19ª
Legislatura

ESTADO DE SANTA CATARINA

3ª Sessão
Legislativa

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

ANO LXX

FLORIANÓPOLIS, 03 DE JANEIRO DE 2022

MESA
Mauro de Nadal
PRESIDENTE
Nilso Berlanda
1º VICE-PRESIDENTE
Kennedy Nunes
2º VICE-PRESIDENTE
Ricardo Alba
1º SECRETÁRIO
Rodrigo Minotto
2º SECRETÁRIO
Padre Pedro Baldisserra
3º SECRETÁRIO
Laércio Schuster
4º SECRETÁRIO
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: José Milton Scheffer
–––––––––––––––
BLOCO PARLAMENTAR
MDB/NOVO
Líder: Valdir Cobalchini
Lideranças dos Partidos
MDB
NOVO
Valdir Cobalchini

Bruno Souza

–––––––––––––––
BLOCO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PSD/PSC
Líder: Milton Hobus
Lideranças dos Partidos:
PSD
PSC
Ismael dos Santos

Jair Miotto

–––––––––––––––
BLOCO PARLAMENTAR
PP/PSB
Líder: João Amin
Lideranças dos Partidos:
PP
PSB
Silvio Dreveck

Nazareno Martins

–––––––––––––––
BLOCO SOCIAL DEMOCRÁTICO
REPUBLICANO PDT/PSDB/PR
Líder: Marcos Vieira
Lideranças dos Partidos:
PSDB
PR
Dr. Vicente Caropreso Sergio Motta

–––––––––––––––
PARTIDO DOS TRABALHADORES
PT
Líder: Fabiano da Luz
–––––––––––––––
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
PSL
Líder: Ana Campagnolo
–––––––––––––––
PARTIDO LIBERAL
PL
Líder: Ivan Natz

NÚMERO 8.002

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

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

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

2

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.002

03/01/2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

Diretoria Legislativa
Resolução nº 001, de 11 de
janeiro de 2006

ÍNDICE

EXPEDIENTE

Art. 19. À Diretoria Legislativa compete,
especialmente:
II - coordenar, supervisionar e controlar
os trabalhos das Coordenadorias que a
integram;
(Redação
dada
pela
Resolução nº 013, de 2009)
Leonardo Lorenzetti
Diretor

Coordenadoria de Publicação
Art. 25. À Coordenadoria de Publicação
compete, especialmente:
VII - elaborar o Diário da Assembleia,
publicando
as
proposições,
atas,
relatórios e outros documentos legislativos
que forem encaminhados para esse fim;
X - manter as publicações dos Diários
atualizados na página da Assembleia
Legislativa.
Edson José Firmino
Coordenador

CADERNO LEGISLATIVO .........2
ATAS .......................................... 2
SESSÃO PLENÁRIA................. 2
LEGISLAÇÃO ........................... 34
EMENDA CONSTITUCIONAL 34
LEI .......................................... 35

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC
CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500
Internet: www.alesc.sc.gov.br

Sede Administrativa Deputado Aldo Schneider
Avenida Mauro Ramos, 300
CEP 88020-300 – Florianópolis - SC
IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXIX
NESTA EDIÇÃO: 45 PÁGINAS

Diário da Assembleia
Resolução nº 006, de 20 de
julho de 2009

CADERNO ADMINISTRATIVO 36
GESTÃO
DE
PESSOAL,
NORMATIVA, FISCAL E DE
MATERIAIS .............................. 36
ATO DA MESA ....................... 36
PORTARIA ............................. 37
EDITAIS,
LICITAÇÕES,
CONVÊNIOS E CONTRATOS .. 45
AVISO DE RESULTADO ........ 45

Instituiu o Diário Oficial Eletrônico da
Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.
O Ato da Mesa Nº 344, de 28 de
setembro de 2021, regulamenta a
Resolução Nº 006, de 2009, que “Institui
o Diário Oficial Eletrônico da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina”.

