
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO LXX FLORIANÓPOLIS, 
 

   
MESA 

 
Mauro de Nadal 
PRESIDENTE 

 
Nilso Berlanda 

1º VICE-PRESIDENTE 
 

Kennedy Nunes 
2º VICE-PRESIDENTE 

 
Ricardo Alba 

1º SECRETÁRIO 
 

Rodrigo Minotto 
2º SECRETÁRIO 

 
Padre Pedro Baldissera 

3º SECRETÁRIO 
 

Laércio Schuster 
4º SECRETÁRIO 

 
LIDERANÇA DO GOVERNO 
Líder: José Milton Scheffer 

Vice-Líder:  

BLOCO PARLAMENTAR 
MDB/NOVO 

Lideranças dos Partidos 
 MDB    NOVO 
      Valdir Cobalchini Bruno Souza 

––––––––––––––– 
BLOCO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

PSD/PSC 
Líder: Milton Hobus 

Lideranças dos Partidos: 

 PSD  PSC 
Ismael dos Santos Jair Miotto 
––––––––––––––– 

BLOCO PARLAMENTAR 
PSL/PL 

Líder: Ana Campagnolo 
Lideranças dos Partidos: 

 PSL PL 
 Ana Campagnolo Ivan Natz 
––––––––––––––– 

BLOCO PARLAMENTAR 
PP/PSB 

Líder: João Amin 
Lideranças dos Partidos: 

 PP  PSB 
 Silvio Dreveck  Nazareno Martins 

––––––––––––––– 
BLOCO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
REPUBLICANO PDT/PSDB/PR  

Líder: Marcos Vieira 
Lideranças dos Partidos: 

 PDT PSDB 
  Dr. Vicente Caropreso 

PR 
Sergio Motta 

––––––––––––––– 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 

Líder: Fabiano da Luz 

 

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA 
Milton Hobus - Presidente
Moacir Sopelsa
Valdir Cobalchini
Maurício Eskudlark
Coronel Mocellin
Fabiano da Luz
Paulinha 
José Milton Scheffer
João Amin 
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTAR
Maurício Eskudlark
Ismael dos Santos
Jerry Comper 
Ana Campagnolo
Luciane Carminatti
Marcos Vieira 
Valdir Cobalchini
Jair Miotto 
João Amin 
COMISSÃO DE TRANS
E DESENVOLVIMENTO URBANO
João Amin - Presidente
Marcos Vieira - 
Jerry Comper 
Romildo Titon 
Ivan Naatz 
Luciane Carminatti
Milton Hobus 
COMISSÃO DE PESCA 
E AQUICULTURA
Felipe Estevão 
Paulinha - Vice-
Volnei Weber 
Neodi Saretta 
Dirce Heiderscheidt
Marlene Fengler 
Nazareno Martins
COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO 
Volnei Weber - 
Sargento Lima -
Moacir Sopelsa
Marcius Machado
Fabiano da Luz
Paulinha  
Julio Garcia 
Jair Miotto 
Nazareno Martins
COMISSÃO DE DEFESA 
DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA
Dr. Vicente Caropreso
José Milton Scheffer
Fernando Krelling
Dirce Heiderscheidt
Marcius Machado
Luciane Carminatti
Marlene Fengler 
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
E DO MERCOSUL
Fernando Krelling
Neodi Saretta - 
Ada De Luca 
Sargento Lima 
Dr. Vicente Caropreso
Fabiano da Luz
Silvio Dreveck 

 

19ª  
Legislatura ESTADO DE SANTA CATARINA

www.alesc.sc.gov.br

FLORIANÓPOLIS, 23 DE JUNHO DE 2021 

 
COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

Presidente 
 - Vice-Presidente 

Valdir Cobalchini 
Maurício Eskudlark 
Coronel Mocellin 

 

José Milton Scheffer 

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTAR 
Maurício Eskudlark - Presidente 
Ismael dos Santos - Vice-Presidente 

Ana Campagnolo 
Luciane Carminatti 

Valdir Cobalchini 

COMISSÃO DE TRANSPORTES  
E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente 
 Vice-Presidente 

Luciane Carminatti 

COMISSÃO DE PESCA  
E AQUICULTURA 

 - Presidente 
-Presidente 

Dirce Heiderscheidt 
Marlene Fengler  
Nazareno Martins 
COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 

Presidente 
- Vice-Presidente 
 

Marcius Machado 
 

Nazareno Martins 
COMISSÃO DE DEFESA  
DOS DIREITOS DA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA 
Dr. Vicente Caropreso - Presidente 
José Milton Scheffer - Vice-Presidente 
Fernando Krelling 
Dirce Heiderscheidt 
Marcius Machado 
Luciane Carminatti 
Marlene Fengler  

ISSÃO DE RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
E DO MERCOSUL 
Fernando Krelling - Presidente 

 Vice-Presidente 

Dr. Vicente Caropreso 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS  
E TRIBUTAÇÃO 
Marcos Vieira - Presidente 
Luciane Carminatti - Vice-Presidente 
Jerry Comper 
Bruno Souza 
Sargento Lima 
Ana Campagnolo 
Marlene Fengler  
Julio Garcia 
Silvio Dreveck 
COMISSÃO DE AGRICULTURA  
E POLÍTICA RURAL  
José Milton Scheffer - Presidente 
Moacir Sopelsa - Vice-Presidente 
Volnei Weber 
Coronel Mocellin 
Neodi Saretta 
Marcos Vieira 
Marlene Fengler 
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA , MINAS E ENERGIA 
Jair Miotto - Presidente 
Ada De Luca - Vice-Presidente 
Bruno Souza 
Ivan Naatz 
Luciane Carminatti 
Marcos Vieira 
João Amin 
COMISSÃO DE TURISMO  
E MEIO AMBIENTE 
Ivan Naatz - Presidente 
Valdir Cobalchini - Vice-Presidente 
Dirce Heiderscheidt 
Fabiano da Luz 
Paulinha 
Marlene Fengler 
Nazareno Martins 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
Ada De Luca - Presidente 
Fabiano da Luz - Vice-Presidente 
Moacir Sopelsa 
Jessé Lopes 
Dr. Vicente Caropreso 
Julio Garcia 
Nazareno Martins 
COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DO IDOSO 
Sérgio Motta - Presidente 
Fabiano da Luz - Vice-Presidente 
Dirce Heiderscheidt 
Romildo Titon 
Felipe Estevão 
Jair Miotto 
Nazareno Martins 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL 
Jerry Comper- Presidente 
Milton Hobus- Vice-Presidente 
Volnei Weber 
Jessé Lopes 
Fabiano da Luz 
Sérgio Motta 
Maurício Eskudlark 

