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PLENÁRIO

ATA DA 100ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA
Às 14h, 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 - Mauro de Nadal - Milton Hobus Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Renato Pike Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo
Titon - Sargento Lima - Sergio Motta Valdir Cobalchini.
PRESIDÊNCIA - Deputados: Julio Garcia
Mauro de Nadal
Nilso Berlanda
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a leitura da ata da
sessão anterior para aprovação e a
distribuição
do
expediente,
eletronicamente,
aos
senhores
Deputados.
A Presidência tem a honra de
dar posse ao suplente de Deputado
Renato Jardel Gurtinski, que substituirá,
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

pelo período de 60 dias, o eminente
Deputado Maurício Eskudlark.
Dá conhecimento ao Plenário do
Ato da Presidência n. 030-DL, de 2020,
que concede licença ao senhor Deputado
Maurício Eskudlark, pelo período de 60
(sessenta) dias, a contar de 08 de
dezembro do corrente ano, para tratar de
interesse particular, oportunidade em que
deu ciência do Ato da Mesa n. 017-DL, de
2020, que convoca o cidadão Carlos
Humberto Metzer Silva,
1º Suplente da Coligação
PTB/PTC/PRTB/DC/AVANTE/PR/PPS,
para ocupar cadeira de Deputado neste
Poder.
Informa que o Deputado Carlos
Humberto Metzer Silva declina em função
da licença que já foi citada pela
Presidência e, em função desta licença, dá
conhecimento do Ato da Mesa n. 018-DL,
de 2020, que convoca o cidadão Renato
Jardel Gurtinski, 2º Suplente da Coligação
PTB/PTC/PRTB/DC/AVANTE/PR/PPS,
para ocupar cadeira de Deputado neste
Poder, por declínio do 1º Suplente, em
decorrência do afastamento do Deputado
Maurício Eskudlark, para tratar de
interesse particular.
Realizado o registro, o sr. Presidente convida o cidadão Renato Jardel
Gurtinski, 2º Suplente da Coligação, para
ocupar cadeira de Deputado neste Poder e

a prestar o compromisso regimental em
Plenário, em decorrência do afastamento
do sr. Deputado Maurício Eskudlark.
Comparece à tribuna o sr. Renato Jardel Gurtinski e presta o seguinte
juramento:
“PROMETO MANTER, DEFENDER
E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E
A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, E OBSERVAR AS LEIS,
DESEMPENHANDO LEAL E SINCERAMENTE
O MANDATO QUE ME FOI OUTORGADO
PELO POVO CATARINENSE.”
Ato contínuo, o sr. Presidente
convida o sr. Deputado, já empossado,
Renato Jardel Gurtinski, para fazer a
assinatura do Termo de Posse.
(Pausa) [Taquígrafa: Sara]
A Presidência declara empossado o Deputado Renato Jardel Gurtinski, no
cargo de Deputado estadual e, antes de
conceder a palavra, saúda com alegria,
sua esposa Mariele; seus filhos Lucas e
Augusto; o prefeito de Canoinhas, Gilberto
Passos; o prefeito de Bela Vista do Toldo,
Adelmo Alberti; o prefeito de Três Barras,
Luiz Shimoguiri; e ainda os vereadores
Jucelino Cardoso, Daniel Varella, Laudecir
Gonçalves e Osmar Oliscovicz.
Concede a palavra ao eminente
Deputado Renato Jardel, empossado no
momento.
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DEPUTADO RENATO PIKE (Orador) - Agradece a Deus, aos familiares e
filhos, aos Prefeitos do planalto norte, aos
Vereadores, aos amigos, a todos os
Deputados que o apoiaram, e demais
pessoas que estão no momento presentes
à sessão, reconhecendo com muita
gratidão o gesto do Deputado Maurício
Eskudlark, que possibilitou substituí-lo nos
dias de sua licença.
Menciona que a região do planalto norte tem e precisa do apoio de
todos
os
colegas
Parlamentares,
esperando que possam ajudar a sanar as
dificuldades que a região está enfrentando
em várias áreas. Reivindica a recuperação
da rodovia SC-477, que já ceifou muitas
vidas em acidentes, e que liga Canoinhas,
Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva;
também mais efetivo para a Segurança
Pública; condições para o Hospital Santa
Cruz, que precisa urgente do conserto do
tomógrafo, aparelho muito importante para
a instituição. Pede o apoio de todos os
Deputados, junto ao Governo do Estado,
para que se tenha êxito na busca de
recursos, fazendo com que a região que
está representando seja reconhecida e
valorizada como merece, pois a mesma já
foi à principal arrecadadora de impostos
para Santa Catarina.
Finalizando, reitera a importância de um representante para a região, e
agradece mais uma vez a oportunidade ao
Deputado Maurício Eskudlark. Agradece
também ao Senador Jorginho Mello, ao
Deputado Carlos Humberto, ao Deputado
Nilso Berlanda e ao Deputado Ivan Naatz
pela oportunidade conferida ao planalto
norte, e reafirma ao Presidente Julio
Garcia que está à disposição do povo
catarinense e do Parlamento, votando
matérias para o bem do povo catarinense.
[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Dá boas vindas, parabenizando o
Deputado Renato, e afirma que o mesmo
dará
uma
grande
contribuição,
representando uma região que contribui
tanto para o Estado, e que já teve
representação Parlamentar. Recorda o
Deputado Neozildo Fernandes, Relator da
Constituinte de 1989, com quem teve a
honra de conviver e acompanhar o
trabalho, e espera que o Deputado
empossado repita essa atuação brilhante.
A Presidência concede a palavra
pela ordem aos seguintes Deputados:
DEPUTADA PAULINHA - Com
alegria saúda o amigo Pike, e deixa o
depoimento de que conheceu uma pessoa
magnífica e encantadora, um homem que
tem o perfil, a vocação natural para servir.
Acredita que o Parlamentar fará um grande
trabalho pelo planalto norte, e se coloca à
disposição, dizendo que o Parlamento fica
honrado com a sua presença.
DEPUTADO NILSO BERLANDA Cumprimenta
o
amigo
Pike,
parabenizando-o pelo momento especial.
Lembra que também já foi suplente do
Deputado Maurício Eskudlark e sentiu a
mesma emoção neste primeiro discurso,
com a presença de amigos e familiares.
Parabeniza o Deputado pelo trabalho em
prol da comunidade de Canoinhas, e
coloca-se à disposição, dizendo que
deseja participar em ações pelo bem da
região.
DEPUTADO IVAN NAATZ - Diz que
uma alegria ver o Deputado Pike

fortalecendo o time do PL, e registra que
também já passou pela condição de
suplente duas vezes. Afirma que chegar à
Alesc é um exercício de muito suor, muito
trabalho e dedicação e conhece a
importância de estar nesta tribuna. Cita
que não existe Deputado suplente, só
existe Deputado, e este orgulha, além da
sua família, os seus Pares, o Partido, e
também toda a sua região, planalto norte,
que agora tem um representante aqui, na
busca de mais recursos. Dá boas-vindas
ao Deputado, colocando-se à disposição, e
fala da certeza que logo o mesmo estará
ocupando em definitivo uma cadeira no
Parlamento.
DEPUTADO
MAURÍCIO
ESKUDLARK - Comenta que está
licenciado, e declara que está com a
consciência tranqüila em oportunizar este
momento ao Deputado Pike. Parabeniza-o
e também a sua família, afirmando a
certeza de que fará um grande mandato,
apesar do curto período, pois é uma
pessoa de bem, trabalhando pelo bem das
pessoas.
DEPUTADO KENNEDY NUNES Saúda o Deputado Pike, afirmando a sua
parceria para o que precisar. Torce para
que possa voltar, representando o planalto
norte, e deixa o seu abraço, desejando
muita sorte, e informando que encontrará
muito trabalho. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO MAURO DE NADAL
(Presidente) - Dá boas-vindas ao Deputado
Renato, desejando um excelente trabalho
neste período em que estará no
Parlamento defendendo o Estado e os
catarinenses.
Passa ao horário reservado às
Breves Comunicações.
**********
Breves Comunicações
DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Traz à tribuna tema
alusivo à data comemorativa dos 60 anos
da sociedade Brasil-Alemanha, com
intenso trabalho em prol da aproximação
socioeconômica, cultural, científica entre
os dois países, fortalecendo uma relação
que iniciou com a chegada dos primeiros
imigrantes alemães ao Brasil.
Cita que em Santa Catarina isso
aconteceu em 1828, com a fundação da
primeira colônia germânica em São Pedro
de Alcântara, e depois as demais que se
seguiram, como a colônia Blumenau, no
ano de 1850, pelo filósofo alemão dr.
Hermann Blumenau. Relata que a relação
Brasil-Alemanha está no DNA da história e
no
desenvolvimento
do
Estado
catarinense.
Procede a apresentação de
vídeo que mostra o vereador Sylvio
Zimmermann, de Blumenau, falando da
importância
da
Sociedade
Brasil/Alemanha.
Comenta que o Brasil é o parceiro mais importante da Alemanha na
América do Sul, mencionando que a
Sociedade Brasil Alemanha é uma
instituição privada, foi fundada em 1960,
pelo Dr. Hermann Gorgen e outros, e se
destacou por sua luta contra o nazismo,
recebendo asilo político do governo
brasileiro durante a Segunda Guerra
Mundial.
Encerra, narrando que a dívida
de gratidão pelo asilo recebido, fez com
que o Dr. Hermann determinasse o rumo
de sua vida, pois desenvolveu ações
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concretas para criar e solidificar uma
ponte entre os dois países com base em
interesses públicos, abrindo portas para
empresas brasileiras e alemãs, com troca
de tecnologia para várias indústrias.
Registra também, seu respeito e
admiração pela história e trabalho
desenvolvido pela Sociedade BrasilAlemanha. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) - Comenta que a apologia ao crime e
a hipocrisia andam juntas no Brasil,
através das mentiras que são defendidas.
Lembra que foi acusado de fazer
apologia ao crime, foi muito atacado nas
redes sociais, na mídia e por movimentos
feministas, e até por colegas, que
interpretaram mal a sua fala.
Apresenta vídeo para ilustrar
sua fala, mostrando que as mesmas
coisas são ditas por outras pessoas, até
ligadas a Rede Globo, e não recebem as
mesmas críticas.
Critica a tentativa dos Vereadores de Florianópolis em conceder título de
cidadão honorário ao artista Gilberto Gil,
justificando que o mesmo nada fez por
este município, mas felizmente desistiram
da homenagem.
Questiona aqueles que fazem
apologia às drogas, mostrando vídeo de
pessoas que defendem o uso da mesma.
Também cita a apologia a assaltantes e
bandidos feita por jornalistas e pessoas
de esquerda, e repudia tais declarações.
Conclui, afirmando que a sociedade está doente, e atitudes têm que ser
tomadas para resgatar os valores, caso
contrário
será
um
grande
caos.
[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador)
- Reporta-se à comissão de Turismo, a
qual presidiu em 2019 e no atual ano,
para dizer que os trabalhos feitos pela
referida comissão sempre almejaram o
fortalecimento do turismo catarinense
junto às entidades do setor, salientando
que o mercado de turismo no Estado tem
todas as condições para prosperar,
crescer e se fortalecer.
Igualmente, menciona que em
março ocorreu o fechamento dos parques
termais catarinenses, sendo que no mês
atual ainda permanecem fechados, e
exemplifica a comunidade de Piratuba, que
depende do fortalecimento do turismo e
está inativa; bem como Machadinho,
Caldas da Imperatriz, indagando sobre a
sobrevivência dos mesmos, bem como
dos parques aquáticos catarinenses, os
quais também representam geração de
emprego e renda, e diz que falta uma
diretriz específica para essas atividades.
Também, percebe o desencontro de
informações entre as secretarias, como da
Santur e da Saúde, e enfatiza que deve
haver consonância entre os órgãos a
respeito dos protocolos para dar
segurança ao setor de turismo.
Deputado Nilso Berlanda (Aparteante)
Demonstra
a
mesma
preocupação com relação ao turismo no
Estado. Afirma que é um setor gerador de
desenvolvimento econômico, e cita a
cidade de Piratuba, que pede socorro e um
olhar generoso na busca da solução.
[Taquígrafa: Sílvia]
**********
Partidos Políticos
Partido: PSL

