, o tema veio ao encontro daquilo que já
estávamos discutindo na Bancada do Oeste,
que era especificamente uma alternativa para
auxiliarmos os municípios de Belmonte e
Descanso, em virtude do tornado que
aconteceu no início do mês de junho.

Também, quero deixar aqui o meu
compromisso de trabalhar junto aos órgãos do
Governo para amenizar ao máximo o prejuízo
que essa população catarinense vem sofrendo.
Muito obrigado.

Deputado Valdir Cobalchini - Pela
ordem, sr. Presidente.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado
Valdir Cobalchini. (SEM REVISÃO DO ORADOR)

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI - Sr.
Presidente, Deputado Julio Garcia, quero
cumprimentá-lo e, em seu nome, cumprimentar
todos os componentes da Mesa Diretora. Aliás,
sr. Presidente, neste momento, quando
completamos 180 dias do ano, a Assembleia já
aportou R$ 20 milhões, por decisão também
importantíssima, para o combate ao
coronavírus, e agora R$ 30 milhões para o
enfrentamento desta catástrofe, que aconteceu
há poucos dias em Belmonte de Descanso, mas
em muitas outras oportunidades, eventos locais,
eventos regionais. Mas esse evento, efetivamente,
ele varreu grande parte de Santa Catarina.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Muito obrigado Deputado Coronel Mocellin e,
em nome de vossa excelência, a Assembleia
cumprimenta a toda essa briosa corporação
dos Bombeiros do Estado de Santa Catarina
pelo dia de amanhã. Parabéns a todos.

Então, essa ação aprovada hoje pela
Mesa Diretora, e com a concordância de todos
os srs. Deputados e sras. Deputadas, aqui, do
Parlamento, engloba também aquele momento
e nos permite que consigamos, através da
Defesa Civil, também, fazer aquele atendimento
que as pessoas estão aguardando, uma
resposta mais positiva, que se refira
exatamente às famílias. Então, houve uma
preocupação muito grande da Mesa Diretora
em partilharmos esse valor. Sei que vossa
excelência fará isso numa comunicação mais
oficial da Casa, um determinado valor para
recomposição de bens públicos, patrimônios
públicos, e um determinado valor para atendi-
mento das famílias, e aí vai ao encontro daquilo
que é preocupação do Deputado Kennedy Nunes.

O SR. DEPUTADO CORONEL
MOCELLIN - Obrigado, sr. Presidente.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Passa ao horário reservado aos Partidos Políticos.

**********
Partidos Políticos

Partido: PSL
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) -

Relata irregularidades quanto aos gastos do
Palácio da Agronômica, e neste sentido enviou
pedido de informação, que recebeu uma resposta
padronizada, sem qualquer esclarecimento.

Então, a resposta não poderia ter
sido mais rápida, mais contundente, diminuindo
por certo o sofrimento, a dor de tantos catari-
nenses, que em poucas horas viram o seu
patrimônio literalmente no chão. Então, quero
lhe cumprimentar, porque é uma ação que
também requer uma sensibilidade muito grande,
pessoal, política e o entendimento desse momento
dramático que vivem tantos catarinenses.

Registra que entrou com uma PSA
para sustar o decreto de 2017, que trata como
sigiloso os gastos da Casa d’Agronômica, e
também apresentou uma PLC para revogar o
Art. nº 137 que autoriza o Governador a manter
sigilo dos gastos da residência oficial.

Então, parabéns a todos os Pares, a
todos os Deputados, a vossa excelência, por
nós, novamente, estarmos saindo à frente e
estendendo a mão a quem mais precisa no
território catarinense. Parabéns Presidente Deputado Julio

Garcia, parabéns todos os integrantes da
Mesa, parabéns à Assembleia Legislativa!

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza o deputado Jessé pelo pronuncia-
mento e acrescenta que já existe na Casa o
pedido para abertura da “CPI da Balada”,
afirmando que as provas são suficientes.
[Taquigrafia: Roberto]

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Muito obrigado, Deputado Mauro de Nadal. (SEM REVISÃO DO ORADOR)

Deputado Dr. Vicente Caropreso -
Pela ordem, sr. Presidente.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Muito obrigado, Deputado Valdir Cobalchini.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado Dr.
Vicente Caropreso.

Eu reitero que isso só foi possível
graças ao empenho, à dedicação e o fato de
ter, todos os 40 Deputados, encampado as
decisões tomadas lá no início da pandemia do
coronavírus.

Partido: Republicanos
DEPUTADO SERGIO MOTTA (Orador) -

Parabeniza a Mesa Diretora pela iniciativa de
prestar solidariedade às vítimas do ciclone
ocorrido na madrugada da presente data.
Espera que o Governo também socorra estas

DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO - Sr. Presidente, eu gostaria, em
nome de todos os catarinenses, de agradecer e
parabenizar pelo gesto de Mesa Diretora da

Deputado Coronel Mocellin - Pela
ordem, sr. Presidente.
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pessoas que estão sem casa neste momento
de pandemia, e demonstra sua solidariedade
para com os atingidos.

Ressalta a responsabilidade do Governo do
Estado em dar celeridade aos projetos que
virão para o Parlamento, ajudando efetivamente
as pessoas que tanto necessitam.

Partido: PSD
DEPUTADA MARLENE FENGLER

(Oradora) - Aproveita a oportunidade para
parabenizar a Mesa Diretora pela iniciativa de
disponibilizar recursos ao Governo do Estado,
destinando-o ao atendimento das famílias
atingidas pelas catástrofes. Solidariza-se com
todos os catarinenses, pois todo o Estado foi
duramente prejudicado. [Taquígrafa: Sara]

Informa que esteve em Brasília, em
reunião com a Ministra Damares, e o resultado
será a instalação da primeira Casa da Mulher
Brasileira em Santa Catarina, no município de
Tubarão. Conta que este projeto trata de dar
apoio mais eficaz às mulheres vítimas de
violência doméstica. Exibe no telão um vídeo do
prefeito de Tubarão, comentando sobre o projeto.

Também, faz cobrança ao Governo do
Estado pela instalação de um radar
meteorológico na cidade de Joinville.
[Taquigrafia: Roberto]

Partido: PP
DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) -

Relembra que Santa Catarina já passou por
diversas calamidades, e o Estado cada vez se
fortalece mais.

Partido: PSD
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Pede ao Presidente da Casa que faça um
encaminhamento ao Governador do Estado,
para que ajude entidades e igrejas que foram
prejudicadas pelo ciclone.

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza o Deputado, o prefeito Joares Ponticelli
e a Ministra Damares pelo importante feito. Parabeniza a Assembleia e a Mesa

Diretora por disponibilizar recursos para
combater a pandemia da COVID-19. Espera que
o Executivo administre de forma efetiva, no
enfrentamento do Coronavírus, bem como
dessa tragédia causada pelos fortes ventos.

Deputada Luciane Carminatti
(Aparteante) - Destaca a importância dessa
ação. Comenta que esse programa faz parte da
Rede de Atendimento Maria da Penha, uma
ação que foi pensada dentro do Pacto Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

Informa que o Projeto de Lei n.
715/19, de sua autoria, está atualmente na
CCJ, que visa dar a possibilidade aos
condomínios de fazerem uma brigada de incêndio
própria, para que haja mais agilidade no atendi-
mento aos acidentes domésticos. Exibe no telão
um vídeo para explicar melhor o projeto de lei.

