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P L E N Á R I O

ATA DA 052ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 09h, 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 - Paulinha -
Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

graças à atividade em conjunto do agronegócio,
e faz referência à atuação competente das
Cooperativas Alfa e Aurora, exportando seus
produtos a vários países. Enfatiza que o
momento é de comemorar e reconhecer a
gestão eficiente do cooperativismo no estado
de Santa Catarina. Seguindo o raciocínio,
menciona a presença das agroindústrias na
iniciativa privada, que atuam em conjunto com
as cooperativas catarinenses, exportando sua
produção ao mundo.

Comenta, também, que a equipe de
saúde de Santa Catarina está monitorando o
andamento do retorno às aulas no Estado de
Manaus, observando os casos de doenças
alérgicas, que lá aconteceram, para estabelecer
critérios seguros aqui no Estado.

Lembra que os municípios têm
competência para decidir sobre o retorno às
aulas das escolas particulares, mas os
mesmos têm respeitado as decisões que a
Undime, Fecam, e o colegiado têm tomado.

Evidencia ainda que, equiparando à
economia dos demais estados, Santa Catarina
é o mais pujante, e tece elogios às empresas
do ramo madeireiro, metal mecânico e têxtil.
Discorre sobre o sistema de impostos no País,
às vezes injusto, e comenta sobre os incentivos
fiscais e emendas impositivas, referenciando a
atuação vitoriosa da Assembleia Legislativa, em
conjunto com a Secretaria da Fazenda,
resultando em estabilidade jurídica à economia
catarinense. [Taquígrafa: Elzamar]

Reforça que não há uma data
programada para o retorno às aulas com
segurança para as crianças, desta forma, se
faz necessário discutir uma linha de apoio
financeiro emergencial para as instituições
escolares, até que todos tenham mais clareza
nas tomadas de decisões.

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

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

Fala que os protocolos de segurança
para a liberação de escolas estão muitos
rigorosos, e que, segundo os especialistas da área
da saúde, a tendência de arrefecimento é a partir
de setembro, para então iniciar estas decisões de
retorno às aulas. [Taquigrafia: Guilherme]

Passa ao horário reservado às Breves
Comunicações.

**********
Partidos Políticos

********* Partido: PDT Partido: PSD
Breves Comunicações DEPUTADA PAULINHA (Oradora) -

Informa que conversou com o Secretário Paulo
Eli sobre a possibilidade de buscar algum tipo
de apoio financeiro, ou até mesmo uma
concessão de crédito, para as escolas.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Demonstra-se favorável ao retorno das
atividades dos berçários e maternais. Cita o
longo tempo de inatividade dessas instituições,
147 dias, e a necessidade dos pais que precisam
desse suporte para exercer suas profissões.

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -
Discorre sobre a atuação da economia catari-
nense, com base no momento de crise
decorrente da pandemia, e reforça o desem-
penho dos seus agricultores em prol do Estado
e do Brasil.

Em contatos com a área da saúde,
obteve a informação de que estão aguardando
os sinais da curva de contágio para estabelecer
como será a retomada escolar no Estado.

Chama atenção para a crise
econômica que estão enfrentando as escolas
privadas, e cita números: são 500 mil alunos,

Inicia, relatando que no mês de julho
houve um acréscimo de 14% nas exportações
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800 estabelecimentos particulares, que geram
40 mil empregos diretos. Destaca a economia
de R$ 10 bilhões ao ano que os centros
educacionais particulares representam para o
erário público e expõe a necessidade do
Governo fornecer algum tipo de apoio financeiro
a essas organizações durante a pandemia.
Adverte que, se não houver nenhum incentivo, a
consequência será uma futura saturação na
rede do ensino público.

com a associação nacional e estadual das
escolas de educação infantil privadas, e que
está sendo tratada com o Secretário Paulo Eli a
questão das linhas de crédito.

Conclui, reiterando que o peso do
Estado não pode cair sobre quem ganha
menos, pois os pequenos servidores públicos
são fundamentais e pouco valorizados.
[Taquigrafia: Northon]Comunica que, no período vespertino,

da presente data, acontecerá a segunda
reunião com esse grupo de escolas particulares
de educação infantil para tratar das
dificuldades no cadastramento.