ESTADO DE SANTA CATARINA

 

 

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

NÚMERO 7.876 

 
COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Coronel Mocellin - Presidente 
Paulinha - Vice-Presidente 
Ada De Luca 
Bruno Souza 
Fabiano da Luz 
Milton Hobus 
Ana Campagnolo 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E DESPORTO 
Luciane Carminatti - Presidente 
Valdir Cobalchini - Vice-Presidente 
Ana Campagnolo 
Fernando Krelling 
Dr. Vicente Caropreso 
Ismael dos Santos 
Silvio Dreveck 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA 
Paulinha- Presidente 
Neodi Saretta- Vice-Presidente 
Romildo Titon 
Bruno Souza 
Marcius Machado 
Julio Garcia 
José Milton Scheffer 
COMISSÃO DE SAÚDE 
Neodi Saretta - Presidente 
Dr. Vicente Caropreso - Vice-Presidente 
Ada De Luca 
Valdir Cobalchini 
Maurício Eskudlark 
Jair Miotto 
José Milton Scheffer 
COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Marlene Fengler - Presidente 
Sérgio Motta - Vice-Presidente 
Fernando Krelling 
Dirce Heiderscheidt 
Felipe Estevão 
Neodi Saretta 
Jair Miotto 
COMISSÃO DE PREVENÇÃO  
E COMBATE ÀS DROGAS 
Ismael dos Santos - Presidente 
Fernando Krelling - Vice-Presidente 
Volnei Weber 
Jessé Lopes 
Luciane Carminatti 
Sérgio Motta 
Jair Miotto 
COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS 
Romildo Titon - Presidente 
Sérgio Motta - Vice-Presidente 
Jerry Comper 
Ana Campagnolo 
Neodi Saretta 
Marlene Fengler 
Silvio Dreveck 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
3ª Sessão 
Legislativa 



2 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.876 23/06/2021 

 

 
Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração 

 

A T A S  

 

ATAS DE PLENÁRIO 

 

ATA DA 050ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2021 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL 

Às 9h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca – Ana Campagnolo - Bruno 

Souza - Coronel Mocellin – Dirce Heiderscheidt - 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 – 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 – Sargento Lima - 

Sergio Motta – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Nilso Berlanda 

                            Deputado Kennedy Nunes 

DEPUTADO NILSO BERLANDA(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. 

********** 

Breves Comunicações 

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Orador) – Inicia o seu pronunciamento, comentando assuntos que por 

várias vezes já falou na tribuna, mas infelizmente não houve avanços. 
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Menciona a questão da estiagem que está trazendo sérios problemas para a produção de grãos, milho e 

soja, entre outros cereais. Diz que, obviamente, se não tem produção suficiente no Estado, vai ser importado de outros, o 

que vai trazer sérios prejuízos econômicos para Santa Catarina e para o Brasil. 

Discorre sobre o custo elevado para transporte dos grãos que serão transformados em ração, tendo em vista 

a falta de investimentos no sistema logístico, através de ferrovias. Cita que havia a Frente Parlamentar das Ferrovias, que 

estava caminhando, apesar de depender do Governo Federal, e lembra que o Rio Grande do Sul também tem interesse. 

Considera importante que se faça ligação com ferrovias, no Estado, do leste para oeste, ou seja, dos portos até o oeste, 

mas principalmente do norte para o sul, fazendo integração do norte e do centro-oeste do Brasil com o sul, com Santa 

Catarina, e principalmente pelo oeste catarinense. A segunda etapa seria a ligação do leste para oeste, a chamada ferrovia 

do frango. Só assim se vai garantir o abastecimento de grãos, que é essencial para as indústrias de proteína animal. 

Demonstra preocupação com relação à manutenção das indústrias no território catarinense, por conta do 

custo elevado do transporte, porque muitas vão procurar menor custo e, com isto, melhores resultados e lucros. Apela ao 

Fórum Parlamentar Catarinense, aos Deputados Federais e Senadores que lutem junto ao Governo Federal para que 

recursos sejam investidos na área ferroviária brasileira, principalmente em Santa Catarina. [Taquígrafa: Ana Maria] 

********** 

Partidos Políticos 

Partido: MDB 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI (Orador) – Relata que ontem recebeu uma ligação de Caçador, 

informando sobre uma situação constrangedora vivida por um agricultor, produtor de queijo premiado nacionalmente, que 

foi abordado, na feira onde vende seus produtos, pela Vigilância Sanitária, que já chegou com a polícia, e fez a apreensão 

daquele queijo,  e até a prisão desse agricultor. Diz que o poder público tem que respeitar o agricultor, pois ele que leva a 

comida para a mesa dos catarinenses e brasileiros.  

Afirma que buscou informações sobre novos empreendimentos, em Santa Catarina, a partir de licenças 

ambientais que foram concedidas, neste ano, com um investimento de R$7 bilhões. Cita como exemplo vários 

empreendimentos, dentre eles: a licença ambiental de operação da ampliação da fábrica de celulose e papel, da WestRock, 

no Planalto Norte de Santa Catarina, investimento no valor de R$1,3 bilhão; a licença prévia para a instalação de um 

Parque Eólico para a geração de energia, em Calmon, com mais de 100 torres, com um investimento de mais de R$1 

bilhão; a licença de instalação do Grupo Pamplona, em Presidente Getúlio, com a ampliação do frigorífico em mais R$350 

milhões. 