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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DEPUTADO SARGENTO LIMA
(Orador) - Dá boas- vindas ao Deputado
Renato Pike, representante de Canoinhas,
no Parlamento catarinense.
Ao se reportar à fala dos srs.
Deputados que o antecederam, diz que
concorda com o Deputado Jessé Lopes em
relação à apologia. Também refere-se aos
anúncios que são feitos quanto ao
combate do coronavírus, após passar as
eleições municipais. Afirma que corrupção
é crime, e indaga se o horário político
pode ser considerado apologia ao crime.
Menciona, também, que está se
discutindo amplamente as ações que o
Governo do Estado está tomando para
controlar a disseminação do contágio da
Covid-19.
Salienta que o Governo Federal
aportou cerca de R$ 1,4 bi dentro do
Estado de Santa Catarina para ser
utilizado no combate da pandemia, e diz
que não entrará no mérito daquilo que se
deixou de fazer, mas é preciso saber para
onde está indo o dinheiro. Ainda, cita o
dinheiro que a Assembleia Legislativa
disponibilizou, bem como as emendas
destinadas pelos 40 Deputados, ao falar
que
as
pessoas
questionam
os
Parlamentares, querendo saber quais
ações estão sendo tomadas, relativas aos
quase
dois
bilhões
que
foram
empenhados, pois está próximo de
completar um ano de convivência com o
coronavírus, e perguntam onde está todo
esse dinheiro, já que os representantes do
povo não conseguem explicar o que se
está fazendo.
Finalmente, reafirma que propaganda eleitoral enganosa também é
apologia ao crime de corrupção, porque é
favorecimento a alguém que não vai
cumprir o que falou ao assumir
prefeituras, ao se referir àqueles que
propagaram que não haveria mais
decretos de fechamento e que investiriam
em kits para tratamento da doença, mas
não
cumpriram
suas
promessas.
[Taquígrafa: Sílvia]
Partido: NOVO
DEPUTADO
BRUNO
SOUZA
(Orador) - Informa que, na semana
anterior, a Casa aprovou a essencialidade
dos serviços educacionais, e agora
necessita da sanção do Governador para
que as escolas possam retomar suas
atividades.
Comenta que existem fake
news, afirmando que a Assembleia
Legislativa de Santa Catarina aprovou o
retorno às aulas de forma irrestrita, sem
protocolo algum. Desaprova essas notícias
falsas, e deixa claro que a Casa aprovou a
essencialidade da educação e a liberdade
para as escolas voltarem, permitindo que
o Poder Executivo estabeleça os
protocolos de segurança.
Afirma que a Casa votou de
acordo com as recomendações da ciência,
Unesco, Unicef, OMS e associações
médicas. Acrescenta que o Conselho
Regional de Medicina de Santa Catarina
respondeu, na presente data, favorável ao
retorno das aulas.
Entende que agora é necessário
parar de dar ouvidos às vozes que pregam
a anticiência e a desinformação, e solicita
ao Governador Carlos Moisés que
sancione o projeto imediatamente, para
que a educação de Santa Catarina retorne.
[Taquigrafia: Northon]
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Partido: PSD
DEPUTADO KENNEDY NUNES
(Orador) - Posiciona-se contra o Decreto
nº970, de 04 de dezembro de 2020, de
autoria do Governo do Estado, que trata
de restringir a circulação e aglomeração de
pessoas em espaços, públicos e privados,
e em vias públicas entre meia noite e
cinco horas.
Registra que, na data anterior,
protocolou, no STJ, um habeas corpus
coletivo com a finalidade de garantir aos
catarinenses o livre direito de ir e vir,
contrariando o decreto do Governador
Carlos Moisés. Argumenta que não faz
sentido a restrição de horário, pois o
coronavírus está presente em qualquer
horário do dia.
Relata que em Umuarama, no
Paraná, o Prefeito decretou a proibição
das pessoas caminharem entre 21h e
05h. Acrescenta que o presidente do STF,
Dias Toffoli, confirmou a decisão do
Tribunal de Justiça do Paraná, que
suspendeu o toque de recolher do Prefeito
de Umuarama.
Informa que não existe na legislação algo que dê direito a uma autoridade
estadual estabelecer toque de recolher,
exceto em casos de guerra ou estado de
sítio, decretado apenas pelo Presidente da
República.
Comenta que aguarda o resultado do habeas corpus protocolado no STJ,
para que seja concedida medida liminar na
intenção de anular o decreto do
Governador.
Relata
que
também
protocolou uma proposta de sustação
deste ato, com a intenção de revogar o
toque de recolher.
Lamenta que os policiais, ao
invés de estarem prendendo criminosos,
estão efetuando ações para prender
cidadãos comuns que estão trafegando
em horário não permitido pelo decreto.
Encerra o discurso, lamentando o toque de
recolher estabelecido pelo Governo de
Santa Catarina. [Taquigrafia: Northon]
Partido: PDT
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) Expõe preocupação com o novo decreto
emitido pelo Governo do Estado, que
impõe restrições de circulação de pessoas
em espaços públicos e privados após as
23 horas.
Comenta pronunciamento do
deputado Ivan Naatz sobre a economia
dos municípios turísticos litorâneos e de
cidades que sediam parques de águas
termais. Ressalta que a defesa da
proteção da vida tem que estar em
primeiro lugar, porém deve haver bom
senso e equilíbrio ao pensar nas
limitações impostas aos municípios que
dependem exclusivamente da atividade
turística. [Taquigrafia: Roberto]
Partido: PT
DEPUTADO FABIANO DA LUZ
(Orador) - Discorre sobre visita do
Governador ao oeste catarinense e o
anúncio de medidas de combate à
estiagem.
Registra que Carlos Moisés
esteve em Pinhalzinho e foi recebido por
lideranças da agricultura familiar, onde
recebeu relatório, contendo reivindicações
importantes para socorrer o pequeno
agricultor, o qual enfrenta problemas
devido à estiagem e a situação de
precariedade das rodovias. Informa que o
Governador ouviu o relato das autoridades
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sobre as dificuldades enfrentadas pela
população local.
Agradece o Governador por se
fazer presente na região e por anunciar
medidas de melhoria, bem como faz
pedido para que sejam destinados mais
recursos ao oeste do Estado.
Comenta, também, a reunião do
chefe do Executivo com um grupo de
voluntários da campanha AME SOFIA
HELENA,
que
trata
das
crianças
catarinenses diagnosticadas com Atrofia
Muscular Espinhal. Destaca que o
encontro resultou na formulação de
decreto que isenta o ICMS dos
medicamentos usados no tratamento da
doença. [Taquigrafia: Roberto]
Partido: PL
DEPUTADO RENATO PIKE (Orador) - Agradece a oportunidade concedida
pelo Partido Liberal de falar à população
catarinense.
Retorna à algumas questões
pontuais do planalto norte, sendo uma
delas a SC-477, que liga os municípios de
Canoinhas, Major Vieira, Monte Castelo e
Papanduva, e está há mais de 20 anos
sem manutenção adequada. Lembra que a
culpa não é só deste Governo, mas de
anteriores que só fizeram promessas, e
que até a data de hoje nada foi feito.
Solicita o apoio dos demais
Parlamentares para que abracem a causa
desta rodovia, e pede sensibilidade tanto
do Governo do Estado quanto do próprio
Secretário de Infraestrutura.
Comenta sobre a SC-120, que
atende cerca de 7 a 10 mil moradores ao
seu redor, e no Governo passado foi
realizado um convênio para que os municípios cuidassem dessa rodovia do
Estado, porém os recursos não chegaram.
Discorre sobre a atual situação
da rodovia, a qual tem cerca de 70
quilômetros de estrada de chão, e pede
que seja feito um projeto e os próximos
Governos atendam esta demanda.
Fala sobre o Hospital Santa
Cruz, o qual atende mais de 100 mil
habitantes, e vem passando por
dificuldades, pois todo custeio esta
recaindo sobre o município de Canoinhas.
Pede ao Secretário da Saúde que olhe
para esta região e novamente solicita a
realização de convênio para ajuda no
combate da Covid-19.
Finalmente, lamenta a questão
da Segurança Pública na região, pois em
muitos municípios há falta de efetivo, e
pede que o Governo invista em
equipamentos para o setor. [Taquigrafia:
Guilherme]
Partido: MDB
DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) - Comenta sobre a informação
anunciada pela empresa ENGIE para a
desativação do complexo termoelétrico da
Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, até o
ano de 2025, tendo início em dezembro
de 2021.
Lembra que esta é a única usina
que efetua a compra de carvão mineral em
todo o sul do Estado, e discorre sobre as
negociações deste material, que não
avançaram.
Diz
que
algumas
possibilidades já estão postas para evitar
a desativação do complexo em três etapas
nos anos de 2021, 2023 e 2025.
Fala que também existem outras
possibilidades,
principalmente
a
concretização da venda do complexo para
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outra empresa. Acredita que o caminho é
viabilizar uma solução que envolva o
Governo Federal, o que evitaria o
fechamento de 20 mil postos de trabalhos
na região.
Informa que o Ministro das
Minas e Energia receberá uma comitiva de
representantes do sul do Estado, e
destaca a importância do trabalho
conjunto, unindo forças para que este
momento seja o melhor para Santa
Catarina.
Discorre sobre a importância do
setor da mineração para o Estado e sua
história. Finaliza, comentando sobre os
danos ambientais causados no passado e
que, hoje, as práticas são limpas e
sustentáveis, tais como as áreas
degradadas recuperadas.
Parabeniza o Grupo ND pelo
início das atividades da emissora de
televisão em Criciúma, afirmando que a
ampliação das atividades da ND Record na
região sul serão de grande relevância e
visibilidade para o Estado e o País.
[Taquigrafia: Guilherme]
**********
Ordem do Dia
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Dá início a pauta da Ordem do
Dia.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0006/2020, de
autoria do Governador do Estado, que
altera o art. 183 da Lei nº 14.675, de
2009, que institui o Código Estadual do
Meio Ambiente, e estabelece outras
providências.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Agricultura e Política Rural; e de Turismo e
Meio Ambiente.
Em discussão.
(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. 0043/2020, de
autoria do Deputado Marcius Machado,
que dispõe sobre a conscientização dos
direitos dos animais domésticos e
silvestres nas escolas públicas e privadas
de ensino fundamental e médio, e adota
outras providências.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Educação, Cultura e Desporto; e de
Turismo e Meio Ambiente.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Marcius Machado.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado com votos contrários
dos srs. Deputados Jessé Lopes e Bruno
Souza.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0159/2019, de
autoria dos Deputado(s) Marcius Machado
e Sargento Lima, que adiciona o § 9º ao
art. 23 da Lei nº 16.673, de 2015, que
dispõe sobre a criação da Agência de
Regulação de Serviços Públicos de Santa
Catarina (ARESC) e estabelece outras
providências.
Conta com parecer favorável da
Comissão de Finanças e Tributação; e
parecer contrário da Comissão de

Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria
os srs. Deputados Bruno Souza, Marcius
Machado e Jessé Lopes.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado com votos contrários
dos Deputados Brunos Souza e Jessé
Lopes.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0229/2019, de
autoria do Deputado Moacir Sopelsa, inclui
no calendário oficial de eventos do Estado
de Santa Catarina o Dia de Cooperar (Dia
C) e adota outras providências.
Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia.
Em discussão.
(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. 0276/2019, de
autoria do Deputado Luiz Fernando
Vampiro,
que
dispõe
sobre
a
comercialização de cerveja artesanal nos
eventos realizados com recursos públicos
no Estado de Santa Catarina e adota
outras providências.
Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Finanças e Tributação; e parecer contrário
da comissão de Economia, Ciência,
Tecnologia, Minas e Energia.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Bruno Souza.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado com votos contrários
dos srs. Deputados Bruno Souza e Jessé
Lopes.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0288/2020, de
autoria do Deputado Neodi Saretta, que
denomina Angelo Raimundo Parisotto o
Contorno Viário de Jaborá, km inicial 0,00
(entroncamento SC-355) - km final 2,623
(entroncamento acesso a Jaborá).
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.
Em discussão.
(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. 0306/2020, de
autoria
do
Deputado
Dr.
Vicente
Caropreso, que altera o Anexo Único da
Lei nº 16.722, de 2015, que "Consolida
as Leis que conferem denominação
adjetiva aos Municípios catarinenses",
para corrigir a grafia da denominação
adjetiva conferida ao Município de Jaraguá
do Sul, adotando-se, pois, Capital
Catarinense do Strudel.
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Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Turismo e Meio Ambiente.
Em discussão.
(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. 0314/2019, de
autoria do Deputado Coronel Mocellin, que
dispõe sobre o sigilo das informações
pessoais dos Agentes Públicos da
Secretaria de Segurança Pública e da
Secretaria da Administração Prisional.
Ao presente projeto foi apresentada emenda modificativa.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público;
e de Segurança Pública.
Em discussão.
(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. 0342/2020, de
autoria do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a formalizar
aditivo ao Contrato de Refinanciamento de
Dívidas nº 12/98/STN/COAFI, firmado
com a União com base na Lei federal nº
9.496, de 1997, e na Medida Provisória
federal nº 2.192-70, de 2001, para
estabelecimento
das
alterações
autorizadas pela Lei Complementar federal
nº 173, de 2020.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Finanças e Tributação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado, com a abstenção da
Deputada Luciane Carminatti.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0391/2019, de
autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
obriga as concessionárias prestadoras de
serviço de fornecimento de energia elétrica
do Estado de Santa Catarina, a
disponibilizar de forma impressa na conta
de energia, ou em folha anexa, a fotografia
do equipamento de aferição no momento
da leitura do consumo, correspondente ao
período faturado.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público;
e parecer contrário da comissão de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado, com votos contrários
dos srs. Deputados Bruno Souza, Jessé
Lopes, e João Amin; e a abstenção do
Deputado Dr. Vicente Caropreso.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0483/2019, de
autoria do Deputado Marcius Machado,
que altera a Lei nº 12.854, de 2003
(Código Estadual de Proteção aos
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Animais), a fim de incluir a garantia de
disponibilização de alimento e/ou água
aos animais que estão na rua, pelos
cidadãos em espaços públicos no Estado
de Santa Catarina.
Conta com parecer contrário da
comissão de Constituição e Justiça; e
parecer favorável das comissões de
Trabalho, Administração e Serviço Público;
e de Turismo e Meio Ambiente.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Marcius Machado.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0494/2019, de
autoria do Deputado Marcius Machado,
que assegura aos portadores de diabetes
o direito ao atendimento preferencial/prioritário na realização de exames em
jejum em laboratórios, clínicas, hospitais
da rede pública e privada no âmbito do
Estado de Santa Catarina.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público;
de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia; e de Saúde.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado com voto contrário do
sr. Deputado Bruno Souza.
Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0499/2019, de
autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
institui, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, a Semana de Combate ao
Contrabando e Valorização da Legalidade.
Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; e de
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia.
Em discussão.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar
n. 0016/2020, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado, que altera a Lei
Complementar nº 706, de 2017, que
regulamenta a alínea "b" do inciso II do §
2º do art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias
da
Constituição Federal.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e Trabalho,
Administração e Serviço Público.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que votarem
“sim” aprovam a matéria e os que
votarem “não” rejeitam-na.
(Procede-se à votação nominal
por processo eletrônico.)

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALTAIR SILVA
sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA
sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN
sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRE
SO
sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ
sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO
sim
DEPUTADO JERRY COMPER
sim
DEPUTADO JESSÉ LOPES
sim
DEPUTADO JOÃO AMIN
sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCIUS MACHADO
sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADA MARLENE FENGLER
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DEPUTADO MAURO DE NADAL
sim
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NAZARENO MARTINS
sim
DEPUTADO NEODI SARETTA
sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA
sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADA PAULINHA
sim
DEPUTADO RENATO PIKE
DEPUTADO RICARDO ALBA
sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
sim
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA
DEPUTADO SERGIO MOTTA
sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER

Votação nominal realizada de
forma híbrida digital e manual. O senhor
Presidente, Deputado Julio Garcia,
acolheu
as
manifestações
dos(as)
Deputados(as): Ada Faraco De Luca,
Luciane Carminatti, Moacir Sopelsa e
Romildo Titon, favoráveis ao projeto,fora
do sistema eletrônico de votação.
Totalizando assim 27 votos, sendo 27 sim,
zero não e nenhuma abstenção.
Está encerrada a votação.
Votaram 27 srs. deputados.
Temos votos 27 “sim”, nenhum
voto “não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada em
sede de primeiro turno.
Ex officio, discussão e votação
do Projeto de Lei. n. 0283/2019, de
autoria do sr. Deputado Bruno Souza, que
acrescenta parágrafos ao art. 8º da Lei n.
5.684, de 1980.
A Mesa recebe uma emenda de
Plenário ao projeto e, cumprindo o
Regimento Interno, a matéria volta a
tramitar nas comissões.
A Presidência encerra a presente sessão, e convoca outra, extraordinária,
às 16h35, para votação do segundo turno
do PLC n. 0016/2020, e a redação final
dos demais projetos.
Está encerrada a sessão.
(Ata sem revisão dos oradores)
[Transcrição e revisão: Taquígrafa Sara]

ATA DA 032ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA
Às 16h35, 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 - Mauro de Nadal - Milton Hobus Moacir Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Renato Pike Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo
Titon - Sargento Lima - Sergio Motta Valdir Cobalchini.
PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia
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DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Havendo quorum regimental e
invocando a proteção de Deus, declara
aberta a presente sessão extraordinária.
**********
Ordem do Dia
A Presidência dá início à pauta
da Ordem do Dia.
Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar
n. 0016/2020, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado, que altera a Lei
Complementar nº 706, de 2017, que
regulamenta a alínea "b" do inciso II do §
2º do art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias
da
Constituição Federal.
Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que votarem
“sim” aprovam a matéria e os que
votarem “não” rejeitam-na.
(Procede-se à votação nominal
por processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
sim
DEPUTADO ALTAIR SILVA
sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
DEPUTADO BRUNO SOUZA
sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN
sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRE
SO
sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ
sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO
sim
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DEPUTADO JERRY COMPER
sim
DEPUTADO JESSÉ LOPES
sim
DEPUTADO JOÃO AMIN
sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
DEPUTADO MARCIUS MACHADO
sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADA MARLENE FENGLER
DEPUTADO MAURO DE NADAL
sim
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NAZARENO MARTINS
sim
DEPUTADO NEODI SARETTA
sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA
sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
DEPUTADA PAULINHA
sim
DEPUTADO RENATO PIKE
sim
DEPUTADO RICARDO ALBA
sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
sim
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA
DEPUTADO SERGIO MOTTA
sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER

Votação nominal realizada de
forma híbrida digital e manual. O senhor
Presidente, Deputado Julio Garcia,
acolheu
as
manifestações
dos(as)
Deputados(as):
Luciane
Carminatti,
Moacir Sopelsa e Romildo Titon,
favoráveis ao projeto,fora do sistema
eletrônico de votação. Totalizando assim
27 votos, sendo 27 sim, zero não e
nenhuma abstenção.
Está encerrada a votação.
Votaram 27 srs. deputados.
Temos votos 27 “sim”, nenhum
voto “não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada em
sede de segundo turno.
Votação em bloco das redações
finais dos Projetos de Lei n.s:
0006/2020, 0043/2020, 0159/2019,
0229/2019, 0276/2019, 0288/2020,
0306/2020, 0314/2019, 0342/2020,
0391/2019, 0483/2019, 0494/2019 e
0499/2019.
Não há emendas às redações
finais.
Em votação.
Os srs. deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovadas.
Pedido
de
Informação
n.
0775/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado
da Casa Civil, informações acerca das
medidas sendo tomadas para que não
haja o colapso no sistema de saúde do
Estado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0776/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado
da Casa Civil, informações acerca das
Estatais Catarinenses, requerendo que
seja apresentado lista de todas as
estatais e os respectivos valores gastos
para manutenção no ano de 2019.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0777/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado
da Casa Civil, informações acerca das
medidas que serão tomadas com relação
ao Centro de Eventos de Balneário
Camboriú, que teve sua primeira tentativa
de concessão inexitosa.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0778/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado
da Casa Civil, informações acerca dos
"quatro pilares" para combater a Covid-19.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0779/2020, de autoria do Deputado
Bruno Souza, solicitando ao Secretário de
Estado da Educação informações acerca
da obra na E.E.B. Darci FrankeWelk, em
Jaraguá do Sul.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0780/2020, de autoria da Deputada
Marlene Fengler, solicitando ao Secretário
de Estado da Saúde, informações acerca
do planejamento para a compra da vacina
da Covid-19.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0781/2020, de autoria do Deputado
Laércio Schuster, solicitando ao Secretário
de Estado da Infraestrutura, informações
acerca do encerramento do contrato de
concessão dos serviços de transporte
intermunicipal prestados pela Auto Viação
Navegantes.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0782/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado
da Defesa Civil, informações acerca das
medidas preventivas que estão sendo
tomadas para evitar ou minimizar as
queimadas no estado.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0783/2020, de autoria do Deputado João
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Amin, solicitando ao Secretário de Estado
da Casa Civil, informações acerca da
declaração de utilidade pública para
investimento de um Terminal de Gás
Liquefeito na Baia de Babitonga, em São
Francisco do Sul.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0784/2020, de autoria do Deputado
Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de
Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, informações acerca do Fórum
Estadual de Micro e Pequenas Empresas.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0785/2020, de autoria do Deputado
Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de
Estado da Segurança Pública, informações
acerca do método de pagamento dos
servidores da Segurança Pública estadual.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido
de
Informação
n.
0787/2020, de autoria do Deputado
Fernando Krelling, que solicita ao
Secretário
de
Estado
da
Saúde
informações acerca da aquisição e
distribuição de imunizantes contra a Covid19
e
insumos
aos
municípios
catarinenses.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0564/2020, de autoria
do
Deputado
Ivan
Naatz,
cumprimentando o Juiz Emanuel Schenkel
do Amaral e Silva, pela conquista do
primeiro lugar, na categoria Juiz, do 17º
prêmio Innovare.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0565/2020, de autoria
do
Deputado
João
Amin,
cumprimentando o Senhor Newton C.A. da
Costa, por integrar o ranking que
identificou os cientistas mais influentes do
mundo.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0566/2020, de autoria
do
Deputado
João
Amin,
cumprimentando
o
Senhor
Denizar
Martins, por integrar o ranking que
identificou os cientistas mais influentes do
mundo.
Em discussão.
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(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0567/2020, de autoria
do
Deputado
João
Amin,
cumprimentando o Senhor Diego Augusto
Santos Silva, por integrar o ranking que
identificou os cientistas mais influentes do
mundo.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0568/2020, de autoria do Deputado Kennedy Nunes,
solicitando ao Governador do Estado, que
restabeleça as 88 vagas anteriormente
destinadas através dos editais 004, 005 e
006-2020/DP/CBMSC, para curso de
formação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0569/2020, de autoria do Deputado Kennedy Nunes,
solicitando ao Governador do Estado, que
realize a testagem em massa para
diagnóstico de pacientes com a Covid-19
nos cidadãos catarinenses.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0570/2020, de autoria da Deputada Luciane Carminatti,
manifestando ao Ministro da Saúde e
demais autoridades, preocupação com a
possibilidade do fim dos programas de
saúde mental no SUS e apoio à
manutenção desses programas.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0571/2020, de autoria da Deputada Luciane Carminatti,
cumprimentando a Diretora da E.E.B. Bom
Pastor, no Município de Chapecó, pela
participação no InternationalTournamentofRobots.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0572/2020, de autoria do Deputado Jessé Lopes, apelando ao
Governador do Estado, pela intervenção na
região do Município de Saudades, com
políticas
públicas
voltadas
ao
abastecimento de água para a produção
agropecuária.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 0573/2020, de autoria
do
Deputado
Jessé
Lopes,
manifestando Repúdio à manifestação da
Professora Márcia Friggi, do CEJA de
Indaial, que se manifestou em suas redes
sociais em defesa dos assaltantes do
Banco do Brasil de Criciúma.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0574/2020, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso,
cumprimentando
o
Presidente
da
Sociedade Brasil Alemanha, pelos 60 anos
de atividade da referida entidade.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0575/2020, de autoria
do
Deputado
Jessé
Lopes,
cumprimentando as Guarnições do PPT,
Rádio-Patrulha e Rocam da PM de Içara e
de Criciúma, pelo envolvimento em
ocorrência que defenderam o 9º Batalhão
da PM de um avanço na ofensiva de
criminosos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0576/2020, de autoria do Deputado Coronel Mocellin,
manifestando à Rádio Gaúcha do Grupo
RBS, repúdio aos comunicadores Kelly
Matos e David Coimbra, pelos comentários
sobre o assalto a um banco em Criciúma,
com elogios aos criminosos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 1559/2020,
de autoria do Deputado Bruno Souza, que
convoca o Secretário de Estado da
Educação para, de forma virtual, prestar
esclarecimentos acerca de planejamento
do ano letivo de 2021.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
1552/2020, de autoria do Deputado
Moacir Sopelsa; 1553/2020, de autoria
do Deputado Jair Miotto; 1554/2020 e
1555/2020, de autoria do Deputado Luiz
Fernando Vampiro; 1556/2020, de autoria
do Deputado Nilso Berlanda; 1557/2020,
de autoria do Deputado Jerry Comper;
1558/2020, de autoria da Deputada
Luciane Carminatti; e 1561/2020 de
autoria do Deputado Fernando Krelling.
A Presidência comunica, ainda,
que serão enviadas aos destinatários,
conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s:
2188/2020, de autoria do Deputado
Felipe Estevão; 2189/2020, de autoria do
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Deputado Valdir Cobalchini; 2190/2020 e
2191/2020, de autoria do Deputado Nilso
Berlanda; 2192/2020, de autoria do
Deputado Jair Miotto; 2193/2020,
2194/2020, 2195/2020, 2196/2020,
2197/2020 e 2198/2020, de autoria do
Deputado Laércio Schuster; 2199/2020,
2200/2020, 2201/2020, 2202/2020 e
2203/2020, de autoria da Deputada
Paulinha.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Transcrição: Taquígrafa Sara]
Deputado Mauro de Nadal - Pede
a palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a palavra ao Deputado
Mauro de Nadal.
DEPUTADO MAURO DE NADAL Registra com alegria a visita, ao
Parlamento catarinense, da sua tia Dilva
Camargo, de Porto Alegre. Destaca que ela
é professora de artes, uma artista com
trabalho reconhecido em 22 países da
Europa e hoje nos prestigia aqui na
Assembleia Legislativa. Deseja que seja
bem-vinda, pois a Casa a recebe com
braços abertos.
Deputado Ricardo Alba - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a palavra ao Deputado
Ricardo Alba.
DEPUTADO RICARDO ALBA Registra a manifestação que está
ocorrendo neste momento, em frente à
Assembleia Legislativa, dos proprietários
de campos de futebol, que ficaram
fechados desde março. Inclusive, alguns
manifestantes estão assistindo a sessão.
Informa que os mesmos reabriram algum
tempo atrás e já fecharam novamente.
Relata que estes campos trabalham com
todas as medidas sanitárias exigidas pela
Secretaria de Saúde do Estado, não são
vetores de contaminação e estão pagando
o preço do fechamento, que está trazendo
prejuízos sociais e econômicos. Faz este
registro, sabendo que procuraram outros
Deputados que abraçam a causa da
reabertura de campos de futebol. Neste
sentido, faz um apelo ao Governador do
Estado para que olhe com muita cautela o
fechamento de atividades sociais e
econômicas
que
pautam
o
desenvolvimento catarinense.
Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Informa que foi procurado
em seu gabinete por representantes deste
segmento, e hoje conversou com o Chefe
da Casa Civil, que se comprometeu a dar
uma solução para esta questão até
segunda-feira. Registra que está confiante
que, de fato, o secretário cumprirá a sua
palavra.
Deputado Fernando Krelling Pede a palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a palavra ao Deputado
Fernando Krelling.
DEPUTADO
FERNANDO
KRELLING - Também faz um apelo, tendo
em vista a manifestação dos proprietários
de complexos esportivos, que estão
parados desde março e muitos deles são
ecônomos, tocam os negócios, mas os
locais são alugados, desta forma pagam
aluguel e funcionários neste momento
difícil.
Deixa um apelo, juntamente aos
demais Deputados, para que o Governo do
Estado tenha bom senso e possa fazer
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alteração também na matriz de risco,
vendo que o esporte é uma grande
ferramenta de saúde e, principalmente, de
respostas mais rápidas contra infecções.
Afirma que é muito difícil para estes
profissionais verem outros espaços
lotados, aglomerações, e não poderem
trabalhar desde março. Deixa o seu apelo
e defesa, conclamando os demais
Deputados para sensibilizarem o Governo,
logicamente para o funcionamento com os
devidos protocolos, pois há uma crise
sanitária mundial, mas está criando outras
crises, como a crise econômica que está
surgindo. Afirma que a flexibilização
seletiva é negativa, e intercede também
pelos profissionais dos eventos, músicos
e tantos outros que precisam trabalhar.
[Taquígrafa: Sara]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) Manifesta-se contrária à cobrança da TFT Taxa de Fiscalização de Transporte,
especialmente a de transporte turístico,
pois essas empresas, no ano de 2020,
foram proibidas de trabalhar. Cita a
reunião que fez com o Governador,
apelando para que de fato os órgãos
competentes do Estado possam por um
fim a essa contenda. Afirma que a Alesc
está à disposição para aprovar qualquer
medida que cancele, em definitivo, a
cobrança dessa taxa.
Relata que têm recebido diversos apelos dos profissionais da Educação
que fizeram concurso público e estão
aguardando que os chamem. Afirma que
houve a confirmação do Secretário
Natalino de que haveria a possibilidade de
serem chamados no final do ano. Desde já
agradece ao Secretário e a sua equipe que
mostrou essa disposição, e acrescenta
também que espera que isso aconteça
com algumas carreiras da Segurança
Pública.
Reporta-se à escala dos bombeiros que trabalham 80 horas semanais,
não podendo nem compensar e nem
receber por isso, e coloca que essa escala
precisa ser urgentemente revista.
Solicita à Doutora Sandra,
delegada responsável pelo Detran, para
que haja uma medida breve quanto a
necessidade de haver examinadores
credenciados em maior número, para que
estejam disponíveis em todo o território e
se possa dar fluidez a essa demanda.
Saúda o Governador Moisés
pela
visita
que
fez
ao
oeste,
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DEPUTADO
BRUNO
SOUZA
(Orador) - Contesta o veto parcial do Poder
Executivo ao projeto aprovado na Casa
Legislativa, na semana anterior, que torna
essencial as atividades educacionais e
libera o retorno das escolas. Acrescenta,
ainda, que foi um veto parcial a um projeto
aprovado com apenas quatro votos
contrários, e lamenta profundamente que
a decisão do Governo contraria a vontade
do Poder Legislativo favorecendo o retorno
às aulas, o conhecimento, as Ciências, a
Medicina,
conforme
procedimentos
adotados no mundo civilizado.
Diz que, infelizmente, o Governo
do Estado vetou exatamente a parte que
garante o retorno às aulas, ou seja, a
inaplicabilidade do mapa de risco como
critério de avaliação para abertura das
escolas.
Preconiza que se faça o mesmo
que os países civilizados, independente do
estágio do vírus. Considera que o Governo
lançou todos na insegurança novamente.
Acrescenta, ainda, que tal procedimento
do Governo dá vazão à força de um
sindicato
retrógado,
arcaico,
em
detrimento à voz da razão, permitindo que
Santa Catarina faça o correto, seguindo
preceitos da Ciência e apoio do Conselho
Regional de Medicina.
Por fim, espera que a matéria
seja apreciada na Assembleia Legislativa
este ano, derrubando o veto e mantendo a
parte essencial do projeto, que é a
garantia do retorno às aulas, com medidas
de segurança, conforme Portaria n. 750,
destacando ainda que as escolas, os pais
são agentes econômicos e precisam saber
se podem matricular seus filhos em 2021
ou esperar a chegada da vacina. Apela aos
demais Pares para que a situação seja
resolvida este ano, e o próximo semestre
não seja perdido. [Taquígrafa: Elzamar]
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - A Presidência comunica aos
senhores Deputados que, a partir de
amanhã, a Ordem do Dia será distribuída
até às 14h, pois estamos nos últimos dias
de sessões deliberativas. Portanto, muitos
projetos estão chegando das comissões, e
será
adotado
o
procedimento
convencionado na reunião de Líderes.
Não havendo mais oradores
inscritos, encerra a presente sessão,
convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental.
Está encerrada a sessão.
(Ata sem revisão dos oradores.)
[Revisão: Taquígrafa Sara]

comprometendo-se com investimentos
hídricos que serão promovidos, mas
também à demanda trazida, a esta Casa,
pelo Deputado Fabiano da Luz requerendo
a isenção de ICMS aos medicamentos
para quem possui AME, para a qual
mostrou uma atitude notável de um gestor
que recebe o reclame e, imediatamente,
providencia um ato administrativo para
resolver essa justa isenção.
Menciona a visita que fez ao
Instituto de Cardiologia de Santa Catarina,
enaltecendo o trabalho do Doutor Tiago,
gestor responsável pelo instituto que,
neste ano, prestou mais de 300 mil
atendimentos,
tem
renovado
seus
equipamentos, e cobrado o cumprimento
das horas de trabalho que compete a cada
um de seus profissionais. Enfatiza que
são fatores importantes para um pósCovid, pois é preciso estar preparado, nos
ambientes de serviço de saúde pública do
Estado, para atender mais catarinenses.
Constata que o Secretário de Saúde,
André Motta, tem sido exímio no
planejamento a ser ofertado para os
passos vindouros. [Taquígrafa: Eliana]
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a palavra ao Deputado
Marcius Machado e Coronel Mecellin.
DEPUTADO MARCIUS Machado Registra a presença e cumprimenta o
Guilherme, de Lages, trazendo a demanda
dos campos de futebol, que na pandemia
não estão conseguindo trabalhar. Afirma
que o esporte é importante para a saúde,
e solicita que haja uma regulamentação
para que eles possam ter uma definição
em relação a sua atividade profissional.
Cumprimenta o Deputado Renato Pike,
desejando que seja bem-vindo.
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN
- Da mesma forma, reforça a questão das
quadras esportivas e esclarece que levou
o assunto ao GRAC, ao COEs, e conversou
com o Governador e Secretário de Saúde
para que estas quadras voltassem à
atividade. Informa que foi liberado, mas
com a entrada no grau de risco gravíssimo
elas
foram
novamente
fechadas.
Entretando, relata reunião para que
possam retornar, com todas as medidas
de segurança. Faz apelo quanto às salas
de cinema, entendendo que poderia ser
usado o mesmo protocolo das igrejas,
com distanciamento entre assentos, uso
de máscara e álcool gel. Afirma que os
prejuízos para estes empresários são
muito grandes, com risco de fechamento
definitivo. [Taquígrafa: Sara]