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

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

Registra que existem grupos de
trabalho, no Estado, que estão elaborando
protocolos, e anuncia que já possui o primeiro
protocolo oficializado, de 49 páginas, com
todas as medidas destinadas ao ensino profis-
sionalizante, educação de jovens e adultos,
ensino médio e superior, e acrescenta que para
a educação infantil o documento ainda está em
processo de elaboração.

A Presidência consulta os srs.
Líderes se podemos votar o Projeto de Lei n.
0468/2019, de origem governamental, que
autoriza a cessão de uso de imóvel no
município de Irani.

Critica a falta de interação do
Governo com as entidades e representantes
educacionais. Enfatiza que não está defen-
dendo a volta às aulas, mas, sim, o retorno das
creches de 0 a 3 anos, ficando a critério dos
pais a participação de seus filhos. A necessidade de votação é porque

expira o prazo para que esse tipo de projeto
possa ser aprovado em favor do município.

Complementa a fala da Deputada
Paulinha de que os Prefeitos podem decidir
sobre o retorno das creches, e esclarece que o
prefeito só pode tomar uma decisão se for mais
restritiva que a decretada pelo Governo. Assim,
o Governo tem que fazer um decreto deixando
aos municípios a decisão sobre as creches.

(As lideranças aquiescem.)
Manifesta preocupação com o

possível retorno das escolas, pois
acontecerá em um momento de alta na curva
da pandemia. Cita o exemplo de São Paulo,
que havia previsto o retorno das aulas para
setembro, e adiou para outubro.

Passa à discussão e votação em
turno único o Projeto de Lei n. 0468/2019, de
origem governamental, que autoriza a cessão
de uso de imóvel no município de Irani.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; Finanças
e Tributação; e de Trabalho, Administração e
Serviços Públicos.

Deputado Doutor Vicente Caropreso
(Aparteante) - Cita preocupação com o retorno
das atividades escolares devido à possibilidade
de novos focos de contaminação. Lamenta o
sofrimento e as consequências da inatividade
de alguns segmentos, bem como dos
centros de ensino.

Concorda que há muitas crianças
sem atendimento em creche, e afirma que este
é um problema recorrente e estrutural, e cita
dados estatísticos para embasar sua afirmação.

Em discussão.
(Pausa)

Critica a manifestação do programa da
Rede Globo, Jornal Nacional, em relação aos
servidores públicos do Brasil. Comenta que a
questão não é o Estado ser maior ou menor,
mas, sim, melhor. Cita que é necessário haver
um debate que atenda ao interesse público,
que foque nos altos salários de militares,
judiciários e legislativos no âmbito federal, ao
invés dos servidores municipais e estaduais.
Apresenta diversos dados que embasam seus
argumentos para defender os servidores
municipais e estaduais.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Deputado Milton Hobus (Aparteante) -

Demonstra preocupação com a situação de
pais que precisam trabalhar e não têm onde
deixar seus filhos. Chama a atenção para a
gravidade do problema e a necessidade de
novos debates para buscar soluções urgentes,
pois muitas crianças estão vivendo em estado
de quase abandono. [Taquigrafia: Roberto]

Aprovada a matéria em turno único.
Como há necessidade de votar a

redação final, a Presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, extraordinária,
para 09h51.

Está encerrada a sessão.
(Ata sem revisão dos oradores)Partido: PT
[Transcrição: Taquígrafa Ana Maria]

[Revisão: Taquígrafa Sara].
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Informa que já ocorreu uma reunião

ATA DA 017ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 09h51, 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 - Paulinha -
Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Aprovada. Pedido de Informação n. 0550/2020,
de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando, ao Secretário de Estado da Casa
Civil, informações acerca da contribuição da
Polícia Civil ao IPREV.

Deputado Kennedy Nunes - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao Deputado Kennedy Nunes.

DEPUTADO KENNEDY NUNES - Com a
permissão da Presidência, convida todos os
Deputados para, na terça-feira, às 17h,
participarem da leitura do relatório final da CPI
dos Respiradores, que será feita no Plenário e
aberta a todos os senhores Deputados. Espera
ter a participação da maioria dos Deputados.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0551/2020,

de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando
ao Secretário de Estado da Segurança Pública
informações acerca da quantidade de agentes
ativos e inativos na Polícia Civil.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Registra que a fala do Deputado Kennedy
Nunes será considerada após a consulta aos
senhores Líderes para que o Plenário possa ser
disponibilizado na terça-feira, às 17h.PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia Em discussão.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Havendo quórum regimental e invocando a
proteção de Deus, declara aberta a presente
sessão extraordinária.