Menciona ter feito uma manifestação, na tribuna, sobre o travamento da área ambiental, a burocracia, os 

projetos engavetados que poderiam representar investimentos para atender as demandas dos catarinenses. Entretanto, 

esta é a prioridade que se dá.  Concorda que o meio ambiente tem que ser respeitado, mas ele tem que ser sustentável, o 

desenvolvimento econômico tem que existir. Ressalta que Santa Catarina teve uma expansão de 25% na indústria este 

ano, e imagina o crescimento que haveria se houvesse flexibilidade para que o empreendedor pudesse trabalhar e produzir.  

Refere-se ao calendário divulgado pelo Governo do Estado, mostrando que até outubro os catarinenses, a 

partir dos 18 anos, estarão imunizados com a primeira dose. Enfatiza que aqueles que perderam seus empregos poderão 

recuperar, e também cita que ontem foi aprovado, na Assembleia, o auxílio emergencial do Estado. [Taquígrafa: Eliana] 

Partido: PSD 

DEPUTADA MARLENE FENGLER (Oradora) - Antes de iniciar o tema do seu pronunciamento, comunga a 

fala dos Deputados Silvio Dreveck e Valdir Cobalchini, que se referiram à questão de estimular a instalação de 
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empreendedores no Estado catarinense e, ao mesmo tempo, destaca que a mão de obra qualificada é um dos atrativos 

para quem quer empreender em Santa Catarina, bem como tece comentários a respeito das más condições das rodovias, e 

entende que a Bancada Catarinense Federal deve lutar por mais recursos para a infraestrutura. 

Menciona que sua fala é sobre a estudante Tainara Mess, ao fazer exibição de vídeo no telão do Plenário, 

em que mostra a escola em que estuda, a qual a Deputada também frequentou, pois nasceu e lá viveu parte de sua vida, 

que fica na Linha Ipê Popi, no interior do Município de Itapiranga. Diz que a Tainara irá representar o Estado e o Brasil no 

Campeonato Sul-Americano, que ocorrerá no Peru, no próximo mês, conforme relata a estudante no vídeo, e demonstra 

seu empenho e dedicação aos treinos, bem como sua alegria em poder participar do evento, e o orgulho que é para os 

pais. Em tempo, a Deputada também demonstra entusiasmo por ver uma menina, lá do interior de Itapiranga, disputar numa 

modalidade tão importante, e a considera uma guerreira, pois mesmo a escola não tendo toda a estrutura necessária para 

formar atletas, ela venceu os desafios e será a representante do Brasil na prova de corrida de 100 metros rasos e de 

revezamento 4x100 no atletismo sub-20. Assim, parabeniza Tainara, o treinador, os seus pais e todos que a estimularam 

para chegar nessa competição. Enfatiza que é muito importante investir em políticas públicas, como no esporte, 

principalmente para os jovens, pois com certeza teríamos mais atletas competindo mundo afora. 

Deputado Sargento Lima (Aparteante) - Parabeniza a Deputada, e considera que a jovem estudante é um 

bom exemplo de dedicação ao esporte e que coloca sua vida nas mãos de Deus. Diz que é um presente de algo bom que 

acontece no Estado.  

Deputado Felipe Estevão (Aparteante) - Da mesma forma, agradece e parabeniza a Deputada por trazer um 

exemplo tão bom, algo que emociona. [Taquígrafa: Sílvia] 

Partido: PL 

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) - Comenta sobre a Audiência Pública que ocorreu no dia 09 de 

junho, que debateu o alto valor do combustível e reuniu representantes dos revendedores de gasolina. Sobre o ROT - 

Regime Optativo de Tributação, que tem como objetivo equalizar as questões relativas à tributação do combustível fóssil, 

acha necessário que seja corrigido. Exibe um vídeo da fala do Secretário, comentando que a pauta parou de ser 

acompanhada para que não houvesse aumento no preço do combustível, informando também que a Petrobrás é 

autossuficiente em petróleo, mas que cobra preço de dólar, e, por isso, o seu posicionamento é aguardar a caída do dólar.  

O Deputado discorda do posicionamento do Secretário, que nega ter culpa sobre essa questão, e comenta 

que a obrigação do Secretário é buscar soluções, e a dos Deputados é intermediar essas soluções. Explica que a pauta, 

que o Secretário diz que não vai acompanhar, é a média de preços do combustível no Estado.     Sobre o ROT, o Secretário 

informa que seria adotado apenas por alguns, gerando uma concorrência desleal, logo, caracteriza os vendedores de 

combustíveis como desleais. Comenta que acompanhar a linha de pensamento desse Governo é difícil. 

 Reforça o seu pedido feito anteriormente na Comissão de Trabalho, solicitando ao Governador a suspensão 

da modalidade home-office de trabalho para aqueles que não têm comorbidades, porque o povo catarinense precisa de 

atendimento.   

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) - Parabeniza a fala do Deputado, mas relembra que o Governo 

Federal zerou os impostos, e que, do preço da bomba, 25% vai para o cofre do Estado, não se vê a possibilidade do 

Governo baixar. Comenta que a fala do Secretário não faz sentido, pois mesmo se o dólar e o preço da Petrobrás baixar, os 

donos de postos não conseguirão diminuir o valor, pois antecipadamente o Secretário faz uma média de preço a ser 

cobrado. [Taquigrafia: Northon] 
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Partido: PT 

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI (Oradora) – Traz a tribuna um tema que lhe é muito caro,  e apresenta 

dados sobre a violência contra a mulher nos últimos anos. Relata que, no ano anterior, ocorreram 21 feminicídios em Santa 

Catarina, e este ano, somente nos primeiros cinco meses, já foram 12 feminicídios, ou seja, 57% do total do ano anterior.    

Lembra que, desde o início do isolamento social, na pandemia, o aumento da violência doméstica contra mulheres foi 

crescente.  

Diz que este fenômeno não é exclusivamente brasileiro, mas também internacional. E, por consequência 

deste cenário, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública iniciou um monitoramento de casos de violência contra mulher, 

procurando compreender como a pandemia havia afetado a vida das mulheres brasileiras em situação de violência.  