Deputado Jessé Lopes (Aparteante) -
Parabeniza o Deputado Julio Garcia e demais
Deputados pela ação, afirmando que também
tem essa bandeira da economia de recursos, e
neste caso, espera que o resultado do
empenho de todos seja sendo muito bem
empregado. [Taquigrafia: Northon]

Deputado Jair Miotto (Aparteante) -
Parabeniza o Deputado pelo tema, e todos os
envolvidos nesta ação. Pede ao Deputado Ivan Naatz que dê

um parecer pela admissibilidade do projeto,
para que seja possível aplicar em todos os
condomínios, que os próprios moradores se
qualifiquem e aprendam a se defender,
exercitando assim a plena cidadania.
[Taquigrafia: Northon]

Deputada Marlene Fengler (Aparteante) -
Cumprimenta o Deputado pelo importante
projeto bem como a Ministra Damares,
afirmando que é uma iniciativa muito
importante, que a primeira casa seja
construída, facilitando a replicação em outras
cidades do Estado.

Partido: PL
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra a sua solidariedade aos
municípios atingidos pelos fortes ventos no
Estado.

Partido: PSDB
Deputado Luiz Fernando Vampiro

(Aparteante) - Cumprimenta o Deputado Sergio
Motta e parabeniza a todos os envolvidos nesta
importante iniciativa. [Taquigrafia: Northon]

DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Fala do desejo do
Deputado Fernando Krelling sobre ter um radar
meteorológico em Joinville, e que hoje se
efetivou, com a assinatura por parte do
prefeito, cedendo um terreno onde funcionará o
radar, que atenderá toda a região norte do Estado.

Parabeniza o Presidente da Casa,
Deputado Julio Garcia, e demais Deputados,
pelo apoio a todos atingidos e pela destinação
de recursos da Alesc aos mesmos.Partido: MDB

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Comenta sobre os grandes prejuízos
no Estado causados pelo vendaval, e se
solidariza com todos os atingidos. Também cita
que a providência tomada pela Alesc foi no
momento certo.

Comenta sobre a importância do
Estado administrar bem o dinheiro público, e
também em dividir entre os hospitais de Santa
Catarina, conforme a necessidade.

Comenta sobre a sua finalidade, de
fornecer informações antecipadas, e acredita
que este radar irá prevenir e minimizar os
efeitos das novas tempestades. Fala dos locais
atingidos pelos fortes ventos e se solidariza
com os cidadãos.

Fala de sua conversa com o Prefeito
de Mondaí, que procurou a Defesa Civil para a
criação de projetos de caixa d’água no interior,
tendo em vista a grande estiagem vivida na
região, mas a resposta foi que só pode agir
após o problema acontecer.

Entretanto, diz que é necessário criar
um fundo para socorrer empresas que foram
destruídas pelo fenômeno climático, e que já
estavam prejudicadas neste momento de
pandemia, trazendo muito desemprego e
desesperança.

Agradece o gesto da Mesa Diretora
em destinar recursos da Assembleia Legislativa
para os atingidos pelos fortes ventos,
acreditando que todos serão beneficiados pela
ação. [Taquigrafia: Guilherme]

Lembra que essa resposta tardia do
Estado não ajuda, mas que deveria, sim,
preparar a população com medidas preventivas,
e faz críticas a Defesa Civil, dizendo que não
está programada para tais situações.
[Taquigrafia: Guilherme]

Afirma que o Estado, através dos
seus bancos de fomento poderia dar um aporte
com juros subsidiados, e lembra que o Governo
Federal tem programas com juros zero para
socorrer micro e pequenas empresas, mas em
eventos de calamidade, como esse, o
Estado deveria proporcionar às empresas
linhas de crédito, e também arcar com o
custo dos juros. Também àqueles que
perderam suas casas, seria importante a
CEF liberar o FGTS para que as famílias
possam reconstruir suas casas.

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

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
A Presidência já teve a oportunidade de
agradecer as palavras generosas de diversos
Deputados, mas quero fazê-lo também ao
Deputado Fernando Krelling, Deputado João
Amin, Deputado Jessé Lopes, Deputado
Maurício Eskudlark, Deputado Padre Pedro
Baldissera, Deputado Kennedy Nunes e, agora,
o Deputado Dr. Vicente Caropreso.

Partido: PT
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Expõe reconhecimento à atitude da
Assembleia Legislativa de disponibilizar
R$ 30 milhões para o atendimento às
famílias atingidas pelas tempestades que
ocorreram no Estado de Santa Catarina.
Presta solidariedade a todas as pessoas
que sofrem com as duras consequências
desse ciclone devastador.

Parabeniza a Assembleia Legislativa
pela sua postura de direcionar recursos para a
reconstrução dos municípios atingidos pelo
ciclone extratropical. [Taquigrafia: Guilherme]

Mas, ressaltando que só foi possível
ter essa atitude, que foi uma atitude da Mesa,
graças à colaboração de todos. As economias
que tiveram a solidariedade de todos é que
permitiram que a Assembleia pudesse doar
esse valor ao Governo do Estado.

Informa a existência de estudos,
comprovando que fenômenos naturais
continuarão atingindo de forma agravada o
território catarinense, e destaca a importância
de buscar alternativas para que o Estado possa
agir de maneira preventiva.

Partido: MDB
DEPUTADO FERNANDO KRELLING

(Orador) - Presta solidariedade ao povo catari-
nense, em especial a região norte, que sofre
com as duras consequências de um ciclone
formado sobre a região o sul do Brasil.

E é preciso diferenciar doação de
devolução. Devolução é quando você tem
alguma coisa que não lhe pertence e devolve a
quem tem a titularidade. Doação é quando você
tem algo que lhe pertence e você doa a alguém.
Nós estamos fazendo então, para ficar bem
claro, uma doação ao Governo do Estado, posto

Conclui, registrando a 1ª Feira Virtual
do Mel, que está acontecendo em Santa
Catarina no mês de julho. O evento conta com a
participação de mais de trinta expositores de
diversas regiões do estado. [Taquigrafia: Roberto]

Parabeniza a Assembleia Legislativa
pelo gesto de enviar R$ 30 milhões para apoiar
os municípios atingidos pela tempestade.
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que os recursos são oriundos da arrecadação
dos tributos pagos pelos contribuintes e, cons-
titucionalmente, de direito do Poder Legislativo.
A Presidência, então, agradece a todos.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
A Presidência acolhe a manifestação de vossa
excelência, e solicita à assessoria que proceda
conforme sua manifestação.

Campanha Estadual Permanente de Prevenção
de Acidentes de Moto no âmbito do Estado de
Santa Catarina.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Transportes e Desenvolvimento Urbano; e de
Segurança Pública.

(SEM REVISAO DO ORADOR) Dá continuidade à pauta da Ordem
do Dia.Dá início à Pauta da Ordem do Dia.