ATOS DA MESA
ATO DA PRESIDÊNCIA - DL

Deputado Moacir Sopelsa
Deputada Thatianne Ferro Teixeira

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 001-DL, de 2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto nos arts. 42 e 43 do
Regimento Interno, no uso de suas atribuições
NOMEIA, para constituir a Comissão Representativa, os seguintes
Senhores Deputados:
Deputado Julio Garcia
Deputado Luiz Fernando Vampiro

Deputado Sargento Lima
Deputado Fabiano da Luz
Deputado João Amin
Deputado Milton Hobus
Deputada Marlene Fengler
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 4 de janeiro de 2021.
Deputado JULIO
–––– * * * ––––
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ATO DA MESA

ATO DA MESA Nº 001, de 04 de janeiro de 2021
Dispõe sobre a revisão geral, o valor referencial de vencimento dos servidores, o valor do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde
no âmbito do Poder Legislativo.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de
suas atribuições, com amparo no inciso XV
e parágrafo único do art. 63 do Regimento
Interno da ALESC,
CONSIDERANDO a data-base para a negociação
salarial, a que fazem jus os servidores do Poder Legislativo, de acordo
com o art. 32 da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução nº
014, de 24 de dezembro de 2011, que conferiu autorização à Mesa
para conceder, por ato próprio, reajuste ou aumento no valor referencial
de vencimento dos servidores do Poder Legislativo, até o limite de 10%
(dez por cento), em conformidade com as disponibilidades financeiras e
orçamentárias, mantido o equilíbrio entre as despesas e as receitas e
observado o disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), e o Relatório de
Gestão Fiscal em relação às despesas com pessoal;
CONSIDERANDO que, por força das medidas de
contingenciamento de despesas adotadas pela Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, por meio do Ato da Mesa nº 136, de 14
de abril de 2020, em razão da emergência de saúde pública
internacional referente à COVID-19 e seus reflexos na economia do
Estado, a revisão geral anual do valor referencial de vencimento dos
servidores do Poder Legislativo não foi implementada na data-base
legal, no mês de maio, o que ensejou perdas aos servidores públicos
do Parlamento;
CONSIDERANDO a revogação do Ato da Mesa nº 136,
de 14 de abril de 2020, por meio do Ato da Mesa nº 297, de 08 de
outubro de 2020, em razão do cenário de incremento na arrecadação
de 2020 e um quadro de controle e estabilidade na economia;
CONSIDERANDO a solicitação do Sindicato dos
Servidores da Assembleia Legislativa (SINDALESC), em face do
disposto no referido art. 32 da Resolução nº 002, de 2006,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria no
Processo “Ofício Interno CGP nº 110/2020” (fls. 27/30), pela
possibilidade de concessão da revisão anual, de acordo com os índices
inflacionários oficiais, sem aumento de ganho real, complementado
pelo Ofício nº 001/2021/PROC, de 05 de janeiro de 2021; e
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CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 8º da
Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Fica reconhecido o percentual de 2,40% (dois
vírgula quarenta por cento) como revisão geral do valor referencial de
vencimento dos servidores do Poder Legislativo, referente ao período de
maio de 2019 a abril de 2020, conforme autorizado pelo art. 3º da
Resolução nº 014, de 14 de dezembro de 2011, correspondente ao
saldo de IPCA do referido período.
Art. 2º O valor referencial de vencimento dos servidores
do Poder Legislativo a que se refere o art. 1º, caput, da Resolução nº
008, de 30 de setembro de 2009, com a redação dada pelo art. 1º da
Resolução nº 14, de 2011, fica fixado em R$ 650,91 (seiscentos e
cinquenta reais e noventa e um centavos), correspondente ao
incremento de 2,40% (dois vírgula quarenta por cento) sobre o valor
vigente.
Art. 3º O percentual definido no art. 1º poderá ser pago
em parcela única, após avaliação do Relatório de Gestão Fiscal demonstrativo da despesa com pessoal - limitado ao índice máximo de
1,95 (um vírgula noventa e cinco) para a despesa total com pessoal e à
verificação de disponibilidades orçamentária e financeira, bem como de
adequação à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 4º Sobre o auxílio-alimentação a que se refere a
Resolução nº 1.344, de 1º de outubro de 1993, será aplicado o
percentual de 2,40% (dois vírgula quarenta por cento), a título de
revisão geral sobre o valor vigente, nos termos do § 1º do art. 32 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
Art. 5º Sobre cada Valor Máximo Mensal estabelecido
na Tabela de Valores Limite para Concessão do auxílio-saúde a que se
refere o Anexo I do Ato da Mesa nº 002, de 23 de janeiro de 2015,
será aplicado o percentual de 2,40% (dois vírgula quarenta por cento), a
título de revisão geral sobre o auxílio-saúde vigente, nos termos do
§ 2º do art. 32 da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação deste Ato
da Mesa correrão à conta das dotações próprias, consignadas no
Orçamento da Assembleia Legislativa.
Art. 7º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 1º de maio de 2020.
Art. 8º Fica revogado o Ato da Mesa nº 340, de 15 de
dezembro de 2020.
Deputado JULIO GARCIA -Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATAS DE COMISSÕES PERMANENTES
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ECONOMIA,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às
dezessete horas, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do
Regimento Interno, reuniram-se por videoconferência, sob a
Presidência do Senhor Deputado Jair Miotto, os membros da
Comissão: Deputada Ada de Luca, Deputado Bruno Souza, Deputada
Luciane Carminatti e Deputado Felipe Estevão. Havendo quórum
regimental, o senhor Presidente abriu os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da 4ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da
19ª Legislatura, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando início à
ordem do dia, o senhor Presidente relatou o PL./0226.6/2018, de
autoria da Deputada Ada de Luca, que dispõe sobre a instalação de
painéis solares fotovoltaicos nas escolas da rede pública estadual,
presídios e penitenciárias de Santa Catarina; exarou parecer
favorável, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
maioria com voto contrário do Deputado Bruno Souza. Ato contínuo
passou a palavra à Deputada Ada de Luca, que relatou o
PL./0297.0/2019, de autoria da Deputada Paulinha, que dispõe
sobre a fiscalização das pistas de Kart. indoor no Estado de Santa
Catarina; exarou parecer favorável, que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete à Deputada Luciane
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Carminatti e ao Deputado Bruno Souza. Na sequência, relatou
extrapauta o PL./0348.4/2019, de autoria do Deputado Felipe Estevão,
que obriga as empresas responsáveis pela venda de drones ou
qualquer tipo de aeronave não tripulada e remotamente controlada a
informar aos consumidores a legislação e regulamentação em vigor
para a utilização desses dispositivos ou equipamentos; exarou
parecer favorável, que, posto em discussão e votação, foi concedida
vista em gabinete ao Deputado Bruno Souza. Com a palavra a
Deputada Luciane Carminatti relatou as seguintes matérias:
PL./0109.2/2020, de autoria do Deputado Ulisses Gabriel, que
altera o Anexo II 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 Semana
Estadual do Empreendedorismo Feminino; exarou parecer favorável,
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0527.5/2019, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que
dispõe sobre o translado intermunicipal terrestre de cadáveres e
restos mortais humanos, no âmbito do Estado de Santa Catarina;
exarou parecer favorável, que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Com a palavra o Deputado Bruno Souza
relatou as seguintes matérias: PL./0495.3/2019, de autoria do
Deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a notificação compulsória
por parte dos hospitais, maternidades, clínicas médicas e
congêneres, de caráter público e privado, do Estado de Santa
Catarina, acerca do nascimento de crianças com fissura labiopalatal
ou lábio leporino; apresentou requerimento de diligência à Federação