Lembra que é importante destacar o papel desta Casa, em especial da Bancada Feminina, e fala do primeiro 

Observatório de Combate à Violência Contra a Mulher do País, apoiado e coordenado pela Assembleia Legislativa. Diz que 

vários órgãos públicos apoiaram a ideia, e agradece a todos pelo apoio para a construção desta ferramenta que é 

importantíssima para todas as mulheres. [Taquigrafia: Guilherme] 

********** 

Ordem do Dia 

DEPUTADO KENNEDY NUNES(Presidente) - Dá início a pauta da Ordem do Dia. 

Comunica que os Pedidos de Informação, Moções e Requerimentos não serão votados, tendo em vista a 

falta de quórum.  

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0963/2021, de autoria do Deputado 

Nilso Berlanda; 0965/2021, 0966/2021, 0971/2021 e 0972/2021, de autoria do Deputado Laércio Schuster; 0967/2021, 

0975/2021 e 0976/2021, de autoria do Deputado Nazareno Martins; 0968/2021, 0969/2021, 0977/2021, 0978/2021 e 

0979/2021, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark; 0970/2021, de autoria do Deputado Fernando Krelling; 0973/2021, 

de autoria do Deputado Neodi Saretta; e 0974/2021, de autoria do Deputado Jair Miotto. 

A Presidência comunica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do 

Regimento Interno, as Indicações n.s: 1232/2021, de autoria do Deputado Fabiano da Luz; 1233/2021, de autoria do 

Deputado Jair Miotto; 1234/2021, 1235/2021, 1236/2021, 1259/2021, 1260/2021, 1261/2021 e 1262/2021, de autoria do 

Deputado Nazareno Martins; 1237/2021 e 1265/2021, de autoria do Deputado  Jessé Lopes; 1238/2021 e 1239/2021, de 

autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso; 1240/2021, de autoria do Deputado Fernando Krelling; 1241/2021 e 1242/2021, 

de autoria do Deputado Sargento Lima; 1243/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado; 1244/2021 e 1258/2021, de 

autoria do Deputado João Amin; 1245/2021, 1246/2021 e 1247/2021, de autoria da Deputada Paulinha; 1248/2021 e 

1249/2021, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto; 1250/2021, 1251/2021, 1252/2021 e 1253/2021, de autoria do 

Deputado Laércio Schuster; 1254/2021, 1255/2021 e 1263/2021, de autoria do Deputado Neodi Saretta; 1256/2021, de 

autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt; 1257/2021, de autoria do Deputado Ricardo Alba; 1264/2021, de autoria da 

Comissão de Trabalho,  Administração e Serviço Público; e 1266/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza. 

Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia] 

********** 

Explicação Pessoal 

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) - Não havendo oradores inscritos em Explicação Pessoal, 

encerra a presente sessão, convocando outra, ordinária, para a semana subsequente, à hora regimental.  

Está encerrada a sessão.(Ata sem revisão dos oradores.) 

[Revisão: Taquígrafa Sara]  
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ATAS DE COMISSÕES PERMANENTES 

 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

19ª LEGISLATURA REALIZADA PELO SISTEMA SDD. 

 Aos quinze do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas, em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento 

Interno, reuniram-se pelo sistema de videoconferência, sob a Presidência do Senhor Deputado Milton Hobus, os membros 

da Comissão: Deputada Paulinha, Deputado José Milton Scheffer, Deputado Valdir Cobalchini, Deputado Coronel Mocellin, 

Deputado Moacir Sopelsa, Deputado Fabiano da Luz, Deputado Maurício Eskudlark e Deputado João Amin. Havendo 

quórum regimental, o Presidente iniciou a reunião submetendo à apreciação as Atas da 13ª Reunião Ordinária e 1ª Reunião 

Extraordinária, da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, na qual foram aprovadas por unanimidade. Dando início à 

Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra ao Deputado João Amin que relatou as seguintes matérias: Devolução de 

vista sem manifestação ao PL./0272.1/2020, de autoria do Deputado Marcius Machado, que “Dispõe sobre a divulgação de 

informações sobre pessoas desaparecidas, em embalagens "Tetra Pak" de leite comercializado por indústrias e 

cooperativas de laticínios instaladas em Santa Catarina”. A matéria permaneceu em vista com o Deputado Fabiano da Luz 

e a Deputada Paulinha;PL./0336.0/2020, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que “Dispõe sobre a estadualização 

da Rodovia municipal PGR-443, no Município de Pedras Grandes, e adota outras providências”. Exarou parecer pela 

admissibilidade da matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0344.0/2020, de autoria 

do Deputado Bruno Souza, que “Altera a Lei nº 3.938, de 1966, para estender o prazo de validade das Certidões Negativas 

de Débito Estaduais”. Apresentou parecer pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda modificativa, que, posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ademais, foi passada a palavra ao Deputado Valdir Cobalchini que 

relatou as seguintes matérias: PL./0079.2/2021, de autoria da Deputada Paulinha, que “Institui a Política Estadual de 

Incentivo ao Terceiro Setor e adota outras providências”. Apresentou novo requerimento de diligência à Secretaria da Casa 

Civil, para que colha manifestação da Procuradoria Geral do Estado - PGE, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social – SDS, da Secretaria da Fazenda – SEF e da Secretaria de Estado da Administração - SEA, que, posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0174.0/2021, de autoria do Deputado Volnei Weber, que “Institui a 

"Rota Turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina". Apresentou parecer pela admissibilidade da matéria nos termos da 

emenda modificativa, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0206.2/2021, de autoria do 

Deputado Milton Hobus, que “Institui a Rota Turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo do Estado de Santa 

Catarina”. Exarou parecer pela admissibilidade da matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Logo após, foi passada a palavra ao Deputado Coronel Mocellin que relatou as seguintes matérias: 

Devolução de vista sem manifestação ao PL./0181.0/2021, de autoria do Deputado João Amin, que “Inclui as lactantes no 

grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a COVID-19”. Neste momento, o Presidente orientou a Deputada 

Paulinha para que retirasse de tramitação seu PL./0177.3/2021, no qual contém matéria idêntica ao PL./0181.0/2021. 