A Emenda Constitucional n. 078, que
teve a votação na redação final de ontem, hoje
teve a promulgação pela Mesa Diretora,
conforme prevê a Legislação e o Regimento
Interno, e a Presidência comunica a todos os
srs. Deputados que ela será publicada no
Diário Oficial do dia de hoje. Trata-se da PEC
das emendas impositivas.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0146/2020, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, que fica obrigada a
afixação de dispensadores de álcool em gel no
interior de veículos que realizem transporte
coletivo de passageiros no território estadual,
em decorrência do coronavírus da Covid-19.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria a sra.

Deputada Ada De Luca, Deputado Jessé Lopes,
Marcius Machado, Dr. Vicente Caropreso e
VoInei Weber.

Em votação.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Finanças e Tributação.

Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.A Presidência comunica que a

comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0118/2020, 0129/2020 e 0136/2020.

Aprovado.
Em discussão. Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0238/2019, de autoria do
Deputado Rodrigo Minotto, que institui o Dia da
Dança, no âmbito do Estado de Santa Catarina.

(Pausa)
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0111/2019, de autoria do
Deputado Marcius Machado, que confere ao
Município de Palmeira o título de Capital Catari-
nense das Carnes de Qualidade.

Em votação.
Os srs. Deputado que o aprovam

permaneçam como se encontram. Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.Aprovado com as manifestações

contrárias dos srs. Deputados Jessé Lopes,
Bruno Souza e José Milton Scheffer.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Turismo e Meio Ambiente.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0149/2020, 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.

Em discussão.
Em discussão. (Pausa)
Discutiu a presente matéria o sr.

Deputado Marcius Machado.
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.
Ao presente projeto foi apresentada

emenda substitutiva global.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0242/2019, de autoria do
Deputado VoInei Weber, que acrescenta o art.
19-A à Lei nº 17.492, de 2018, que “Dispõe
sobre a responsabilidade territorial urbana, o
parcelamento do solo, e as novas modalidades
urbanísticas, para fins urbanos e rurais, no Estado
de Santa Catarina e adota outras providências”.

Aprovado. Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Finanças e Tributação.

Deputado Bruno Souza - Pela ordem,
sr. Presidente.

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

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

DEPUTADO BRUNO SOUZA - Sr.
Presidente, eu quero deixar os meus votos já
consignados em relação a todas as votações
que existem hoje, de dias, semanas, e em
intenções, longe de mim querer causar
polêmica aqui, e hoje, ainda mais no meio de
uma situação climática que Santa Catarina
passa. Mas, quero deixar o meu voto
consignado, não a todas essas proposições,
porque não é contra nenhum autor, ou a
nenhuma intenção de algum autor, nada disso,
mas eu tenho uma concepção de lei, pela
doutrina que eu sigo. Eu entendo que, eu sigo a
interpretação de Bastiat em relação às leis,
“que as leis são a organização coletiva da
legítima defesa”.

Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. A Presidência comunica que o

presente projeto recebeu emendas no Plenário
e, na forma do Regimento Interno, retorna à
comissão de Constituição e Justiça.

Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0214/2019, de autoria do
Deputado Jair Miotto, que institui a Semana de
Valorização e Respeito ao Trabalho do
Professor, nas escolas da rede estadual de
ensino do Estado de Santa Catarina.

Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0310/2018, de autoria
Maurício Eskudlark, que denomina Delegado
Marcio Leandro Marcelino a 3ª Delegacia de
Polícia da Comarca de Chapecó.Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Segurança Pública.Em discussão.

(Pausa) Em discussão.
Em votação. (Pausa)
Encaminhou manifestação pela

aprovação o sr. Deputado Jair Miotto. Também,
a sra. Deputada Luciane Carminatti
manifesta-se a respeito da matéria, citando
outro projeto de sua autoria encaminhado
nesse sentido, discorrendo sobre os
argumentos que levaram a comemoração se
dar na primeira semana de maio de cada ano
no Estado catarinense. Assim, demonstra sua
manifestação favorável ao projeto do sr.
Deputado Jair Miotto, e o parabeniza pela
iniciativa de valorizar e respeitar o Magistério.

Em votação.
Portanto, eu tenho uma interpretação

negativa da liberdade, e a vejo como a não
interferência, por isso, para mim, a lei não tem
esse poder de causar algum efeito, não deveria
ter o propósito de causar algum efeito que não
apenas a preservação da liberdade.

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

Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0324/2019, de autoria do
Deputado Romildo Titon, que denomina Padre
Woldinei Júnior de Souza o ginásio de esportes
da Escola de Educação Básica Henrique Rupp
Junior, no Município de Campos Novos.

Sendo assim, o meu voto será não
novamente, não contra nenhuma intenção ou
nada disso, mas apenas porque não entendo
que esse seja a função da lei, criar dias ou
semanas. E, por isso, vou deixar consignado o
meu voto, não vou fazer mais manifestação
hoje em relação a nenhuma das votações, mas
quero deixar já aqui a explicação do meu não em
todos os projetos que vão ser da mesma categoria
ou no mesmo sentido, principalmente porque não
vejo essa como a função da lei. Muito obrigado.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.Continua em votação.

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

Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Em votação.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0224/2018, de autoria da
Deputada Ada De Luca, que institui a

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

(SEM REVISAO DO ORADOR) Aprovado.
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Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0336/2020, de autoria do
Deputado Marcius Machado, que altera o Anexo
IV da Lei nº 17.335, de 2017, que “Consolida
as Leis que dispõem sobre a instituição de
datas e festividades alusivas no âmbito do
Estado de Santa Catarina”, para instituir a Festa de
São Pedro, do Município de São José do Cerrito.

aos Animais”, para garantir mais dignidade,
integridade física e bem-estar aos animais.

projeto de sua autoria, que discorre sobre a
vida da Santa Albertina, bem como destacando
a questão do turismo para a economia do
município e região.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de Agricultura
e Política Rural; e de Turismo e Meio Ambiente. Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0528/2019, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, que altera o Anexo I
da Lei nº 17.335, de 2017, que “Consolida as
Leis que dispõem sobre a instituição de datas
e festividades alusivas no âmbito do Estado de
Santa Catarina”, para instituir o Dia do Remador.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

Deputados: Marcius Machado e Jair Miotto.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovado. Ao presente projeto foi apresentada

emenda substitutiva global.Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Marcius Machado.

Deputado Ivan Naatz - Pela ordem, sr.
Presidente. Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

Em votação. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado
Ivan Naatz.

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

Aprovado. DEPUTADO IVAN NAATZ - Gostaria,
também, de estender a preocupação do
Deputado Kennedy Nunes, com relação aos
Deputados que estiveram junto com o Gover-
nador nesses últimos dias, para alertar o
pessoal que esteve com o Governador lá no
Hotel Fazzenda, em Gaspar, naquela festa
junina, porque eu fiz as contas da festa junina e
da incubação do vírus da Covid-19, e dá mais
ou menos aqueles 15 dias. Então, todos
aqueles que estiveram lá no Hotel Fazzenda
Park, onde o Governador passou no dia em que
Douglas Borba foi preso, foi tomar vinho,
passar pelos ambulatórios, todo mundo que
estava com ele no Hotel Fazzenda para ver se
não está com Covid-19 também, sr. Presidente.