Dá continuidade à pauta da Ordem
do Dia.

(Pausa)
Em votação.

Pedido de Informação n. 0549/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando,
ao Secretário de Estado da Educação,
informações acerca do procedimento licitatório
para construção do prédio da EIEF Kuaray Papa,
localizada no município de Canelinha.

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

********** Aprovado.
Ordem do Dia Moção n. 0369/2020, de autoria do

Deputado Felipe Estevão, manifestando, ao
Coronel José Evaldo Hoffmann Junior,
Comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual,
aplauso pela passagem do quadragésimo terceiro
aniversário de fundação da corporação.

Dá continuidade à pauta da Ordem
do Dia.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0468/2019.

Em discussão.
(Pausa)

Não há emendas à redação final. Em votação.
Em votação. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.

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

(Pausa)
Aprovado. Em votação.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 1561/2020, de autoria do
Deputado José Milton Scheffer; 1562/2020, de
autoria do Deputado Ismael dos Santos;
1563/2020, 1564/2020, 1565/2020,
1566/2020, 1567/2020, 1568/2020,
1569/2020, 1573/2020, 1574/2020,
1575/2020 e 1576/2020, de autoria do
Deputado Laércio Schuster; 1570/2020, de
autoria do Deputado Jessé Lopes; 1571/2020,
de autoria do Deputado VoInei Weber;
1572/2020, de autoria do Deputado Dr.
Vicente Caropreso; e 1577/2020, de autoria do
Deputado Sergio Motta.

Reforça que, após 4 anos da
aprovação desta lei, a escala de trabalho dos
bombeiros continua a mesma, e o Estado não
consegue cumprir as normas.

Aprovada.
Moção n. 0370/2020, de autoria do

Deputado Coronel Mocellin, manifestando
aplausos aos Bombeiros Militares Sargento
Uitajuci da Costa, a Cabo Gabriela Kassandra
Luiz Colossi e ao Cabo Ernani Achiles Genol por
seus excelentes serviços cotidianamente pres-
tados, culminando no exemplar combate a
incêndio e resgate de vítima no último dia 21
de julho de 2020, na cidade de Florianópolis.

Afirma que a classe de bombeiros
está decepcionada, pois estão trabalhando a
mais por 4 anos, e chama de descaso o que
está ocorrendo com estes profissionais.
Reforça que entrará com uma denúncia no
Ministério Público pelo não cumprimento a
Lei.

Deputado Coronel Mocellin
(Aparteante) - Explica que a própria lei diz
que esta escala não vale para o Corpo de
Bombeiros Militar. Concorda com o
Deputado, pois o Corpo de Bombeiros Militar
é a única entidade de Segurança Pública que
está na escala de 24x48, diferente das
demais. Entretanto, na época, se fosse
mudar, teriam que fechar 40 cidades,
porque havia 68 cidades com apenas dois
bombeiros por dia de serviço. Acredita que,
no momento, o problema de efetivo está
resolvido, e talvez seja possível mudar a
escala, e neste aspecto está trabalhando
junto ao Governo. [Taquigrafia: Guilherme]

Em discussão.
Discute a presente matéria o Sr.

Deputado Coronel Mocellin.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

[Transcrição: Taquígrafa Ana Maria]
Aprovada. **********
Moção n. 0371/2020, de autoria do

Deputado Sergio Motta, manifestando aplauso
aos motoboys e ciclistas do Estado de Santa
Catarina pelos serviços de tele-entrega, pres-
tados principalmente neste período de Pandemia.

Explicação Pessoal
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)

- Comenta sobre a triste realidade da pandemia
e lembra que o país já possui o número de 104
mil óbitos.

Em discussão. Afirma que se surpreendeu com o
anúncio do MEC, pelo corte de R$ 4,2 bilhões
nos investimentos da Educação para 2021, e
diz que o Governo Federal não quer que o povo
brasileiro tenha uma educação de qualidade.

(Pausa)
Em votação.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Não havendo mais oradores inscritos, a
Presidência agradece a participação de
todos os senhores Deputados e senhoras
Deputadas, e antes de encerrar a presente
sessão, convoca outra, ordinária, para
terça-feira, à hora regimental.