Conseguinte, foi posto em votação o parecer favorável exarado pelo relator, Deputado José Milton Scheffer, com a 

aquiescência da Deputada Paulinha, por ter seu projeto precedente sido retirado, foi aprovado por unanimidade; 

PL./0195.5/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado, que “Dispõe sobre a prioridade na vacinação contra a Covid-19 

aos trabalhadores de supermercados, padarias, fruterias, tele-entregas, restaurantes e congêneres, farmácias, casas 

lotéricas, bancos e cooperativas de crédito”. Apresentou requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Saúde, que, 

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0186.4/2021, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, 

que “Institui o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal (Fepeban), no Estado de Santa Catarina, e adota outras 

providências”. Apresentou requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca, do Desenvolvimento 

Rural, à Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado de Saúde, que, posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Deputado Fabiano da Luz relatou as seguintes matérias: PEC/0001.0/2021, de 

autoria do Governo do Estado, que “Altera a Constituição do Estado para atualizar o tratamento das atividades de ciência, 
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tecnologia e inovação”. Exarou parecer pela admissibilidade da matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade; PL./0171.8/2021, de autoria do Deputado Ricardo Alba, que “Altera o Anexo III da Lei nº 17.335, de 2017, 

que "Consolida as Leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina", para 

o fim de instituir o "Março Borgonha" como o mês de conscientização sobre o Mieloma Múltiplo, no Estado de Santa 

Catarina”. Exarou parecer pela admissibilidade da matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; PL./0182.0/2021, de autoria do Governo do Estado, que “Institui o Programa Aprendizagem na Cultura Digital 

e estabelece outras providências”. Apresentou parecer pela admissibilidade da matéria, que, posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Passada a palavra a Deputada Paulinha que relatou as seguintes matérias: Requerimento, 

de autoria da Deputada Paulinha, que propõe revisão ao Enunciado nº 003/2018. Neste viés, o Presidente concedeu vista 

coletiva para todos os deputados e simultaneamente oportunizou o encaminhamento da cópia do requerimento para colher 

parecer da Fundação de Cultura de Santa Catarina; PL./0099.6/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado, que 

“Declara integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Santa Catarina a Orquestra Sinfônica de Lages”. Solicitou 

retirada de pauta, o que lhe foi concedida. PL./0235.7/2020, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que “Veda a cobrança 

integral dos valores fixados nos contratos de fornecimento de energia elétrica de demanda contratada, durante o período da 

pandemia decorrente da Covid-19”. Apresentou requerimento de diligência à Procuradoria Geral do Estado – PGE e a 

Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Posteriormente, o Deputado Maurício Eskudlark relatou as seguintes matérias: PL./0172.9/2018, de autoria da Deputada 

Ada Faraco de Luca, que “Dispõe sobre o porte de arma de fogo para os Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado 

de Santa Catarina. Dentro deste projeto foi apensado o PLC./0006.7/2019”. Exarou parecer pela rejeição e arquivamento da 

matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0204.0/2021, de autoria da Deputada Ana 

Campagnolo, que “Institui o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a 

Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes”. Exarou parecer pela admissibilidade 

da matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; MSV/00692/2021, de autoria do Governo do 

Estado, que dispõe sobre o “Veto Parcial ao PL./030/19 de autoria da Deputada Paulinha, que "Institui, no âmbito Estadual, 

do Programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar". Apresentou 

parecer pela manutenção do veto, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, foi 

concedida a palavra ao Deputado José Milton Scheffer que relatou as seguintes matérias: PEC/0002.0/2021, de autoria do 

Governo do Estado, que “Altera os arts. 123 e 136 da Constituição do Estado e estabelece outras providências”. 

Apresentou parecer pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda modificativa e supressiva, que, posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0138.7/2021, autoria do Deputado Kennedy Nunes, que “Denomina 

Ginásio de Esportes Professora Zenaide Francisco Nunes, o ginásio da Escola Alice Julia Teixeira, na comunidade de 

Santa Apolônia, em Sangão”. Apresentou requerimento de diligência interna ao autor da proposição supracitada, para 

complementação de documentação, que, posto em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade; 

PL./0167.1/2021, autoria do Deputado Volnei Weber, que “Torna o laudo médico-pericial que atesta o Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) em caráter permanente, no âmbito do Estado de Santa Catarina”. Apresentou requerimento para 

tramitação conjunta ao PL./0313.4/2020, por se tratarem de matérias análogas, que, posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade; PL./0198.8/2021, autoria do Deputado Maurício Eskudlark, que “Dispõe sobre o Cadastro 

Estadual de Pessoas em Situação de Rua, no âmbito do Estado de Santa Catarina”. Solicitou retirada de pauta, o que lhe 

foi concedida. Logo após, foi passada a palavra ao Deputado Moacir Sopelsa que relatou as seguintes matérias: 

PL./0151.4/2021, autoria do Deputado Fabiano da Luz, que “Altera o Anexo I, da Lei nº 17.335, de 2017, que "Consolida as 

Leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina", para instituir o Dia 

Estadual Contra a Psicofobia”. Apresentou parecer pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda modificativa, 

que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0173.0/2021, autoria do Deputado Volnei Weber, 

que “Inclui a "Vindima de Altitude" dos Municípios que compõem a área geográfica da Indicação de Procedência dos Vinhos 
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de Altitude, no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina”. Apresentou parecer pela admissibilidade da 

matéria nos termos da emenda substitutiva global, que, posto em discussão foi concedida vista em gabinete ao Deputado 

Valdir Cobalchini e ao Deputado José Milton Scheffer. Após a relatoria dos demais membros, o presidente, Deputado Milton 

Hobus, passou a relatar as seguintes matérias: PL./0277.6/2018, de autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt, que “Dispõe 

sobre a elaboração e distribuição do Manual de Prevenção a Quedas de Idosos, no Estado de Santa Catarina”. Exarou 

parecer pela admissibilidade da matéria, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

PL./0434.1/2019, autoria do Deputado Jair Miotto, que “Obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao 

atendimento aos obesos mórbidos”. Exarou parecer pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva 

global e da subemenda modificativa que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0205.1/2021, 

de autoria da Deputada Paulinha, que “Altera a Lei nº 10.297, de 1996, que "Dispõe sobre o Imposto sobre Operações 

Relativas Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS e adota outras providências", e estabelece outras providências”. Apresentou requerimento de 

diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, à Associação Catarinense de Produtores de Vinhos finos de Altitude – 

ACAVITIS e ao Sindicato das Indústrias do Vinho de Santa Catarina, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; Por fim, o Presidente convocou a próxima reunião para o dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um, no 

horário de costume, agradeceu a presença dos Deputados Membros e demais presentes, e encerrou esta reunião da qual 

eu, Alexandre Luiz Soares, Secretário de Comissão, lavrei a Ata que, após lida e aprovada pelos membros do colegiado, 

será assinada pelo Presidente da Comissão e publicada no Diário da Assembleia. 