(Pausa)
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0347/2019, de autoria do
Deputado Romildo Titon, que denomina Flora
Duarte de Albuquerque a biblioteca da Escola
de Educação Básica Marino Pisani, do
Município de Monte Carlo.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Deputado Ivan Naatz - Pela ordem, sr.

Presidente.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça; e de
Educação, Cultura e Desporto.

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

Em discussão. DEPUTADO IVAN NAATZ - Se vossa
excelência me permitir, gostaria de compartilhar
o fato que está acontecendo, lá no Município
de Blumenau, por ordem de um decreto do
Prefeito da cidade, Mário Hildebrandt, que
determina que apenas uma pessoa da família
possa entrar no supermercado para fazer
compra. Sabe aquelas coisas que a gente não
entende a razão, ou lógica para que aconteça, é
uma dessas. O Prefeito decreta que de agora
em diante só pode entrar uma pessoa por
família no supermercado. O problema é do
supermercado, o problema é transferido para o
dono do supermercado, para o gerente do
supermercado, para a diretoria do
supermercado. E aí a família chega lá(a mãe, o
pai e a criança) para fazer a compra no
supermercado, e o problema é do gerente do
supermercado em deixar apenas uma pessoa
da família entrar para fazer a compra.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0355/2019, de autoria da
Deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a
permissão para a visitação de animais
domésticos e de estimação em hospitais privados,
públicos contratados, conveniados e cadastrados
no Sistema Único de Saúde - SUS, no Estado de
Santa Catarina e adota outras providências.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Dá continuação à pauta da Ordem do Dia.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0425/2019, de autoria do
Deputado Mauro de Nadal, que altera o Anexo I
da Lei nº 17.335, de 2017, que “Consolida as
Leis que dispõem sobre a instituição de datas
e festividades alusivas no âmbito do Estado
de Santa Catarina”, para instituir o Dia
Estadual do Rio Uruguai.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de Saúde;
e de Turismo e Meio Ambiente.

Em discussão. Conta com o parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Turismo e Meio Ambiente.

Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Marcius Machado, Bruno Souza e
Ada De Luca. Em discussão. São os absurdos que a legislação

aplica sobre a iniciativa privada, que não tem
pé e nem fundamento, porque a população, sr.
Presidente, srs. Deputados, ela não atende a
ordem e não a compreende. E o pepino vai para
a mão do diretor, para a mão do gerente do
supermercado que não consegue organizar uma
estrutura capaz de impedir que a família entre
no supermercado ou no mercado. E aí autua a
instituição privada, autua a organização, a empresa
que já está com dificuldades para produzir.

Em votação. (Pausa)
Aprovado com a manifestação contrária

do sr. Deputado Bruno Souza e Deputado
Jessé Lopes.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Deputado Kennedy Nunes - Pela

ordem, sr. Presidente.
Aprovado.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0488/2019, de autoria do
Deputado VoInei Weber, que reconhece o
Santuário Diocesano Bem-Aventurada Albertina
Berkenbrock, no Município de Imaruí, Distrito de
São Luiz, divisa com o Município de São
Martinho, como ponto turístico religioso do
Estado de Santa Catarina.

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

DEPUTADO KENNEDY NUNES - Tendo
em visto que foi confirmado que o Governador
Carlos Moisés está com Covid-19, eu queria
pedir a vossa excelência que solicitasse para
os Deputados que tiveram contato com ele, nos
últimos dias, que não viessem aqui, na
Assembleia, para que entrem em quarentena
também. Obrigado, sr. Presidente.

Então, eu queria pedir
encarecidamente ao Prefeito Mário Hildebrandt,
a quem eu tenho a maior estima, que tem sido
um bom gestor público, para que ele reveja
esse decreto, afaste essa questão, ou então,
que ele coloque em cada supermercado uma
viatura da Polícia Militar, um guarda municipal,
um agente público para fazer o controle, porque
não pode fazer um decreto dizendo que só pode
entrar uma pessoa por família no
supermercado, e passar o pepino para o
gerente do supermercado, o coitado que está lá
trabalhando, tentando fazer das tripas o
coração para as coisas acontecerem.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Turismo e Meio Ambiente.

Em discussão.
(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Pausa)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia.
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Discussão e votação em turno único
do Projeto de Lei n. 0365/2019, de autoria do
Deputado Jair Miotto, que altera Lei nº 12.854, de
2003, que “Institui o Código Estadual de Proteção

Aprovado.
A Presidência concede a palavra ao

sr. Deputado VoInei Weber, após aprovação do
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Então, Prefeito Mário Hildebrandt, o
pedido do Deputado Ivan Naatz e da sociedade
catarinense, esse item do decreto vossa
excelência não tem fundamento e precisa ser
revogado. Muito obrigado, sr. Presidente.

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

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0439/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca da efetiva instalação da
passarela no ponto de acesso a Ratones, que
já possui projeto concluído e inclusive pago
pelo Poder Executivo Estadual.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0445/2020,

de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da
Segurança Pública, informações acerca da
motivação para a transferência de trinta e oito
presos do Presídio Regional de Biguaçu para o
Complexo Penitenciário da Agronômica.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia.
Pedido de Informação n. 0435/2020,

de autoria do Deputado Ismael dos Santos,
solicitando ao Secretário de Estado da Casa
Civil, informações acerca do crescimento
econômico e populacional de diversos
municípios do Estado nos últimos dez anos.

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

permaneçam como se encontram.
Em votação.

Em discussão. Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa) Aprovado.

Em votação. Pedido de Informação n. 0440/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Saúde, informações
acerca da falta de medicamentos sedativos
imprescindíveis para manter pacientes em
ventilação mecânica nos hospitais catarinenses.

Aprovado.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Pedido de Informação n. 0446/2020,

de autoria do Deputado Bruno Souza,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca da atualização
sobre o procedimento administrativo SED
4068/2017, as conclusões já obtidas e o
prazo para sua conclusão.

Aprovado.
Deputado Fabiano da Luz - Pela

ordem, sr. Presidente.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Com a palavra, pela ordem, o sr. Deputado
Fabiano da Luz.

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

DEPUTADO FABIANO DA LUZ -
Comunica que recebeu a informação de que a
Aduana de Dionísio Cerqueira está parada há
dois dias por falta de internet, e solicita que a
Assembleia envie um ofício para o Ministério da
Agricultura, porque o problema está seriíssimo.

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

(Pausa)
Em votação.

Aprovado. Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0441/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Saúde, informações
acerca da reposição dos servidores que atuam
juntos aos hospitais catarinenses afastados
por conta do coronavírus.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0447/2020,

de autoria da Deputada Luciane Carminatti,
solicitando ao Secretário de Estado da
Educação, informações acerca do recebimento
dos materiais impressos para exercício das
atividades não presenciais, bem como da
distribuição dos kits de alimentação escolar.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

A Presidência esclarece ao sr. Deputado
Fabiano da Luz que aguardará sua manifes-
tação na forma do Regimento Interno para
procedimentos e tentar auxiliar.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Dá continuação à pauta da Ordem
do Dia.

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

Em discussão.
(Pausa)

Pedido de Informação n. 0436/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca da forma que é realizada a
segurança da Ponte Hercílio Luz.