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

Aprovada. Lembra que quando as aulas
presenciais retornarem, o número de casos de
Covid-19 deve aumentar, fala sobre o problema
que o corte de verbas pode causar nas
universidades e institutos federais, e cita que os
reitores informaram que os investimentos federais
nas universidades vêm diminuindo ano após ano.

Moção n. 0372/2020, de autoria do
Deputado Altair Silva, manifestando apelo ao
Governador do Estado, pela liberação de linhas
de crédito, prorrogação de financiamentos e
isenção de taxas e de impostos aos
transportadores escolares que trabalham em todo
o Estado, enquanto durar a Pandemia de Covid-19.

Antes, porém consulta os senhores
Líderes se é possível estabelecer que a sessão
de terça-feira seja encerrada até às 17h, para
que a CPI possa cumprir o seu encerramento e
apresentação do relatório neste dia.

Entende que o momento é difícil, que
a pandemia impôs novos e grandes gastos ao
Governo Federal, mas adverte que é preciso
buscar soluções e que elas precisam ser
discutidas de forma coletiva, com a classe
política e com a sociedade como um todo.

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

permaneçam como se encontram.
Havendo a concordância dos

senhores Líderes, a sessão correrá normal, e
havendo o seu término antes deste horário, fica
assim acordado desta forma.

Aprovada. Critica a live do Ministro Paulo
Guedes sobre a Reforma Tributária, quando o
mesmo argumenta a favor dos impostos sobre
livros, e acredita que isso explica o pensa-
mento do Governo sobre o conhecimento e a
educação do povo brasileiro.

Moção n. 0373/2020, de autoria do
Deputado Sergio Motta, apelando ao Presidente
da Câmara dos Deputados, pelo arquivamento
do Projeto de lei n. 6.969/2013.

Deputado Jessé Lopes - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao Deputado Jessé Lopes.Em discussão.

(Pausa) Adverte que todos precisam se unir
em defesa da educação brasileira, dizendo não
a este tipo de conduta com referência aos
cortes a ela impostos. [Taquigrafia: Guilherme]

DEPUTADO JESSÉ LOPES -
Agradece a contribuição do Deputado
Coronel Mocellin, que foi um grande
comandante, mas esclarece que na lei está
dizendo assim: “Comandantes Gerais das
instituições militares estaduais”. Ou seja,
os bombeiros são militares, e com certeza
engloba a todos. É importante saber disso
para poder ajudar o Governo quanto a essa
cobrança.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) -

Comenta sobre a Indicação que fez ao Gover-
nador, e lembra que o mesmo foi eleito por
muitas classes, inclusive os bombeiros, que
depositaram a sua confiança para a solução de
muitos problemas.

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
1104/2020, de autoria do Deputado
Fernando Krelling; 1105/2020, de autoria
da Deputada Luciane Carminatti;
1106/2020, 1107/2020, 1108/2020,
1110/2020, 1111/2020, 1112/2020 e
1113/2020, de autoria do Deputado Laércio
Schuster; e 1109/2020, de autoria do
Deputado Jair Miotto.

Lembra que desde 2016 os
Bombeiros Militares desejam que a lei seja
cumprida, e cita a Lei nº 16.773 de 30 de
novembro de 2015, que trata da escala de
trabalho dos mesmos.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Está encerrada a sessão.

(Ata sem revisão dos oradores)
[Revisão: Taquígrafa Sara].

A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA RESOLVE:
Art. 1º Fica acrescido parágrafo único ao art. 12 do Ato

da Mesa nº 221, de 24 de julho de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 12......................................................................ATO DA MESA Nº 262, de 31 de agosto de 2020
Parágrafo único. Para fins do afastamento previsto no

caput, a instalação do tribunal caracteriza-se pela escolha de seus
membros e pelo posterior recebimento da denúncia, por maioria
simples destes.” (NR)

Acrescenta parágrafo único ao art. 12 do Ato
da Mesa nº 221, de 2020, que “Regulamenta
o procedimento de admissibilidade de denúncia
por crime de responsabilidade”.

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo
no art. 14, combinado com o art. 63, I, do Regimento Interno da
ALESC, e CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF),
na ADPF nº 378, fixou entendimento, “conforme a Constituição, ao
art. 24 da Lei nº 1.079/1950, com o fim de declarar que, com o
advento da CF/1988, o recebimento da denúncia no processo de
impeachment ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado
Federal, em votação nominal tomada por maioria simples e
presente a maioria absoluta de seus membros”,
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