Plenário Deputado Osni Régis, 15 junho de 2021. 

Deputado Milton Hobus 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

 Processo SEI 21.0.000004657-1 

 

 

ATOS DA MESA 

 

ATO DA MESA  Nº 273, de 23 de junho de 2021 

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. 12 da Lei Complementar nº 698, de 11 de julho de 2017, que 

altera a redação do art. 18 da Resolução nº 002, de 2006, c/c com o Ato da Mesa nº 

006, de 19 de janeiro de 2018.  

 DESIGNAR WALMOR SIDNEI DE MELLO, matrícula nº 11057, Servidor do Executivo - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, à disposição desta Assembleia Legislativa por meio do Termo de Convênio nº 

2019TN215, para exercer a função gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de Atividades 

de Função Gratificada, com lotação no respectivo Gabinete Parlamentar e atribuições de assessoramento parlamentar, a 

contar de 22 de junho de 2021 (Gab Dep Mauro de Nadal). 

 Deputado MAURO DE NADAL - Presidente 

 Rodrigo Minotto -  Secretário 

 Ricardo Alba – Secretário 

Processo SEI 21.0.000004671-7 

–––– * * * –––– 

A T O S  I N T E R N O S  
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ATO DA MESA Nº 274, de 23 de junho de 2021 

Dispõe sobre a alteração de dispositivos e do Anexo Único do Ato de Mesa n. 487, de 06 de 

setembro de 2017. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC, e 

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio 

da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira e de suas Comissões Parlamentares, tem como prerrogativa 

promover eventos de capacitação de agentes políticos e servidores do Poder Legislativo catarinense, bem como 

aproximar-se da sociedade por meio da realização de seminários e palestras visando discutir políticas públicas de 

interesse da população; 

CONSIDERANDO que, no ano de 2017, a Assembleia Legislativa editou o Ato de Mesa n. 487, 

que fixou critérios objetivos e transparentes para contratação e remuneração dos profissionais que venham a colaborar 

com a Administração, assim como para o pagamento de gratificação dos servidores ativos da Assembleia Legislativa que 

venham a desenvolver atividades de docência e afins, consoante estabelecem os arts. 85, IV, e 86, § 1º, da Lei nº 6.745, 

de 28 de dezembro de 1985, o art. 16, II, da Resolução no 202, de 7 de março de 2001, e o art. 37, XI e XVI, “b”, da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de serem revistos os parâmetros e as atividades previstas no 

aludido Ato, sobretudo diante da pandemia provocada pelo COVID-19, que trouxe uma nova realidade impondo que os 

eventos geralmente realizados de forma presencial, fossem executados na modalidade virtual, por meio de plataforma 

de internet; 

CONSIDERANDO que ainda se encontra vigente o Ato de Mesa n. 086, de 13 de março de 

2020, que, no seu art. 4o , inciso IV, suspende a realização de eventos e cursos realizados pela Escola do Legislativo, 

exceto no sistema de ensino a distância (EaD). 

RESOLVE: 

Art. 1o O Ato de Mesa n. 487, de 06 de setembro de 2017, passa vigorar com as seguintes 

alterações: 

I - O inciso III e o parágrafo 3o do art. 3o passam a ter as seguintes redações: 

“Art. 3o ............................................................................................................................................. 

III – período de duração da atividade desenvolvida que, convertido em horas-aula, 

correspondente a 60 (sessenta) minutos. 

......................................................................................................................................................... 

§ 3o Em atividades relacionadas à tutoria dos cursos de Ensino a Distância (EaD), o valor da 

hora-aula será aplicado para remunerar as atividades de monitoramento e correção de avaliações.” 

Art. 2o O art. 6o passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 6o O reajuste dos valores definidos no Anexo Único deste Ato será deliberado pela Mesa, 

mediante solicitação motivada pelo Presidente da Escola do Legislativo, devendo ser aplicado como referência o Índice 

Federal de Preços do Mercado (IGP-M), corresponde ao período, ou qualquer outro que venham substituí-lo.” 

 Art. 3o Fica revogado o Anexo Único do Ato de Mesa nº. 487/2017, passando a vigorar o que 

se encontra anexado ao presente Ato. 

 Art. 4o Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

Deputado MAURO DE NADAL – Presidente 

Deputado Ricado Alba – Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto - Secretário 
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ANEXO ÚNICO 

TABELA DE HONORÁRIOS 

COLABORADOR EVENTUAL E SERVIDOR 

ATIVIDADES 
NÍVEL DE CONHECIMENTO / 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

VALOR HORA-AULA 

EM REAIS* 

Palestra, Simpósio, Conferência ou Seminário, 

presencial ou não presencial (por 

videoconferência ou qualquer outro meio 

remoto). 

Doutorado R$ 895,97 

Mestrado R$ 626,43 

Especialização R$ 447,24 

Graduação R$ 268,04 

Ensino Médio ou Fundamental R$ 179,20 

Conhecimento Popular R$ 116,60 

Mesa-redonda ou Debate, presencial ou não 

presencial (por videoconferência ou qualquer 

outro meio remoto). 

Doutorado R$ 447,98 

Mestrado R$ 313,21 

Especialização R$ 223,61 

Graduação R$ 134,02 

Ensino Médio ou Fundamental R$ 88,67 

Conhecimento Popular R$ 58,30 

Aula, Capacitação, Apresentação de Painéis, 

Oficina e Workshop, presencial ou não 

presencial (por videoconferência ou qualquer 

outro meio remoto). 