Aprovado. Em votação.
Pedido de Informação n. 0442/2020,

de autoria do Deputado Sargento Lima,
solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda,
informações acerca da utilização de recursos
da fonte FUNDOSOCIAL.

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0449/2020,

de autoria do Deputado Fernando Krelling,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca dos exames realizados pelo
Laboratório Central de Saúde Pública de Santa
Catarina (Lacen), utilizando a técnica RT PCR
para a detecção do vírus SARS-COV-2, entre os
meses de março e junho, bem como sobre o
quantitativo de kits de coleta adquiridos
diretamente pelo laboratório no mesmo período.

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0437/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca do andamento do contrato
que tem como objeto a contratação de empresa
para instalação de iluminação cênica na
Ponte Hercílio Luz.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0443/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca do cumprimento da decisão
do Tribunal de Contas do Estado que apontou
desvio de finalidade na cessão dos servidores
da Secretaria de Estado da Educação para a
Secretária de Estado da Administração.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovado.
Em votação. Em discussão. Pedido de Informação n. 0450/2020,

de autoria do Deputado Fernando Krelling,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca do quantitativo adquirido e
distribuído, durante o primeiro semestre de
2020, para a rede estadual hospitalar, dos
medicamentos Atracúrio, Fentanil, Propofol,
Rocurônio e Sufentanil.

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

(Pausa)
Em votação.

Aprovado. Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0438/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Educação,
informações acerca da efetiva conclusão das
obras na Escola de Educação Básica Gover-
nador Ivo Silveira.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0444/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil, informações
acerca dos cargos em conselhos exercidos por
parte do ex-Controlador-Geral do Estado.

Em discussão.
(Pausa)

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

permaneçam como se encontram.Em votação. (Pausa)
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Aprovado. Catarina, que pleiteiem junto à Caixa
Econômica Federal, orientação para os
Municípios atingidos pelo ciclone
extratropical registrado no dia 30 de junho
de 2020, no que diz respeito à elaboração
dos processos de liberação do FGTS aos
cidadãos.

Em votação.
Moção n. 0292/2020, de autoria do

Deputado Fernando Krelling, manifestando ao
senhor Adriano Zanotto, aplauso pelo ingresso
na função de Governador do Distrito 4652 do
Rotary Internacional.

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

Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0783/2020 e
0784/2020, de autoria do Deputado João
Amin; 0785/2020, 0786/2020, 0787/2020 e
0788/2020, de autoria do Deputado Fernando
Krelling; 0789/2020, 0790/2020,
0791/2020, 0792/2020, 0793/2020,
0794/2020 e 0795/2020, de autoria do
Deputado Laércio Schuster; 0796/2020, de
autoria do Deputado Altair Silva; 0800/2020,
de autoria do Deputado Nazareno Martins; e
0804/2020, de autoria do Deputado Luiz
Fernando Vampiro.

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Moção n. 0293/2020, de autoria do

Deputado Maurício Eskudlark, manifestando ao
Ministro do Desenvolvimento Regional, apelo
para que seja viabilizado o Plano de Trabalho e,
consequentemente, sejam liberados os
recursos para a execução das obras preventivas
de inundação no Município de Xanxerê.

Aprovada.
Requerimento n. 0797/2020, de

autoria do Deputado Nazareno Martins, solicita
ao Gerente Estadual da operadora Claro S/A a
regularização dos sinais de telefonia móvel no
Município de Agronômica, especialmente no
trecho que inicia no Ribeirão Alegre até o trevo
do Município de Trombudo Central.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1228/2020, de autoria do
Deputado João Amin; 1229/2020, de autoria
do Deputado Maurício Eskudlark; 1230/2020,
de autoria do Deputado Sargento Lima;
1231/2020, de autoria do Deputado Jair
Miotto; 1232/2020, 1233/2020 e
1234/2020, de autoria do Deputado Laércio
Schuster; 1235/2020, de autoria do Deputado
Sergio Motta; 1236/2020 e 1237/2020, de
autoria do Deputado Nazareno Martins;
1238/2020, 1239/2020 e 1240/2020, de
autoria do Deputado Marcius Machado;
1241/2020, de autoria do Deputado Moacir
Sopelsa; e 1246/2020, de autoria da
Deputada Ada De Luca.

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Moção n. 0294/2020, de autoria do

Deputado Sergio Motta, manifestando ao Gover-
nador do Estado, apelo para que realize nova
chamada dos candidatos considerados aptos
nas fases de seleção do Edital de Concurso
Público nº 091/CESIEP/2017.

Aprovado.
Requerimento n. 0798/2020, de

autoria do Deputado Nazareno Martins,
solicitando ao Gerente Estadual da operadora
TIM S/A a regularização do sinal de telefonia
móvel no Município de Agronômica, especialmente
no trecho que inicia no Ribeirão Alegre até o trevo
do Município de Trombudo Central.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Em votação. Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Transcrição: Taquígrafa Sílvia]Aprovada. Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Moção n. 0296/2020, de autoria do

Deputado Marcius Machado, manifestando, ao
Senador Jorginho Mello e à Deputada Federal
Carmen Zanotto, apelo para a captação de
recursos junto ao Governo Federal para a
construção de uma unidade socioeducativa no
município de Lages.

Antes de passar ao horário reservado
a Explicação Pessoal, a Presidência deseja se
congratular com o Deputado VoInei Weber pela
passagem do seu aniversário, desejando muita
saúde, vida longa e muito sucesso.

Aprovado.
Requerimento n. 0799/2020, de

autoria do Deputado Nazareno Martins,
solicitando ao Gerente Estadual da operadora
VIVO S/A a regularização do sinal de telefonia
móvel no Município de Agronômica, especialmente
no trecho que inicia no Ribeirão Alegre até o trevo
do Município de Trombudo Central.

**********
Explicação Pessoal

Em discussão. DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Expõe dados científicos relacionados
a Covid e relata balanço publicado pelo Núcleo
de Estudos de Economia Catarinense.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Em votação. Informa que foi diagnosticado, no

mês de junho, um aumento do contágio por
Coronavirus nas cidades do interior do
estado, sendo que algumas registraram um
surto epidêmico, pois em apenas sete dias o
número de casos oficiais saltou de 15.337
para 21.553.

Aprovada. Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Moção n. 0297/2020, de autoria do

Deputado Jessé Lopes, manifestando apoio ao
Deputado Estadual André Fernandes, que vem
enfrentando processo que poderá resultar na
suspensão de seu mandato, junto ao Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar do Poder
Legislativo do Estado do Ceará.

Aprovado.
Requerimento n. 0801/2020, de

autoria do Deputado Marcius Machado,
solicitando, ao Presidente da Operadora Vivo,
informações acerca dos motivos do não
funcionamento dos dados móveis (3G e 4G) da
Vivo na Região dos Índios, no Município de Lages.