06/01/2021

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.770

das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de
Santa Catarina (FEHOSC), que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. PL./0391.7/2019, de autoria do
Deputado Kennedy Nunes, que obriga as concessionárias
prestadoras de serviço de fornecimento de energia elétrica do Estado
de Santa Catarina, a disponibilizar de forma impressa na conta de
energia, ou em folha anexa, a fotografia do equipamento de aferição
no momento da leitura do consumo, correspondente ao período
faturado; apresentou parecer pela rejeição, que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. PL./0220.0/2020, de
autoria do Deputado Mauro de Nadal, que dispões sobre a
obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada às
pessoas com Transtorno do Especto Autista (TEA), Síndrome de
Down e outras síndromes, transtornos ou doenças, que acarretem
hipersensibilidade sensorial em geral; apresentou requerimento de
diligência à Associação Brasileira das Empresas Exibidoras
Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0247.0/2019, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
obriga as operadoras de planos de saúde no âmbito de Santa
Catarina a informarem ao usuário/consumidor, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, o descredenciamento de suas redes de
unidades conveniadas (laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais,
etc.) e adota outras providências; apresentou requerimento de
diligência à Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE),
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0040.9/2020, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que
torna obrigatória a instalação de balanças digitais em
estabelecimentos que comercializam produtos a peso, cuja medição
não tenha sido acompanhada pelo consumidor no Estado de Santa
Catarina; apresentou requerimento de diligência à Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes: Seccional Santa Catarina
(ABRASEL-SC), à Associação Catarinense de Supermercados (ACATS)
e ao Observatório do Empreendedor (OEmp), que, posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade.
PL./0503.8/2019, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, que
dispõe sobre o dever de retirada, pelo proprietário, dos bens móveis
por ele entregues aos prestadores de serviços de assistência
técnica; exarou parecer favorável, nos termos da emenda
modificativa apresentada, que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. PL./0159.1/2019, de autoria dos
Deputados Marcius Machado e Sargento Lima, que adiciona o
§ 9º ao art. 23 da Lei nº 16.673, de 2015, que dispõe sobre a
criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa
Catarina (ARESC) e estabelece outras providências; apresentou
parecer pela rejeição, que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por maioria, com voto contrário da Deputada Luciane
Carminatti. Ato contínuo relatou o PL./0268.5/2019, de autoria do
Deputado Ivan Naatz, que dispõe sobre a permissão da entrada de
animais de estimação de pequeno porte, especificamente cães e
gatos, em estabelecimentos comerciais, “shoppings”, bares,
restaurantes e similares, no âmbito do Estado de Santa Catarina;
apresentou parecer pela rejeição, que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, relatou
extrapauta as seguintes matérias: PL./0106.0/2018, de autoria da
Deputada Ada de Luca, que dispõe sobre a instalação de painéis
solares fotovoltaicos nos hospitais do Estado de Santa Catarina;
apresentou parecer pela rejeição, que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete à Deputada Luciane
Carminatti. PL./0276.5/2019, de autoria do Deputado Luiz Fernando
Vampiro, que dispõe sobre a comercialização de cerveja artesanal
nos eventos realizados com recursos públicos no Estado de Santa
Catarina e adota outras providências; apresentou parecer pela
rejeição, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0499.7/2019, de autoria do Deputado Kennedy
Nunes, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a
Semana de Combate ao Contrabando e Valorização da Legalidade;
exarou parecer favorável nos termos da emenda substitutiva global
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Posto em
discussão
e
votação
foi
aprovado
por
unanimidade.
PL./0270.0/2019, de autoria do Deputado Ivan Naatz, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de inserção de instalação de sistema de
captação, armazenamento e utilização de águas da chuva, nos
projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios
públicos do Estado de Santa Catarina; apresentou parecer pela
rejeição, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
maioria, com voto contrário do Deputado Felipe Estevão. Com a
palavra o Deputado Felipe Estevão relatou o PL./0500.5/2019, de
autoria do Deputado Kennedy Nunes, que institui a Semana Detox
Digital Catarinense, com o objetivo de conscientização e prevenção
para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente
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digital; exarou parecer favorável, nos termos da emenda substitutiva
global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por maioria com voto contrário
do Deputado Bruno Souza. Na sequência, o senhor Presidente fez a
leitura dos pareceres exarados pelo Deputado Luiz Fernando Vampiro
às seguintes matérias: PL./0048.6/2020, de autoria do Deputado
Marcius Machado que altera a Lei nº 17.077, de 2017, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam
produtos alimentícios disporem em local único, específico e com
destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos
e com intolerância à lactose”, para tornar obrigatório que
restaurantes, bares, lanchonetes e similares informem em seus
cardápios, à “La carte” ou no “buffet”, se os alimentos são
destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à
lactose; o parecer do relator foi favorável, nos termos da emenda
substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e
Justiça que, posto em discussão e votação, foi aprovado por maioria
com voto contrário do Deputado Bruno Souza. PL./0229.9/2019, de
autoria do Deputado Moacir Sopelsa, que inclui no calendário oficial
de eventos do Estado de Santa Catarina o Dia de Cooperar (Dia C) e
adota outras providências; o parecer do relator foi favorável, nos
termos da emenda substitutiva global apresentada, que posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade.
PL./0395.0/2019, de autoria do Deputado VoInei Weber, que dispõe
sobre o prazo para reembolso ao consumidor usuário de planos e
seguros privados de assistência à saúde, no Estado de Santa
Catarina; o parecer do relator foi favorável e, posto em discussão e
votação, foi concedida vista em gabinete ao Deputado Bruno Souza.
PL./0128.5/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que
obriga as concessionárias de telefonia fixa e celular a cancelarem a
multa de fidelidade na forma que menciona; o parecer do relator foi
favorável e, posto em discussão e votação, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Bruno Souza. Devolução de vistas do
PL./0228.8/2019, de autoria do Deputado Felipe Estevão, que
dispõe sobre a proibição de impermeabilização de bens móveis em
ambiente doméstico mediante uso de solventes inflamáveis, no
Estado de Santa Catarina; o parecer do voto vista foi favorável e,
posto em discussão e votação, já que a relatora, Deputada Ada de
Luca abdicou de seu parecer, foi aprovado por maioria com voto
contrário do Deputado Bruno Souza. Ato contínuo fez a devolução de
vista sem manifestação do Deputado Luiz Fernando Vampiro e
apresentação do parecer do Deputado Bruno Souza ao
PL./0269.6/2019, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe
sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos em
condomínios; exarou parecer pela rejeição, que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor
Presidente fez a leitura dos pareceres exarados pelo Deputado
Marcos Vieira às seguintes matérias: PL./0423.9/2019, de autoria
do Deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
restaurantes, bares, lanchonetes e similares do Estado de Santa
Catarina incluírem nos cardápios, menus ou semelhantes o peso em
gramas das porções ou petiscos oferecidos; o parecer do relator foi
favorável e, posto em discussão e votação, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Bruno Souza. PL./0009.0/2020, de autoria do
Deputado Bruno Souza, que regulamenta, em âmbito estadual, o art.
3º, § 1º, III, da Lei federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019,
para classificar atividades de baixo risco; o parecer do relator foi
favorável e, posto em discussão e votação, aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
agradeceu a presença dos senhores deputados presentes e encerrou
a presente reunião, da qual eu, Luciana Garcia Winck, Gerente de
Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os
membros do colegiado, será assinada pelo senhor Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.
Sala de Reunião das Comissões, 1º de dezembro de 2020.
Deputado Jair Miotto
Presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia
–––– * * * ––––
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA REALIZADA PELO SISTEMA SDD
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas,
em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,
reuniram-se pelo sistema de videoconferência, sob a Presidência do
Senhor Deputado Romildo Titon, os membros da Comissão:
Deputada Paulinha, Deputado Fabiano da Luz, Deputado Luiz
Fernando Vampiro, Deputado Kennedy Nunes, Deputado Ivan Naatz,
Deputado João Amin, Deputado Coronel Mocellin, em substituição à
Deputada Ana Campagnolo, conforme ofício nº 008/2020 e
Deputado Marcius Machado, em substituição ao Deputado Maurício
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Eskudlark, conforme ofício nº 032/2020. Havendo quórum
regimental, o Presidente iniciou a reunião submetendo à apreciação
as atas da 34ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinária, da 2ª
Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, as quais foram aprovadas por
unanimidade. Em seguida, passou a palavra aos membros,
obedecendo à ordem de envio das matérias para a pauta. Dando
início à Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra ao Deputado
João Amin, que relatou as seguintes matérias: PL./0279.8/2020, de
autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que “Acrescenta §§ 1º e
2º ao art. 1º da Lei nº 17.694, de 2019, que “Proíbe a produção de
mudas e o plantio da ‘Spathodea Campanulata’, também conhecida
como Espatódea, Bisnagueira, Tulipeira-do-Gabão, Xixi-de-Macaco ou
Chama-da-Floresta e incentiva a substituição das existentes”, com o
escopo de permitir o corte de árvores dessa espécie exótica.”.
Solicitou retirada de pauta, o que foi concedido; PL./0143.4/2020,
de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que “Altera a Lei nº 16.971,
de 2016, que “Institui o Tratamento Favorecido e Simplificado para o
Microprodutor Primário do Estado de Santa Catarina e estabelece
outras providências”, a fim de desconsiderar a área de vegetação
nativa do limite de 4 (quatro) módulos fiscais para sujeição do
microprodutor primário ao tratamento de que dispõe a referida Lei”.
Exarou parecer pela inadmissibilidade e consequente arquivamento,
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0406.8/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que
“Institui, no âmbito do sistema estadual de ensino, o Programa
Escola sem Mordaça.”. Apresentou requerimento de diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil e por meio desta à Procuradoria
Geral do Estado, bem como a outros órgãos estaduais que julgar
pertinente, visando à instrução do processo legislativo, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Presidente passou a palavra ao Deputado Fabiano da Luz, que
relatou as seguintes matérias: PLC/0020.0/2020, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, que “Altera a Lei Complementar nº 453,
de 2009, que “Institui Plano de Carreira do Grupo Segurança
Pública - Polícia Civil, e adota outras providências”. Apresentou
requerimento de diligência à Procuradoria Geral do Estado, à
Secretaria de Estado de Segurança Pública, à Associação dos
Delegados de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e à Ordem
dos Advogados do Brasil-SC, que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0301.0/2020, de autoria do
Deputado Ricardo Alba, que “Dispõe sobre a isenção do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para aquisição
de armas de fogo e munições aos colecionadores, atiradores,
caçadores (CAC´s).”. Requereu diligência, à Secretaria de Estado da
Fazenda e ao Conselho Nacional de Política Fazendária, por
intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil. Posto em
discussão e votação o requerimento, foi aprovado por unanimidade;
PL./0332.7/2020, de autoria do Deputado César Valduga, que
“Proíbe a queima de resíduos de Poluentes Orgânicos Persistentes
(POPs), usados na agricultura, em fornos de produção de cimento
estabelecidos no Estado de Santa Catarina.”. Requereu diligência, à
Secretaria de Estado da Casa Civil, com o fim de trazer aos autos a
manifestação do Instituto do Meio Ambiente e da Secretaria de
Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Posto
em discussão e votação o requerimento, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra à
Deputada Paulinha, que relatou as seguintes matérias: Devolução de
vista sem manifestação ao PRS./0001.2/2017, de autoria da
Deputada Luciane Carminatti e outros, que “Institui o Selo
Pró-Equidade de Gênero para empresas estabelecidas em Santa
Catarina.”. Posto em votação o relatório do Deputado Marcos Vieira
pela rejeição da matéria, foi aprovado por maioria com votos
contrários do Deputado Fabiano da Luz e Deputado Ivan Naatz;
Devolução de vista sem manifestação ao PL./0372.4/2019, de
autoria do Deputado Jair Miotto, que “Dispõe sobre a proibição de
exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar, a danças
que aludam a sexualização precoce, prevenção e combate à
erotização infantil nas escolas do estado de Santa Catarina.”. Posto
em votação o relatório do Deputado Ivan Naatz pela aprovação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0278.7/2020, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, que “Acrescenta alíneas ao inciso III do
art. 4º da Lei nº 16.733, de 2015, para prever que Comandantes de
Batalhão ou de Companhia da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar firmem declaração do efetivo e contínuo funcionamento de
entidades requerentes de declaração de utilidade pública estadual.”.
Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0324.7/2020, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, que “Dispõe sobre os centros de saúde
estética no Estado de Santa Catarina e adota outras providências.”.
Exarou parecer pela admissibilidade que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Dada a palavra ao Deputado
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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Marcius
Machado,
que
relatou
a
seguinte
matéria:
PL./0014.7/2020, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que
“Torna gratuito os exames de mormo e anemia infecciosa equina no
Estado de Santa Catarina e adota outras providências.”, o qual
tramitava conjuntamente com o PL./0037.3/2020, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda. Exarou parecer pelo encerramento da
tramitação conjunta, arquivamento do PL./0014.7/2020 e
admissibilidade da matéria do PL./0037.3/2020, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, que “Altera a Lei nº 10.366, de 1997, que
“Dispõe sobre a fixação da Política de Defesa Sanitária animal e
adota outras providências”, no sentido de isentar o pagamento de
taxas para a realização de exames em laboratório para a verificação
de incidência de mormo e anemia infecciosa em animais e para a
permissão de convênios com laboratórios particulares”. Que, posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida,
o Presidente passou a palavra ao Deputado Luiz Fernando Vampiro,
que relatou a seguinte matéria: PL./0133.2/2019, de autoria da
Deputada Paulinha, que “Dispõe sobre a contratação de
profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da rede
estadual de ensino do Estado de Santa Catarina.”. Exarou parecer
pela admissibilidade com emenda substitutiva global que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Passada a
palavra ao Deputado Ivan Naatz, que relatou as seguintes matérias:
MSV/00550/2020, de autoria do Governo do Estado, que “Veto
Total ao PL./0487/19, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que
“Institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o selo”Empresa
ECOnsciente.”. Exarou parecer pela rejeição do veto que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por maioria, com votos contrários
dos Deputados Luiz Fernando Vampiro, Deputado Coronel Mocellin e
Deputado João Amin; PL./0293.6/2020, de autoria do Deputado
Neodi Saretta, que “Altera o “caput” e o § 6º do art. 11 da Lei nº
17.201, de 2017, que “Consolida as Leis que dispõem sobre a
Concessão de Pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina.”.
Apresentou
requerimento
de
tramitação
conjunta
ao
PL./0132.1/2019, de autoria da Deputada Paulinha, que “Dá nova
redação ao art. 12 da Lei nº 17.201, de 2017, que “Consolida as
Leis que dispõem sobre a Concessão de Pensões no âmbito do
Estado de Santa Catarina”, a fim de majorar a idade dos
beneficiários.”, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0302.1/2020, de autoria do Deputado Nilso
Berlanda, que “Altera a Lei nº 17.292, de 2017, que “Consolida a
legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com
deficiência”, com o fim de estabelecer atendimento prioritário à
pessoa com deficiência para a atualização de laudos médicos, no
âmbito dos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados,
credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS).”. Solicitou retirada
de pauta, o que foi concedido. Em seguida, o Deputado Kennedy
Nunes, relatou a seguinte matéria: PEC/0007.5/2020, de autoria da
Mesa, que “Altera o inciso VI do parágrafo único do art. 173 da
Constituição do Estado de Santa Catarina, para incluir a Associação
Filarmônica Camerata Florianópolis na concessão de apoio
administrativo, técnico e financeiro, por parte do Estado, a entidades
culturais.”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Deputado
Romildo Titon, relatou as seguintes matérias: PL./0353.1/2020, de
autoria do Deputado Bruno Souza, que “Concede remissão geral dos
créditos tributários decorrentes da Taxa de Fiscalização do
Transporte Intermunicipal de Passageiros (TFT), criada pela Lei nº
17.221, de 2017, constituídos durante o período em que a atividade
estava suspensa em função da pandemia de COVID-19.”. Requereu
diligência, à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade por
intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil. Posto em
discussão e votação o requerimento, foi aprovado por unanimidade;
PL./0304.3/2020, de autoria do Deputado Fernando Krelling, que
“Acrescenta o parágrafo único ao art. 67 da Lei Complementar nº
170, de 1998, que “Dispõe sobre o sistema estadual de educação”,
para obrigar a construção de quadras poliesportivas com cobertura e
vestiários em novos projetos de construção de unidades escolares
da rede pública estadual de ensino.”. Requereu diligência, à
Secretaria de Estado da Educação por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil. Posto em discussão e votação o requerimento,
foi aprovado por unanimidade; PLC./0010.9/2019, de autoria do
Deputado João Amin, que “Altera a Lei Complementar nº 631, de
2014, que “Institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte, do Microempreendedor Individual e da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada e estabelece outras
providências”, para dispor sobre a Sociedade de Garantia Solidária.”.
Apresentou
requerimento
para
tramitação
conjunta
ao
PLC/0003.0/2016, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que
“Altera a Lei Complementar nº 631, de 2014, que “Institui o Estatuto
Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, do
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Microempreendedor Individual e da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada e estabelece outras providências”, para
dispor sobre a Sociedade de Garantia Solidária.”, que, posto em
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade;
PL./0019.1/2019, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro,
que “Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para a emissão
de segunda via de documentos de identificação pessoal que tenham
sido roubados ou furtados.”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Por oportuno,
havendo matéria extrapauta, o Deputado Fabiano da Luz, apresentou
seu relatório sobre o OF./0012.1/2020, de autoria do Governo do
Estado, que “Encaminha a minuta de alteração do Estatuto Social
das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC), para que
seja deliberado sobre o voto dos representantes do Estado no
Conselho Administrativo da aludida entidade.”. Exarou parecer pela
aprovação na forma de uma emenda aditiva, na forma de Projeto de
Decreto Legislativo, que, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Coronel Mocelin, apresentou
PL./0222.2/2020, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro e
outros, que “Institui o Programa Catarinense de Parcelamento de
Débitos Fiscais, em decorrência do estado de calamidade pública,
declarado em virtude da pandemia da COVID-19 (PPDF/COVID19).”.
Exarou parecer pela admissibilidade com emenda substitutiva global
que, posto em discussão e votação foi concedido vista em gabinete
ao Deputado João Amin. Por fim, o Presidente convocou a próxima
reunião para o dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, no horário
de costume, agradeceu a presença dos Deputados Membros e
demais presentes, e encerrou esta reunião da qual eu, Evandro
Carlos dos Santos, Coordenador das Comissões, 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, 08 de dezembro de 2020.
Deputado Romildo Titon
Presidente da Reunião da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA REALIZADA PELO SISTEMA SDD
Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze
horas, em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento
Interno, reuniram-se pelo sistema de videoconferência sob a
Presidência do Senhor Deputado Romildo Titon, os membros da
Comissão: Deputado Fabiano da Luz, Deputado João Amin, Deputado
Luiz Fernando Vampiro, Deputado Maurício Eskudlark, Deputado
Kennedy Nunes e Deputada Ana Campagnolo. Ausência justificada da
Deputada Paulinha, conforme ofício nº GP 02181/2020 e do
Deputado Ivan Naatz, conforme ofício nº 0088/2020. Havendo
quórum regimental, o Presidente iniciou a reunião passando a
palavra ao Deputado Luiz Fernando Vampiro, que relatou a seguinte
matéria: PL./0182.0/2020, de autoria do Deputado Coronel