Doutorado R$ 293,64 

Mestrado R$ 248,46 

Especialização R$ 195,75 

Graduação R$ 150,58 

Ensino Médio ou Fundamental R$ 105,41 

Conhecimento Popular R$ 93,28 

Tutoria com monitoramento e/ou avaliação de 

Curso de Ensino a Distância (EAD). 

Doutorado R$ 205,54 

Mestrado R$ 173,92 

Especialização R$ 137,02 

Graduação R$ 105,40 

Ensino Médio R$ 73,78 

Orientação Acadêmica. Doutorado R$ 134,02 

Mestrado R$ 106,91 

Especialização R$ 88,84 

Pesquisa e produção de conteúdo para cursos 

presenciais e não presenciais, inclusive na 

modalidade Ead. 

Doutorado R$ 537,58 

Mestrado R$ 384,74 

Especialização R$ 268,04 

Graduação R$ 178,32 



23/06/2021 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.876 11 

 

 
Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
 Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração 

Membro de Comissão Avaliadora, Examinadora e 

Julgadora. 

Doutorado R$ 537,58 

Mestrado R$ 384,74 

Especialização R$ 268,04 

Graduação R$ 178,32 

OUTROS SERVIÇOS REFERÊNCIA VALOR 

Moderação/Mediação Hora R$ 250,00 

Auxílio de Pesquisa Hora R$ 45,88 

Gravação audiovisual em estúdio** Diária - até 4 (seis) horas indivisíveis R$ 500,00 

Meia-diária - Adicional de até 1 (uma) 
hora ou fração 

R$ 120,00 

  

*1 (uma) hora-aula = 60 (sessenta) minutos. 
**os valores previstos se referem única e exclusivamente à remuneração do tempo disponibilizado pelo 
profissional, não sendo inclusos os honorários por hora-aula efetivamente gravada e a produção de conteúdo. 
  

  GLOSSÁRIO 

Palestra: conferência proferida por especialista para um público específico. Difere da mesa-redonda, oficina 

ou workshop, porque há exposição de apenas um palestrante sobre determinado tema, sem a participação simultânea de 

outros expositores. 

Simpósio: reunião de técnicos e especialistas destinada a apresentar comunicações sobre temas de grande interesse 

de um público selecionado, bem como realizar intercâmbio de ideias e informações. Não tem como foco o debate. Tem a 

figura do moderador e o público participa ao final. 

Congresso/Conferência: eventos de grande porte e de organização complexa, que reúnem elevado número de 

participantes com objetivo de assistir às apresentações feitas por especialistas a respeito de um ou mais temas. Suas 

programações são variadas e podem ocorrer diversos eventos menores dentro deles. 

Seminário: congresso científico ou cultural cujo objetivo é a atualização e o debate de conhecimentos técnicos. Grupo 

de estudos em que os participantes reunidos debatem cada matéria em questão. Nos seminários, cada pessoa pesquisa 

e apresenta o tema que lhe foi atribuído. 

Videoconferência: sistema de conferência realizada pela internet a partir da geração de múltiplos pontos para múltiplos 

pontos de recepção. Neste caso, a interação ocorre de forma simultânea entre os participantes. 

Mesa-redonda: reunião de especialistas ou técnicos que discutem ou deliberam, em pé de igualdade, sobre 

determinado assunto. É coordenada por um moderador que disciplina a reunião e orienta a participação do público, 

mediante perguntas. 

Debate: discussão pública entre dois ou mais oradores que devem apresentar e defender seus pontos de vista. No 

debate sempre há um mediador com atribuição de coordenar as falas. Normalmente, em debates, o público é apenas 

ouvinte. É um método bastante eficaz para expor temas que apresentam posições conflitantes. Os participantes da mesa 

devem ser pessoas seguras do assunto a ser abordado. 

Apresentação de Painéis: reunião na qual a mesa é composta por personalidades ou especialistas que apresentam 

diferentes pontos de vista a respeito de um tema que será debatido em plenário. 

Oficina: semelhante ao workshop, sendo a oficina mais utilizada para prática de técnicas. 

Workshop: oficina de treinamento especializado cujo objetivo principal é praticar uma técnica. Nesse evento, o treinando 

aprende a executar uma tarefa ou procedimento. O responsável pelo workshop deve ser alguém com prática, capaz de 
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resolver problemas com rapidez e repassar aos participantes sua experiência. O local para a realização 

do workshop precisa ser adequado aos trabalhos que serão realizados. 

Curso de Ensino a Distância (EAD): consiste na modalidade de ensino em que professores alunos estão em ambientes 

distintos. Por meio de recursos tecnológicos, as atividades são ministradas e assistidas de forma remota, podendo ser 

em tempo real ou não. 

Moderação/Mediação: consiste no controle das questões a serem perguntadas em uma discussão entre dois ou mais 

participantes, garantindo que não ocorra um desvio do foco principal. Imparcial, o moderador/mediador cede o mesmo 

tempo para cada lado da questão, possibilitando o compartilhamento de pontos de vista, bem como rejeição ou 

refutação. 

Processo SEI 21.0.000004367-0 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 275, de 23 de junho de 2021 

 Dispõe sobre os Atos Parlamentares Solenes destinados a comemorações e homenagens 

especiais, e regulamenta as Sessões Solenes e Especiais. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições, com amparo no inciso VII e parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a necessidade de regular os Atos Parlamentares Solenes, atualmente 

promovidos no âmbito deste Parlamento, para melhor atender aos fins a que se destinam; 

CONSIDERANDO a necessidade de alterar disposições constantes no Ato da Mesa nº 227, de 

14 de junho de 2011, que “Regulamenta o art. 6º, inciso V, alínea ‘b’, e inciso VI, alínea ‘e’, e o art. 117 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa”; e 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar diversas remissões regimentais, nelas referidas, 

aos dispositivos correspondentes do novo Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituído o Ato Parlamentar Solene, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

de Santa Catarina (Alesc), destinado a comemorações e homenagens especiais a pessoas físicas ou jurídicas que, no 

campo de suas atividades, realizam ações destacadas de relevante interesse social no Estado. 