CADERNO LEGISLATIVO
ATAS
SESSÕES PLENÁRIAS

ATA DA 016ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA EPAGRI
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual José Milton Scheffer) – Senhoras e senhores, invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Vamos iniciar, agradecendo a presença de todos.
Quero convidar para compor a Mesa as autoridades nominadas a seguir:
Excelentíssimo senhor Altair Silva, Deputado Estadual, licenciado, e Secretário de Estado da Agricultura, Pesca e
Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, neste ato, representando o excelentíssimo senhor Governador, que
está fora do Estado, Carlos Moisés da Silva;
Convido, também, o excelentíssimo senhor Deputado Estadual e proponente desta sessão especial, Coronel Mocellin;
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Tubarão, Joares Ponticelli, neste ato, representando todos os Prefeitos
catarinenses;
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Excelentíssima senhora Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a
Epagri, Edilene Steinwandter;
Excelentíssimo senhor Presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina,
Antônio Plínio de Castro;
Excelentíssimo senhor Presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, Ceasa, Gilmar
Germano Jacobowski.
Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores presentes nesta sessão especial, que foi convocada por uma
proposição conjunta do eminente Deputado Coronel Mocellin e deste Deputado que vos fala, e aprovada, por unanimidade,
por todos os demais Parlamentares desta Assembleia Legislativa, em homenagem aos 30 Anos da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a nossa Epagri.
Neste momento, teremos a interpretação do Hino Nacional Brasileiro pelo Coral da Assembleia Legislativa, sob a
regência do maestro Reginaldo da Silva.
(Procede-se à interpretação do Hino Nacional.)
Gostaria também de registrar aqui e agradecer a honrosa presença das seguintes autoridades: do Presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a nossa Faesc, senhor José Zeferino Pedroso; do
excelentíssimo Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, professor doutor Mayco Morais Nunes; do
excelentíssimo Chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural e Superintendente do Ministério da Agricultura, que também
nos prestigia com sua presença; do ex-presidente da Acaresc, no período de 1975, Adolfo Nunes Corrêa, a quem
agradecemos o prestígio da presença.
Registro também a presença do Vereador e Presidente da Associação Catarinense dos Produtores de Sementes
de Arroz, a Acapsa, no Município de Turvo, Rogério Dagostin; do Presidente do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia,Crea-SC, doutor Carlos Alberto Kita Xavier; do digníssimo Presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves; do excelentíssimo Diretor de Cooperativismo e
Agronegócio da Secretaria da Agricultura, senhor Leo Crotti; do presidente da Sociedade Catarinense de Medicina
Veterinária, a Somevesc, senhor Adil Vaz, e do Secretário de Agricultura e Interior do Município de Tubarão, senhor Jairo Sampaio.
Logo em seguida, estaremos nomeando também outras autoridades. Agora, na sequência, convido todos para
assistirmos a um vídeo institucional da Epagri.
(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Dá uma saudade da nossa Epagri, da Empasc, da própria Acarpesc, da Acaresc. Na sequência, eu quero convidar
para fazer uso da palavra o Deputado Estadual Coronel Mocellin, que também, junto conosco, é propositor desta sessão e é
membro da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, e tem sido um grande parceiro na Casa, na defesa das
causas da agricultura de Santa Catarina.
O SR. DEPUTADO ESTADUAL CORONEL MOCELLIN - Boa noite a todos! Quero cumprimentar, inicialmente,
nosso amigo que me procurou para fazermos essa proposição de homenagem à Epagri, sessão especial, Deputado José
Milton; cumprimentar nosso amigo Altair Silva, colega e atual Secretário de Agricultura, representando, neste ato, o
Governador do Estado Carlos Moisés; cumprimentar nosso amigo Joares Ponticelli, Prefeito de Tubarão, que já foi
Deputado desta Casa e Presidente da Assembleia, seja bem-vindo.
Também cumprimentar o nosso amigo Plínio, que é ex-Prefeito de São José do Cedro; cumprimentar aqui o