Matrícula

Nome

3335
1553
6334
7945
7185
9558
1448
7518
6329
5667
7179
6811
2041
7525
6328
9221
9559
4601
2016
7647
7173
1608
1501
1876

ADRIANO ROTTA
AFONSO PRATES DA SILVA JÚNIOR
ALBERTO CECHETTO BECK
ALCIDES AURELIO SCOZ
ALINE COVOLO RAVARA
ALLISON DIEGO DO NASCIMENTO
AMILTON GONÇALVEZ
ANA FLAVIA MARTINS DA SILVA
ANDERSON AILTON BARBOSA
ANDRE RICARDO CALLAI
ANDRÉIA REGINA FILGUEIRAS
ANE CAROLINE SCHEFFER
AZUIR ADILIO DO NASCIMENTO
BARBARA BIANCHINI VALI
BRIAN VENCESLAU MICHALSKI
CARLA SILVANIRA BOHN
CARLA WEBER ROGRIGUES
CARLOS ANTONIO BLOSFELD
CARLOS HENRIQUE MONGUILHOT
CARLOS JOSÉ STUPP
CAROLINA SCHROEDER VIEIRA FERNANDES
CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO
CLAUDIR JOSE MARTINS
CLEO FATIMA MANFRIN
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Mocelin, que “Dispõe sobre as atividades essenciais no Estado de
Santa Catarina.”, referente à análise de Subemenda Aditiva em
Plenário de autoria do Deputado Bruno Souza. Exarou parecer pela
admissibilidade, posto em discussão e votação, foi aprovado por
maioria com voto contrário do Deputado Fabiano da Luz. Feito o
questionamento sobre possíveis matérias extrapauta, foi cedida à
palavra para o Deputado João Amin, que relatou a seguinte matéria:
PL./0360.0/2020, de autoria do Deputado Bruno Souza e outros,
que “Reconhece as atividades educacionais, escolares e afins como
essenciais para o Estado de Santa Catarina em tempos de
calamidade pública”. Exarou parecer pela admissibilidade, posto em
discussão e votação, foi aprovado por maioria com voto contrário do
Deputado Fabiano da Luz. Em seguida foi concedida a palavra
novamente para o Deputado Luiz Fernando Vampiro que relatou a
seguinte matéria: PL./0283.4/2019, que “Acrescenta parágrafos ao
art. 8º, da Lei nº. 5.684, de 1980.”. Exarou parecer favorável à
emenda modificativa, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Por último, foi cedida a palavra ao Deputado
Maurício
Eskudlark
que
relatou
a
seguinte
matéria:
PEC./0004.2/2020, que “Acrescenta o § 12 e altera o inciso II do
art. 31 da Constituição Estadual, de 1989, renumerando os demais,
para adequar à Emenda Constitucional 103, de 2019 e a Lei Federal
nº. 13.954, de 2019 e adota outras providências”. Exarou parecer
pela admissibilidade, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Não havendo mais matérias a deliberar, o
Presidente encerrou a reunião da qual eu, Evandro Carlos dos
Santos, Coordenador das Comissões, lavrei a Ata que, após lida e
aprovada pelos membros do colegiado, será assinada pelo
Presidente da Comissão e publicada no Diário da Assembleia.
Sala das Comissões, 02 de dezembro de 2020.
Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

PORTARIAS
PORTARIA Nº 001, de 04 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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, convalidado pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
RESOLVE: com fundamento no Ato da Mesa nº
783/2014, de 18/11/2014
Art. 1º ALTERAR O PERÍODO DE FRUIÇÃO DE FÉRIAS
dos servidores do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, publicada pela Portaria nº 1176, de 23 de
novembro de 2020, para o biênio 2021/2022, conforme quadro
abaixo:

1º Período
Dia
A partir de
s
15
04/01/2021
30
22/11/2021
18
04/01/2021
15
04/01/2021
11
10/05/2021
30
01/07/2021
30
01/03/2021
15
04/01/2021
30
18/11/2021
30
01/03/2021
19
22/02/2021
10
04/01/2021
30
03/11/2021
30
19/07/2021
12
04/01/2021
15
15/03/2021
15
18/01/2021
10
04/01/2021
30
01/11/2021
12
07/06/2021
10
12/04/2021
30
03/11/2021
10
04/01/2021
15
04/01/2021

2º Período
Dia
A partir de
s
03/11/2021
15
12
15
19

19/07/2021
19/07/2021
13/09/2021

15

20/08/2021

11
20

20/07/2021
03/05/2021

18
15
15
20

12/07/2021
19/07/2021
15/10/2021
05/04/2021

18
20

01/07/2021
11/10/2021

20
15

01/10/2021
03/05/2021
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7275
9281
6323
9327
7208
9369
6327
6302
2112
8447
7498
3635
9494
4972
3781
5209
9498
9577
7519
9496
9484
8432
9283
9479
7991
1381
9427
3293
9339
2091
1218
9357
7178
10476
2492
7248
10470
1175
9394
9459
743
6324
7212
6338
6317
6313
6867
6321
7241
9362
4713
1387
1912
7189
7213
6694
9462
1574
6953
7205
9452
1592
2794
6296
9470
3737
9325
1571
1902
7174
9264
1001
7227
4383
3579
9276
7522
9429
5904

DANIEL ADRIANO MAFRA
DANIEL AGOSTINI NETO
DANIEL DOMINGOS DE SOUZA
DANIEL HENRIQUE SAGAVE
DANIELA DA CUNHA KIRST LEGAS
DEBORA VIEIRA DA CRUZ
DEYSE APARECIDA FERREIRA
DIEGO VIEIRA DE SOUZA
EDENILSO JOSE ACORSI
EDILSON MLYNARCZJK
EDINEIA GONÇALVEZ BORGES
ERON JOSE KUSTER
EURICO ALVES DE OLIVEIRA
FABIANA PREVEDELLO
FABIANO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
FABRÍCIO DA CUNHA WOLFF
FELIPE BUENO
FLAVIA ELISE CIPRIANI
FLAVIA MARIA CORDOVA CORREIA
FLAVIA MARIA DA SILVA MATTOS VINHOLES
GILBERTO NAPOLEÃO
GRAZIELA DE SOUZA
GUILHERME SCHNAIDER GUBER
HIRONILDO PEREIRA FILHO
HUMBERTO ANTONIO SOUZA ALBERTON
ILKA MARIA FRETTA
ISABELLE DE SOUZA ROSA
IVARISTO SANTO PARISOTTO
IVO SCHMITT FILHO
IZAURO LUIZ PEREIRA
JAILTON DIAS DA CUNHA
JAIME JOEL AVENDAÑO JARA
JANAINA MELLA
JEANINE CAROLINA ZAMBONINI BOCA SANTA
JERONIMO LOPES
JESSICA CAMARGO GERALDO
JOÃO PEDRO SMIELEVSKI GOMES
JOÃO ROBERTO PIO
JOEL SAMIR SCHREDER
JONAS EDSON VARELA PINTO
JOSE BUZZI
JULIANA ELENA BASSETTI
JULIANA STADNIK DE LIMA
JULIANE GONÇALVES ROCHA
JULIANO DA COSTA AZEVEDO
JUSSIE SEDREZ CHAVES
LARISSA GARCIA MARTINS
LAURA CELESTE JAEGER GUBERT
LAURA JOSANI ANDRADE CORREA
LETICIA CRISTIANE DE SOUZA
LUCIA HELENA EVANGELISTA VIEIRA
LUCIANE DALLA BARBA CADOR ZAGUINI
LUIZ ABERTO METZGER JACOBUS
LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR
LYVIA MENDES CORREA
MABEL COELHO LUNARDI
MALUANY FERNANDES GOMES DA SILVA
MANSUR MELQUIADES ELIAS JUNIOR
MARCELO AVIAN ESPINOZA
MARCIA SELL
MARCIO DE SOUSA ROSA
MARI ANGELA PAULI CUSTODIO
MARIA IVONETE LESSA
MARIA IZABEL AVILA DA SILVA CARIONI
MARIA PEIXOTO VILAR BERGONESE
MARIANGELA MELLA
MARISA FERNANDES DE SIQUEIRA DA SILVA
MARLISE FURTADO ARRUDA RAMOS BURGER
MYLLENE VIEIRA CAMILLI
NATALIA MILACK COLOMBO
NEILA NADIA MARTINS
NELSON HENRIQUE MOREIRA
NICOLI MADEIRA
NIKOLAS STEFANOVICH
OLAVO TURCATO
PATRICIA DOS SANTOS
PATRICIA SOARES DOS SANTOS
PAULO RENATO MAIA
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA
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10
30
30
10
20
15
12
30
10
30
20
30
30
30
15
20
15
30
10
20
12
30
30
10
30
15
15
30
15
30
30
30
30
15
12
12
19
30
15
12
30
30
12
20
30
10
30
10
10
30
10
30
15
30
30
10
12
10
20
30
30
30
30
19
15
12
15
30
15
12
30
15
30
10
10
30
30
30
30