Conta que ao longo de junho a
doença se espalhou por 36 novos municípios,
indicando uma tendência cada vez maior de
espraiamento do novo Coronavirus em direção
às pequenas cidades.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

Deputados: Ismael dos Santos, Jessé Lopes,
Mauro de Nadal, Luciane Carminatti e
Fabiano da Luz.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Afirma que, diante das projeções de

contágio e aumento exponencial de casos, não
há nenhuma condição de dizer que em agosto é
possível voltar às aulas, pois isso significaria
colocar em insegurança a saúde dos estudantes
e professores. [Taquigrafia: Roberto]

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

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

Aprovado.
Requerimento n. 0803/2020, de

autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando à
CASAN, informações acerca das reclamações
recebidas referentes as cobranças abusivas
ocorridas desde abril nos canais de atendi-
mento ao consumidor.

Aprovada com manifestação contrária
do Deputado Ismael dos Santos, Deputado Mauro
de Nadal, Deputada Luciane Carminatti, Deputado
Fabiano da Luz e Deputado Marcius Machado.

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -
Deseja melhoras ao Governador, que testou
positivo para Coronavírus. Comenta que é
fundamental manter o isolamento social e
seguir as recomendações das autoridades de
Saúde. Afirma ser importante testar todas as

Moção n. 0298/2020, de autoria
da Deputada Ada De Luca, apelando aos
Deputados Federais e Senadores de Santa

Em discussão.
(Pausa)
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pessoas que estiveram próximas do Governador
para evitar a propagação da doença.

Comenta que em breve irá discutir e
apresentar um projeto de lei para que as
informações sobre previsões de desastres
cheguem mais fáceis aos catarinenses.
[Taquigrafia: Northon]

Fala, ainda, da Central 0800, que
também não atende ligações, e deixa sua nota
de repudio à administração da Celesc.
Parabeniza, entretanto, os funcionários da mesma
que procuraram, dentro das suas limitações,
atender a população. [Taquigrafia: Guilherme]

Parabeniza a Assembleia Legislativa e o
Presidente Deputado Julio Garcia pelo repasse
de R$ 30 milhões destinados ao atendi-
mento dos catarinenses vítimas do ciclone.
Presta solidariedade às famílias das 9
pessoas que morreram.

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -
Comenta sobre a crise vivida no Estado e
lembra que tem trabalhado bastante pelos
catarinenses.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Agradece ao Deputado Felipe
Estevão pelas generosas palavras, e reitera
o que já disse durante a sessão, essa ação
é dos 40 Deputados. Não fosse a partici-
pação de todos e a colaboração, certamente
a Assembleia não teria condições de fazer
essa ação pronta, rápida, para ajudar o
Governo do Estado a superar mais esta crise
que estamos enfrentando, juntamente,
concomitantemente com a pandemia.

Informa que solicitou à Defesa Civil
que agilize os procedimentos de atendimento
às famílias atingidas, e que oriente os
municípios atingidos para que elaborem os
processos para decreto de situação de
emergência e calamidade pública. Pede que os
órgãos analisem todas as formas possíveis de
desburocratizar as ações de apoio aos municípios
e cidadãos atingidos pelos efeitos do ciclone.

Registra sua visita aos municípios
atingidos pelo ciclone extratropical, ressaltando
que os prejuízos que são incontáveis, e faz
menção ao Presidente da Casa, Deputado Julio
Garcia, parabenizando pela destinação de
recursos da Alesc para ajudar os atingidos
por essa tragédia.

Neste momento difícil, são inúmeras as
empresas que estão desesperadas, entretanto,
observa que não há uma ação efetiva da
Celesc, que não esta atendendo
presencialmente, há somente um site, que
também traz um anúncio de estar em manutenção.

Comenta que encaminhou aos repre-
sentantes federais um pedido para que
intercedam, junto à Caixa Econômica Federal,
para realização dos processos de liberação do
FGTS aos cidadãos vítimas do ciclone.

Não havendo mais oradores inscritos,
encerra a presente sessão, convocando outra,
ordinária, para terça-feira, às 15h.

Está encerrada a sessão. [Revisão:
Taquígrafa Sara].

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA 2006, e suas alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,
ATO DA MESA Nº 209, de 20 de julho de 2020 NOMEAR GLAUCIA MATTJIE, matrícula nº 9499,

servidora do Tribunal de Contas do Estado à disposição da ALESC para
exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral
Adjunto, código PL/DAS-8, a contar de 22 de julho de 2020 (MD -
CONTROLADORIA-GERAL).

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - SecretárioEXONERAR GLAUCIA MATTJIE, matrícula nº 9499,

servidora do Tribunal de Contas do Estado à disposição da ALESC, do

cargo de Procurador-Geral, código PL/DAS-8, a contar de 22 de julho de

2020 (MD - PROCURADORIA).

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 212, de 20 de julho de 2020
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Deputado JULIO GARCIA - Presidente

Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, e

em conformidade com as Resoluções nºs.

001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e

suas alterações, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015,

–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 210, de 20 de julho de 2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, NOMEAR KARULA GENOVEVA BATISTA TRENTIN
LARA CORREA, para exercer o cargo de provimento em comissão de
PROCURADOR-GERAL, código PL/DAS-8, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD -
PROCURADORIA).

EXONERAR ROMUALDO GOULART, matrícula nº

10461, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Fazenda à

disposição da ALESC, do cargo de Controlador-Geral Adjunto, código

PL/DAS-8, a contar de 22 de julho de 2020 (MD -

CONTROLADORIA-GERAL). Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Nilso Berlanda - Secretário

Deputado Laércio Schuster - Secretário
–––– * * * ––––

Deputado Nilso Berlanda - Secretário ATO DA MESA Nº 213, de 20 de julho 2020
–––– * * * –––– Altera o art. 5º do Ato da Mesa nº 238, de 4

de abril de 2014, que “Regulamenta o uso de
veículo de propriedade do Deputado para
desenvolver as atividades parlamentares”,
com o fim de.

ATO DA MESA Nº 211, de 20 de julho de 2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

e em conformidade com as Resoluções

nºs. 001 e 002, de 11 de janeiro de

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições previstas no inciso XV e
parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE:
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Art. 1º O art. 5º do Ato da Mesa nº 238, de 4 de abril
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

os documentos previstos no art. 3º, cópia de certidão de casamento ou
declaração de união estável.”

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

“Art. 5º Para efeitos deste Ato, considera-se de
propriedade do(a) Deputado(a):

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteI - o veículo objeto de contrato de arrendamento
mercantil; e Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - SecretárioII - o veículo em nome da(o) esposa(o) ou compa-
nheira(o) do(a) Parlamentar, devendo ser apresentada, juntamente com –––– * * * ––––