Art. 2º O Ato Parlamentar Solene dependerá de requerimento motivado, subscrito por, no 

mínimo, 5 (cinco) Deputados(as), dirigido ao Presidente da Alesc, cujo deferimento fica condicionado à disponibilidade da 

agenda e de recursos operacionais da Alesc. 

Parágrafo único. Para efeitos deste Ato, consideram-se: 

I – autor do requerimento, seu signatário; e 

II – de simples apoio, as assinaturas que se seguirem à primeira. 

Art. 3º O Ato Parlamentar Solene fica restrito a 1 (um) para cada Deputado(a), por sessão 

legislativa, ficando limitadas as respectivas homenagens a: 

I – 10 (dez), quando forem agraciadas com placas; e 

 II – 15 (quinze), quando forem agraciadas com certificados. 

 Art. 4º O Ato Parlamentar Solene será presidido pelo(a) Deputado(a) autor(a) do requerimento 

ou por outro(a) que o(a) represente. 

 Art. 5º Os Atos Parlamentares Solenes serão realizados no Auditório Deputada Antonieta de 

Barros ou no Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright, preferencialmente, de terça a quinta-feira, a partir das 19 horas. 

 Art. 6º Compete à Coordenadoria de Eventos o planejamento, a organização e a execução dos 

Atos Parlamentares Solenes. 

 Art. 7º Nos Atos Parlamentares Solenes serão executados, no todo ou em parte, o Hino 

Nacional brasileiro, no início, e o Hino do Estado de Santa Catarina, no final. 



23/06/2021 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.876 13 

 

 
Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
 Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração 

 Art. 8º A Sessão Especial para grandes comemorações e homenagens especiais de que trata o 

art. 6º, V, “b”, do Regimento Interno, dependerá de requerimento subscrito por, no mínimo, 5 (cinco) Deputados(as), dirigido 

à Mesa, que sobre ele deliberará, levando em consideração a disponibilidade de agenda e de recursos operacionais. 

 Art. 9º No requerimento de Sessão Especial para grandes comemorações e homenagens 

especiais devem constar: 

 I – indicação dos homenageados, limitados a 10 (dez) quando forem agraciados com placas, e a 

15 (quinze) quando forem agraciados com certificados; e 

 II – justificação para a homenagem. 

 Art. 10. Às Sessões Solenes e Especiais realizadas fora da sede da Alesc, conforme previsto no 

art. 1º, § 3º, e no art. 6º, V, “b”, VI, “e”, do Regimento Interno, aplica-se o disposto nos arts. 3°, 4°, 8º e 9° deste Ato. 

 Parágrafo único. Ficam excetuadas da limitação de que trata o inciso I do art. 9° a Sessão 

Solene para outorga da Comenda do Legislativo Catarinense e do Certificado de Responsabilidade Social. 

 Art. 11. Em caso de deferimento do requerimento, a Sessão Solene ou Especial deverá ser 

cientificada ao Plenário até a Sessão Plenária Ordinária imediatamente anterior à sua realização. 

 Art. 12. Compete à Coordenadoria de Apoio ao Plenário a organização e execução das Sessões 

Solenes e Especiais. 

 Art. 13. Além das homenagens especiais previstas neste Ato, poderão ser concedidas placas 

e/ou certificados a homenageados em razão de proposição aprovada pelo Plenário, limitadas a 10 (dez) para cada 

Parlamentar, por sessão legislativa. 

 Art. 14. Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 15. Ficam revogados: 

 I – o Ato da Mesa nº 227, de 14 de junho de 2011; 

 II – o Ato da Mesa nº 435, de 2 de julho de 2013; e 

 III – o Ato da Mesa nº 306, de 2 de junho de 2014. 

 Deputado MAURO DE NADAL - Presidente 

 Ricardo Alba - Secretário 

 Rodrigo Minotto - Secretário  

Processo SEI 21.0.000004367-0 

 

ATOS DA MESA DL 

 

ATO DA MESA Nº 012-DL, de 2021 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de acordo com o art. 51, § 6º, da 

Constituição do Estado e com o art. 319, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições 

COMUNICA a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória nº 238, de 2021, que “Dispõe sobre o ressarcimento 

a hospitais prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) de despesas extraordinárias realizadas com vistas 

ao enfrentamento do agravamento no Estado da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019”. 

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 22 de junho de 2021. 

Deputado MAURO DE NADAL - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - 1º Secretário                  

Deputado Rodrigo Minotto - 2º Secretário 

Deputado Pe. Pedro Baldissera - 3º Secretário 

Deputado Laércio Schuster - 4º Secretário 
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PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 1285, de 22 de junho de 2021 

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 

de janeiro de 2015,  

RESOLVE: 

ART. 1º DESIGNAR a servidora ANDRÉIA REGINA FILGUEIRAS, matrícula nº 7179, do 

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de Controle de 

Frequência, código PL/FC-5, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, BARBARA BIANCHINI VALI, matrícula nº 

7525, que se encontra em fruição de férias, por 12 (doze) dias, a contar de 21 de junho de 2021 (DRH/CARF - Gerência de 

Controle de Frequência). 

 ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº 002/2006, por estar no exercício de 

função de confiança, no período, o servidor não perceberá o adicional de exercício. 

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

Processo SEI 21.0.000004534-6 

–––– * * * –––– 
PORTARIA  Nº 1286, de 23 de junho de 2021 

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 

22 de janeiro de 2015, 

 RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde do servidor abaixo relacionado: 

MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC.SEA Nº 

1405 ROBERIO DE SOUZA 90 21/06/2021 2939/2021 

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

Processo SEI 21.0.000005077-3 

–––– * * * –––– 

PORTARIA  Nº 1287, de 23 de junho de 2021 

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 

22 de janeiro de 2015,  

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 

1985,  

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde á servidora abaixo relacionada: 

MATR NOME DO SERVIDOR QDE DIAS INÍCIO EM PROC. SEA nº 

7244 LUCIANA GARCIA WINCK 15 11/06/2021 6615/2021 

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

Processo SEI 21.0.000005085-4 

–––– * * * –––– 
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