04/01/2021
01/04/2021
02/08/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/03/2021
18/11/2021
04/01/2021
09/09/2021
04/01/2021
05/07/2021
01/07/2021
04/10/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/04/2021
03/02/2021
21/06/2021
04/01/2021
02/04/2021
03/11/2021
04/01/2021
01/07/2021
04/01/2021
04/01/2021
05/04/2021
19/07/2021
01/06/2021
01/11/2021
09/09/2021
01/09/2021
12/07/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/06/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/07/2021
03/05/2021
05/04/2021
14/01/2021
22/02/2021
10/05/2021
23/08/2021
15/03/2021
03/05/2021
03/03/2021
04/01/2021
01/10/2021
04/01/2021
07/09/2021
01/03/2021
04/01/2021
18/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/11/2021
01/07/2021
01/12/2021
08/09/2021
04/01/2021
15/01/2021
18/01/2021
04/01/2021
24/05/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/07/2021
04/01/2021
08/11/2021
04/01/2021
04/01/2021
03/05/2021
17/02/2021
01/06/2021
03/05/2021

06/01/2021
20

11/10/2021

20
10
15
18

02/08/2021
13/10/2021
19/08/2021
10/09/2021

20

31/05/2021

10

08/07/2021

15
10
15

19/07/2021
20/07/2021
09/08/2021

20
10
18

12/07/2021
01/09/2021
05/07/2021

20

19/07/2021

15
15

16/07/2021
12/07/2021

15

08/09/2021

15
18
18
11

27/09/2021
01/06/2021
19/08/2021
02/08/2021

15
18

12/07/2021
06/09/2021

18
10

14/09/2021
11/08/2021

20

29/11/2021

20
20

01/07/2021
29/11/2021

20

23/08/2021

15

12/04/2021

20
18
20
10

08/09/2021
19/07/2021
12/07/2021
19/07/2021

11
15
18
15

19/07/2021
18/10/2021
04/10/2021
19/07/2021

15
18

14/05/2021
13/10/2021

15

15/2/2021

20
20

23/08/2021
01/02/2022

06/01/2021
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9601
9443
9335
7870
6343
8332
4347
9286
6305
7489
9322
7176
5280
7776
3839
9460
6620
8471
9536
4575
7229
10383
1551

PEDRO ANDRE BROLEZZI
PEDRO ANTONIO CHEREM FILHO
PEDRO MARCOS FARIA DA SILVA
RAFAEL DA SILVA PAULO
RAFAEL GHISI DUTRA
RAPHAELA HELENA MILLEO DIAS
RENATA HAZAN NAPOLEÃO SALLES
ROBERTO CABRAL DA SILVA
RODRIGO MACHADO CARDOSO
RODRIGO SANTOS RAUPP
ROGER DE SIMAS
RONY ALVES DE RAMOS
ROSSANA MARIA BORGES ESPEZIN
ROSSANI THOMAS
RUBIA MARA DECOL
SAMUEL MORO JACQUES
SIDINARA FOSCHIERA
SILVIA DO AMARANTE
SOLYVAN DENONI
TATIANI MAGALHAES
THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS
TIAGO COPCESKI
WASHINGTON LUIS MIGNONI

Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 019, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
DESIGNAR a servidora LAURA CELESTE JAEGER
GUBERT, matrícula nº 6321, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Gestão e Controle de Benefícios, código PL/DAS-6, enquanto durar o
impedimento do respectivo titular, LORNARTE SPERLING VELOSO,
matrícula nº 4608, que se encontra em fruição de férias por trinta dias,
a contar de 04 de janeiro de 2021 (DRH - COORDENADORIA DE GESTAO
E CONTROLE DE BENEFICIOS).
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 020, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
DESIGNAR a servidora BARBARA BIANCHINI VALI,
matrícula nº 7525, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Atos e
Registros Funcionais, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento
do respectivo titular, ROCLER RECH, matrícula nº 2097, que se
encontra em licença para tratamento de saúde por quinze dias, a contar
de 17 de dezembro de 2020 (DRH - COORDENADORIA DE ATOS E
REGISTROS FUNCIONAIS).
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 021, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
DESIGNAR a servidora ANDREIA 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 do
respectivo titular, BARBARA BIANCHINI VALI, matrícula nº 7525, que se
encontra substituindo o Coordenador de Atos e Registros Funcionais
por quinze dias, a contar de 17 de dezembro de 2020 (DRH - CARF GERÊNCIA DE CONTROLE DE FREQUENCIA).
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––

15
30
10
30
30
30
15
10
30
30
20
20
30
10
12
12
30
15
10
30
10
15
30

01/03/2021
01/06/2021
18/01/2021
10/11/2021
01/09/2021
19/07/2021
04/01/2021
11/01/2021
10/09/2021
01/07/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/07/2021
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PORTARIA Nº 022, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
DESIGNAR o servidor JOAO ROBERTO PIO, matrícula nº
1175, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer,
em substituição, o cargo de Coordenador do Orçamento Parlamentar,
código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
CARLOS CASTILIO DE MATTOS, matrícula nº 763, que se encontra em
licença para tratamento de saúde por sessenta dias, a contar de 22 de
dezembro de 2020 (DF - COORDENADORIA DO ORCAMENTO
PARLAMENTAR).
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 023, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
ART. 1º DESIGNAR a servidora CLAUDIA REGINA DO
NASCIMENTO, matrícula nº 1608, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Gerência - Sistema de Controle do Orçamento de Gabinete, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto
durar o impedimento do respectivo titular, JOAO ROBERTO PIO,
matrícula nº 1175, que se encontra substituindo o Coordenador do
Orçamento Parlamentar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 22 de
dezembro de 2020 (DF - Coordenadoria do Orçamento Parlamentar).
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.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 024, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
ART. 1º DESIGNAR a servidora JULIANE GONCALVES
ROCHA, matrícula nº 6338, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Gerência - Redação, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, MARI
ANGELA PAULI CUSTODIO, matrícula nº 1592, que se encontra em
fruição de férias por 10 (dez) dias, a contar de 04 de janeiro de 2021
(DL - COORDENADORIA DE EXPEDIENTE).
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.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 025, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor DANIEL ADRIANO
MAFRA, matrícula nº 6338, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Gerência - Redação, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, MARI
ANGELA PAULI CUSTODIO, matrícula nº 1592, que se encontra em
fruição de férias por 10 (dez) dias, a contar de 14 de janeiro de 2021
(DL - COORDENADORIA DE EXPEDIENTE).
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.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 026, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor ELIAS AMARAL DOS
SANTOS, matrícula nº 6332, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria
Técnica-Administrativa, código PL/FC-6, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo
titular, CLAUDIR JOSE MARTINS, matrícula nº 1501, que se encontra
em fruição de férias, por 10 (dezdias), a contar de 04 de janeiro de
2021.
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.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 027, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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, com redação dada
pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016,
RESOLVE:
LOTAR no MD - Gabinete da Presidência THIAGO SILVA
DE OLIVEIRA, matrícula nº 10826, servidor do Poder Executivo - SAP,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa sob a égide do Termo
de Convênio nº Nº 2019TN215, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 029, 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,,
EXONERAR o servidor CLAUDINEI PEREIRA, matrícula
nº 10636, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-52, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 05 de janeiro
de 2021 (Gab Dep´Milton Hobus).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 030, 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
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EXONERAR o servidor VITOR DE BONA PORTON,
matrícula nº 9320, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-60, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de janeiro de 2021 (Gab Dep Felipe Estevão).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 033, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1393/2020, de 17
de dezembro de 2020, que NOMEOU o servidor RICARDO DE MARCO.
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 034, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA-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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor VICTOR INACIO KIST,
matrícula nº 1039, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Chefia da Consultoria
Legislativa, código PL/FC-7, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
MARCELO AUGUSTO COSTA RICHARD, matrícula nº 1527, que se
encontra em fruição de férias, por 30 (trinta) dias, a contar de 04 de
janeiro de 2021 (MD - CONSULTORIA LEGISLATIVA).
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.
Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 035, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
INES WOLLINGER DA CONCEICAO, matrícula nº 4027, de PL/GAB-91
para o PL/GAB-95 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 01 de janeiro de 2021 (GAB DEP RENATO PIKE).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 036, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: 'nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
MARCELO QUIRINO GOULART, matrícula nº 5532, de PL/GAB-74 para
o PL/GAB-76 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de janeiro de 2021 (GAB DEP FABIANO DA LUZ).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 037, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
JOSE IDIVAL DE SOUZA, matrícula nº 3166, de PL/GAB-72 para o
PL/GAB-75 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de janeiro de 2021 (GAB DEP FABIANO DA LUZ).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 038, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
MAURICIO GEISER DOS SANTOS, matrícula nº 9405, de PL/GAB-70
para o PL/GAB-73 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 05 de janeiro de 2021 (GAB DEP FABIANO DA LUZ).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 039, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
ANA PAULA DE SOUZA, matrícula nº 5553, de PL/GAB-79 para o
PL/GAB-81 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de janeiro de 2021 (GAB DEP FABIANO DA LUZ).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 040, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-76, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do
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Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Fabiano da Luz - Anita Garibaldi).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 041, de 05 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.
PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 04 de janeiro de 2021.
GAB DEP JESSE LOPES
Matrícula

Nome do Servidor

10613
GUILHERME PEREIRA SONAGLIOCRICIUMA
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 042, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR LUCIMAR BRANDALISE, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-58, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jair
Miotto - Chapecó).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 043, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
RAFFAEL OLIVEIRA DO PRADO, matrícula nº 9712, de PL/GAB-69 para
o PL/GAB-76 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de janeiro de 2021 (GAB DEP IVAN NAATZ).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 044, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
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pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
KASSIO JESUS DA SILVA CARVALHO, matrícula nº 9347, de
PL/GAB-41 para o PL/GAB-43 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 04 de janeiro de 2021 (GAB DEP JAIR MIOTTO).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 045, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
JAQUELINE DA LUZ MELO, matrícula nº 8231, de PL/GAB-71 para o
PL/GAB-73 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 04 de janeiro de 2021 (GAB DEP JAIR MIOTTO).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 046, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR RAFAEL DA PAIXAO MENEGAZ, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-61, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Felipe
Estevão - Tubarão).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 047, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
PAULO DE TARSO ALTHOFF MEDEIROS, matrícula nº 9455, de
PL/GAB-71 para o PL/GAB-89 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 06 de janeiro de 2021 (GAB DEP VOLNEI
WEBER).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 048, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
no exercício das atribuições que lhe são conferidas no art. 18,
parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

06/01/2021

com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
RODRIGO PAVEI, matrícula nº 9617, de PL/GAB-89 para o PL/GAB-100
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 06 de
janeiro de 2021 (GAB DEP VOLNEI WEBER).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 049, de 06 de janeiro de
2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
PRESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
LUCIANA COSTA PONS STEFANOVICH, matrícula nº 4368, de
PL/GAB-52 para o PL/GAB-64 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 06 de janeiro de 2021 (GAB DEP VOLNEI
WEBER).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 050, 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor ARMINDO HARO NETTO, matrícula nº 3102, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-23,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 06 de
janeiro de 2021 (Gab Dep Moacir Sopelsa).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 051, de 06 de janeiro de 2021
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR JOSE FRANCISCO RITTER, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-58, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Nilso
Jose Berlanda - Coronel Freitas).
Janaina Mella
Diretora de Recursos Humanos Interina
–––– * * * ––––