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE e Combate a Tortura Estado de Santa Catarina, informando que nos
últimos dias, foram comunicados que 08 (oito) internos do Presídio
Reginal de Biguaçu, diagnosticados com Covid-19, foram liberados pela
administração prisional, sem qualquer assistência a saúde, colocando
em risco a integridade da pessoa sob custódia do Estado, os outros
internos, agentes prisionais, bem como os familiares. Solicitam a essa
Comissão de Saúde, providencias para verificar a denúncia que, com a
palavra o Deputado José Milton Scheffer, explanou que esteve no
presídio da Cidade de Araranguá e informou que existem cuidados
juntamente repassados e acompanhados pela Secretaria de Estado de
Saúde na qual foram contratados profissionais da área da saúde para
os devidos cuidados com o detentos, informando ainda que deveriam
solicitar a direção interna no presídio acima citado esclarecimentos.
Com a palavra o senhor Presidente que colocou em votação o
encaminhamento do presente ofício a Secretaria de Estado de Saúde e
o encaminhamento deste solicitando informações à direção interna do
Presídio Regional de Biguaçu sobre o referido assunto, para que
prestem esclarecimentos, que foi aprovado por unanimidade. O senhor
Presidente informou ainda o recebimento por essa comissão do ofício
de autoria da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Apiúna, datado
de 09 de junho de 2020 que, em cumprimento a Lei nº 16.733 de 15
de outubro de 2015, encaminhou a essa Comissão de Saúde
documentos com o controle e identificação do cumprimentos do
disposto no Art. 3º da mesma Lei. Ato contínuo, o senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e informou ser esta uma reunião de
extrema importância, por contar com a participação de representantes
das três esferas do Governo Federal, Ministério da Saúde, Governo do
Estado, Secretaria de Estado de Saúde e Prefeituras Municipais, dentre
outras entidades e autoridades acima elencadas, que estão
diretamente envolvidas no combate a pandemia, destacou que o tema
da reunião é a atenção básica, que realiza o atendimento de atenção
dos Municípios, lembrando que em média oitenta por cento dos casos
da Covid-19 são resolvidos e atendidos pela atenção básica, ou seja,
pelas unidades de saúde, pelos postos de saúde que no atendimento
primário já conseguem resolver quando não é caso de internação, vez
que a parte da atenção básica desempenha papel fundamental no
atendimento e essa reunião deverá trazer mais clareza sobre o referido
assunto. Com a palavra a Relatora da Comissão Externa de Ações
Contra o Coronavírus da Câmara Federal, Deputada Federal Carmem
Zanotto cumprimentou a todos e relatou que na última reunião dessa
Comissão foi questionada sobre o quantitativo de leitos disponíveis
pelas Unidades de Tratamentos Intensivos em Brasília e informou que
existem quatrocentos e dezoito leitos já habilitados, esclareceu
também que quando obtiverem leitos, todos serão habilitados. Ainda
com a palavra, comentou sobre a importância da atenção básica no
enfrentamento da Covid-19, como o fortalecimento das ações e equipes
de saúde. Com a palavra a Coordenadora substituta da Coordenação
geral de Garantia dos Atributos da APS (CGGAP/DESF/SAPS/MS) -
Brasília, da Atenção Primária a Saúde do Ministério de Saúde Ana
Claudia Chaves agradeceu o convite e relatou que o Ministério de
Saúde esta empenhado para desenvolver ações de prevenção, lembrou
também que nesse momento é indispensável olhar para a atenção
primária e conseguir uma garantia que responda positivamente,
entendendo as estratégias em que o momento exige. Apresentou ainda

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às catorze
horas, em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,
reuniram-se pelo sistema de videoconferência sob a Presidência do
Senhor Deputado Neodi Saretta, os membros da Comissão de Saúde:
Deputado Coronel Mocellin, Deputado Dr. Vicente Caropreso, Deputado
José Milton Scheffer, Deputado Ismael dos Santos, Deputado Valdir
Cobalchini e justificada a ausência da Deputada Ada de Luca conforme
ofício do Gabinete recebido nesta data. Participaram por
videoconferência os seguintes convidados: Secretário de Estado de
Saúde de Santa Catarina André Motta Ribeiro; Superintendente de
Planejamento em Saúde, Dra. Carmen Regina Delziovo; Relatora da
Comissão Externa de Ações Contra o Coronavírus da Câmara Federal,
Deputada Federal Carmem Zanotto; Presidente do Conselho de
Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina e Secretário
Municipal de Saúde de Cunha Porã, Alexandre Lencina Fagundes;
Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, Jorge
dos Passos Corrêa Cobra; Presidente da Associação dos Municípios do
Alto Uruguai Catarinense e Prefeito de Ipira, Emerson Reichert;
Superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Rogério
Mendes Ribeiro; Presidente da Federação Catarinense de Municípios
Associações de Municípios e Consórcios, Orildo Antonio Severgnini,
neste ato representado pela Assessora em Saúde da Federação Catari-
nense de Municípios Associações de Municípios e Consórcios, Maria
Regina Soar; Coordenadora substituta, da coordenação geral de
Garantia dos Atributos da APS (CGGAP/DESF/SAPS/MS) - Brasília, da
Atenção Primária a Saúde do Ministério de Saúde Ana Claudia Chaves;
Promotor de Justiça Dr. Douglas Roberto Martins; Secretário de Saúde
de Jaraguá do Sul, Sr. Alceu Gilmar Moretti; Conselheiro do Conselho
Estadual de Saúde Alexandre Cunha dos Santos. Havendo quórum
regimental, o Presidente submeteu à apreciação a Ata da 7ª Reunião
Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicitou aos
demais membros da Comissão a inclusão extrapauta, que foi aprovada,
ato contínuo senhor Presidente apresentou relatório ao PL nº
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 mobi-
lidade, o senhor Presidente exarou parecer favorável, que posto em
discussão foi concedido vistas em gabinete ao Deputado Dr. Vicente
Caropreso. Ato contínuo, senhor Presidente colocou em apreciação o
ofício de autoria da Agrolíder Ltda datado de 19 de junho de 2020,
solicitando a realização de uma reunião técnica, para apresentar a atual
situação do Estado com relação ao controle da dengue e metodologias
alternativas de controle de mosquitos vetores, tendo como objetivo
principal a discussão sobre o “Uso de bactérias no controle de
mosquitos vetores”, com data e horário a serem definidos, (de forma
virtual ou presencial), que posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. Ato contínuo, colocou em apreciação o Ofício nº
023/2020, de autoria da Comissão Estadual Pró-Sistema de Prevenção
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materiais que esclareceram a importância e a capacidade da atenção
primária em saúde no enfrentamento dos casos da Covid-19, dentre as
tecnologias e orientações que devem ser repassadas para todos os
profissionais, indiferente se presencialmente ou virtualmente.
Apresentou ainda um gráfico de cuidados que devem ser tomados por
hospitais e esclareceu que o Ministério de Saúde está desde o mês de
março do corrente ano empenhado na produção de documentos e
orientações para prevenção quanto a atenção primária, também com o
processo de trabalho nas unidades básicas de saúde, reorganizando os
processos de trabalhos para que se possam atender todas as
demandas de forma segura. Com a palavra o Secretário de Estado de
Saúde de Santa Catarina André Motta Ribeiro cumprimentou a todos e
apelou pela gravidade do assunto discutido, relatou que todos os
insumos recebidos na Secretaria de Estado de Saúde são repassados
imediatamente. Com a palavra o senhor Presidente questionou o
Secretário de Estado de Saúde sobre a falta de insumos do Laboratório
Central de Saúde Pública, pois muitos testes estão represados, vez que
o Estado não tem adquirido e fornecido ao laboratório, um reagente
para detecção do vírus e nem novos kits de testagens. Com a palavra o
senhor Secretário de Estado de Saúde de Santa Catarina André Motta
Ribeiro alegou dificuldades em relação ao fornecimento de insumos do
Estado. Com a palavra Dra. Carmen Regina Delziovo apresentou um
plano de cobertura populacional estratégica para a saúde da família no
Estado de Santa Catarina e a capacidade instalada no combate a
pandemia. Comentou ainda sobre um comitê emergencial criado para o
apoio institucional, visando à proteção de todos os envolvidos com a
atenção primária, oferecendo cursos de ensino a distância. Ato
contínuo apresentou novas técnicas de contingenciamento e prevenção
no atendimento da rede de atenção primária em saúde. Com a palavra
o senhor Presidente que justificou a ausência do Secretário Municipal
de Saúde de Concórdia, Geovani Bedin, por estar acometido com a
Covid-19. Com a palavra o senhor Alexandre Lencina Fagundes
cumprimentou a todos e mencionou que todo o Sistema Único de
Saúde foram surpreendidos com a pandemia e que todos os dias
devem ser discutidas ações para prevenção da Covid-19. Informou
ainda que a postura do cidadão é o que levará ao sucesso do combate
a pandemia, vez que Santa Catarina possui uma atenção primária
diferenciada. Com a palavra o Presidente da Associação dos Municípios
do Alto Uruguai Catarinense e Prefeito de Ipira, Emerson Reichert,
agradeceu a todos e informou que os municípios desempenham um
papel importante ao tratar-se do Sistema Único de Saúde, relatando
ainda que todos os outros serviços seguem sendo feitos. Em relação a
Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, relatou que o
aumento gradativo de casos se deu por algumas metodologias, porém
os testes permanecem sendo feitos, trabalho esse sendo elaborado
conjuntamente com a população, hospitais e atenção primária a saúde.
Com a palavra o senhor Presidente que relatou sobre a importância de
serem feitos testes, pois com a testagem dos pacientes e a melhor
forma de descoberta da doença e a tentativa de controle da situação.
Com a palavra o senhor Promotor de Justiça Dr. Douglas Roberto
Martins cumprimentou a todos e comentou que o papel do Ministério
Público é o acompanhamento das situações e que o Estado de Santa
Catarina possui bons indicadores quanto à atenção primária, sendo um
dos maiores desafios a prevenção de riscos. Explanou ainda que o
Ministério Público desde março do corrente ano instaurou setecentos e
oitenta e um inquéritos para averiguações desde o inicio da pandemia,
sendo que nem todos precisaram ser judiciais. Com a palavra o
Deputado Dr. Vicente Caropreso falou sobre a necessidade de treina-
mentos para a comissão de frente de atendimento a atenção primaria.
Com a palavra o senhor Presidente informou a participação pelo canal
da Assembléia Legislativa no Youtube dos seguintes: Conselheira
Estadual de Saúde Maria Izabel Girotto, que questionou sobre a falta de
insumos, que aumentou de forma gradativa a contaminação, pois não
existem insumos suficientes para proteção e informou ainda que no
Hospital Regional de Xanxerê a ocupação dos leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo da COVID-19 está há dias entre oitenta a noventa

por cento, assunto preocupante, pois atende toda Regional de Saúde.
Participaram ainda pelo link, o Presidente da Associação de Hospitais
do Estado de Santa Catarina Braz Vieira; Scussiato Gilberto; Ronaldo
Duarte; Mirian Hoffmann; Ildefonso Rochadel; Joceli Nazari; Sara
Sarturi; Rosane Oliveira; Catarina Priscila Meira; Ronald Santos,
questionou sobre o conjunto das intervenções os atributos de vigilância
comunitária da atenção primária; Belisiani Silva; Roberto Kurtz Pereira.
Com a palavra o senhor Conselheiro do Conselho Estadual de Saúde
Alexandre Cunha dos Santos relatou a sua preocupação com a atenção
básica, pois é a comissão de frente, lembrou ainda que o conselho
possui um forte posicionamento quanto ao Estado. Com a palavra o
Deputado Coronel Mocellin cumprimentou a todos e se colocou a
disposição para auxiliar no combate a pandemia. Com a palavra o
Presidente sugeriu os seguintes encaminhamentos como: Foco no
controle a Covid-19, disponibilização de mais testes, manutenção nos
convênios de Unidades de tratamentos intensivos, responsabilidades
por parte da população e busca urgente da reposição de insumos em
geral e em especial, sedativos que estão em falta ou com estoques
baixos nos hospitais. A Deputada Federal Carmen Zanotto reforçou a
questão da nota técnica que o Município pode aderir junto ao Conselho
de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, para poder
aderir e receber recursos para a atenção básica de saúde, informou
também, que quando os leitos estão prestes a encerrarem seus
contratos, estes são renovados por mais noventa dias. Ainda com a
palavra relatou que o Laboratório Central de Saúde Pública vai receber
uma plataforma automatizada que será possível fazer em média
quinhentos exames ao dia e será sanado a falta de insumos. Convidou
ainda os membros dessa comissão para que participem da terceira
reunião da comissão externa de sua relatoria, em que serão discutidos
temas como a falta de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo, falta
de sedativos para anestesias gerais, verificação de problemas no
combate a pandemia. Ato continuo sugeriu como pauta futura para os
próximos quinze dias, que seja falado sobre a vacina que foi elaborada
pela Universidade de Oxford e esta sendo testada por médicos,
juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz. Ainda com a palavra
questionou a Secretaria de Saúde sobre os recursos destinados aos
hospitais quanto aos horários estendidos e a saúde na hora. Com a
palavra o senhor Presidente falou sobre a importância dos sedativos,
que tem recebido comunicados de hospitais em situações
preocupantes, pois estão com os estoques zerados. Com a palavra o
Deputado Dr. Vicente Caropreso relatou que recentemente foi enviado
um documento pela Comissão de Saúde juntamente com o Presidente
da Assembléia Legislativa, para a Organização Mundial de Saúde, para
que ela tivesse um papel moderador através dos insumos que são
utilizados na pandemia. Com a palavra Dra. Carmen Regina Delziovo
informou que os municípios tem medo de não conseguir cumprir as
demandas estabelecidas quanto ao recebimento dos recursos. Com a
palavra o senhor Presidente relatou sobre a importância do
fortalecimento do Sistema Único de Saúde do setor público, que sem
este não seria possível passar por essa pandemia no Brasil. Com a
palavra Ana Claudia Chaves relatou sobre o programa Saúde na Hora,
lembrou ainda que a principal dificuldade no país são os pequenos
municípios ao atingir os parâmetros e se disponibilizou para auxiliar os
municípios, incentivando de modo que consigam receber os benefício,
lembrou ainda que todo e qualquer município o gestor pode decidir pela
ampliação e implantação nas suas unidades básicas de saúde. O
Presidente agradeceu a presença de todas as entidades e autoridades
participantes, Deputados Membros e encerrou a reunião da qual eu, Carlos
Vinicius Lannes Duering, Assessor de Comissão Permanente, lavrei esta Ata
que após lida e aprovada pelos membros do colegiado, será assinada pelo
Presidente desta Reunião e publicada no Diário da Assembléia.

Coordenadoria das Comissões, 29 de junho de 2020.

Deputado Neodi Saretta

Presidente da Comissão de Saúde

–––– * * * ––––
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