presidente da Cidasc; cumprimentar a amiga Edilene, presidente da Epagri, que também está sendo homenageada nesta
data; José Milton, também, funcionário efetivo da Epagri; e cumprimentar o Presidente da Ceasa, nosso amigo Gilmar
Germano Jacobowski, todos sendo homenageados nesta data.
Senhoras e senhores que já foram nominados aqui pelo cerimonial e pelo nosso Presidente. Quem não me
conhece, eu sou nascido lá no interior de São Miguel do Oeste, o Walter Dresch conhece lá a nossa terra, perto da divisa
da Argentina. Eu me criei ali até os 18 anos, fui servir ao Exército, trabalhei na roça com a minha família, que até hoje
continua trabalhando na agricultura. Eu tenho bastante orgulho da minha origem de agricultor, de conhecer as dificuldades
do campo, conhecer o quanto é a importância da agricultura familiar hoje para Santa Catarina.
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Também lembro muito bem, como se fosse hoje, quando vinham os extensionistas da Acaresc. Faz tempo, mais de
50 anos atrás, que vinham ensinar a fazer as curvas de níveis, porque lá tem muito morro, ensinar desde o plantio, todos os
detalhes para melhorar a produção na agricultura familiar. Então, essa é uma origem de que me orgulha muito.
E a história da Epagri, que hoje completa 30 anos, se confunde com a história e o sucesso da agricultura de Santa
Catarina. Em pouco mais de 1% do território brasileiro, Santa Catarina é uma potência nacional na produção de alimentos.
Em 2020, em plena pandemia, ela produziu, em valores brutos, R$40 bilhões, que foi considerado o maior da história. E, no
mesmo ano, o agronegócio representou para Santa Catarina em torno de 70% das exportações catarinenses, então vocês
vejam a importância do agronegócio em Santa Catarina.
E a agricultura, que tem raiz na agricultura familiar em nosso Estado, não parou durante a pandemia e foi o que
moveu tudo isso. São homens e mulheres que, diariamente, de sol a sol, trabalham para colocar a comida na mesa dos
catarinenses e impulsionar a nossa economia, gerando emprego e renda para toda nossa gente. E a Epagri sempre esteve
lá, ao lado do produtor, prestando um atendimento técnico e auxiliando todos. O sucesso de Santa Catarina, no
agronegócio, é um dos reflexos do bom trabalho desenvolvido pela Epagri ao longo dos seus 30 anos de história.
[Transcrição: Northon]
Eu faço um parêntese aqui, eu dei, por muitos anos, aula de Direito Ambiental, e tinha uma disciplina chamada
Agricultura e Meio Ambiente, e dentro dessa Agricultura e Meio Ambiente, tinha uma apresentação chamada Evolução da
Agricultura no Brasil nos últimos 50 anos. Então, lembro bem de que eu fazia uma apresentação, mostrando o quanto se
produzia por hectare, há 50 anos, em todas as áreas, desde a produção de leite, soja, milho, eucalipto, arroz, e o quanto se
produz hoje.
Eu me lembro de que, em média, alguns produtos chegam a três, quatro, até cinco vezes maior a produção pela
mesma área plantada, e o que tem isso de importância? Vocês imaginam se o Brasil, hoje, tivesse que produzir a mesma
quantidade de alimento com o que produzia, por hectare, há 50 anos, nós teríamos que ter quatro vezes mais áreas
desmatadas no país. Então, eu considero que a Epagri, através de suas estações experimentais, tenha muita participação
nessa produção maior pela mesma área. Vejam a importância que tem a pesquisa, melhoramento genético, melhoramento
da fertilização do solo.
Assim, quero dar realmente os meus parabéns à Epagri, registrar os meus agradecimentos, e ouso falar, em nome
dos agricultores e seus familiares, dos agricultores catarinenses, de quem tem muito orgulho nessa área. E meus sinceros
agradecimentos a todos os funcionários da Epagri por tudo que têm feito e continuam fazendo pelos agricultores em Santa
Catarina. Parabéns a todos e o nosso muito obrigado!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE(Deputado Estadual José Milton Scheffer) - Aproveito para registrar e agradecer o prestígio da
presença e a participação, nesta cerimônia, do senhor Carlos José Kurtz, Diretor Institucional e Jurídico da Fiesc, neste ato,
representando o Presidente da Fiesc, doutor Mario Cezar de Aguiar; do excelentíssimo Presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, senhor José Walter Dresch, nosso amigo, seja muito bem-vindo;
do excelentíssimo Diretor de Ciência e Tecnologia da Fapesc, senhor Amauri Bogo; do Presidente do Sindicato dos
Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, senhor Eduardo Medeiros Piazera; do Superintendente do Sindicato das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a nossa Ocesc, senhor Neivo Luiz Panho; e do excelentíssimo Coordenador
Estadual do Agronegócio do Sebrae do Estado de Santa Catarina, senhor Enio Alberto Parmeggiani.
Na sequência, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite.
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS(Henrique Búrigo)–Boa noite senhoras e senhores!
Na sessão especial desta noite, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem à Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a Epagri, pelos 30 anos de bons serviços prestados à pesquisa
agropecuária, à extensão rural e à agricultura catarinense.
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Convidamos os excelentíssimos senhores Deputados Estaduais José Milton Scheffer e Coronel Mocellin para
fazerem a entrega das homenagens. Convidamos também o excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Agricultura,
Altair Silva, Deputado Estadual, licenciado, para fazer parte do cerimonial de entrega das homenagens.
Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para receber a primeira homenagem, em nome da Epagri, a
Presidente da instituição, senhora Edilene Steinwandter.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense também presta homenagem a parceiros e colaboradores da
Epagri pela participação, nesses 30 anos de trajetória da empresa, que fomenta com pesquisa e extensão o
desenvolvimento da agricultura familiar catarinense.
Nós convidamos para receber a homenagem o primeiro Presidente da Empasc, Empresa Catarinense de Pesquisa
Agropecuária, que deu origem a Epagri, senhor José Oscar Kurtz.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Também convidamos para receber a homenagem o fundador da Associação de Crédito e Assistência Rural do
Estado de Santa Catarina, sendo, posteriormente, sucedida pela Epagri, na sua fusão com a Empasc e outras empresas do
setor, senhor Glauco Olinger.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos também para receber a homenagem, representando as Cooperativas do Estado, importantes
parceiras de trabalho da Epagri junto à Organização dos Agricultores, senhor Harry Dorow.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Com muita honra, o Poder Legislativo Catarinense também presta homenagem, nesta noite, ao ex-Presidente da
Epagri, com vivência dentro da Rizicultura, senhor Dionísio Bressan Lemos.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem, representando todas as famílias de agricultores do Estado de Santa
Catarina, razão da existência da Epagri, o casal, senhora Roseli Hoffmann e o senhor Jair Hoffmann.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem o jovem produtor de leite, de 26 anos; ele mora na comunidade
denominada Pontão, no Município de Santa Rosa do Sul, extremo sul catarinense, senhor Anderson Daros. Neste ato,
representando todos os jovens agricultores, parceiros do trabalho da Epagri e da juventude rural.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Com mais de 40 anos de serviço prestado à pesquisa agropecuária, doutor Noldin é referência em pesquisa com
arroz, tem mais de 361 publicações técnico-científicas, e participou do desenvolvimento de mais de 25 cultivares de arroz
para Santa Catarina. Representando todos os pesquisadores da Epagri, convidamos para receber a homenagem o senhor
José Alberton Noldin.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Referência no trabalho com indígenas, pescadores e jovens, com mais de 35 anos de serviço prestado à extensão
rural, convidamos para receber a homenagem a senhora Rose Mary Gerber, representando, neste ato, todos os
extensionistas da área social da Epagri.
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(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Seu trabalho tem se destacado pelos resultados obtidos, nas atividades que desenvolve juntos às famílias do seu
município, principalmente nas ações da atividade produtiva de bovinocultura de leite.
Convidamos, neste momento, para receber a homenagem, representando todos os extensionistas rurais da Epagri,
o senhor Nelson Takenobu Hayashi.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
O próximo homenageado da noite iniciou suas atividades na então Empasc, em 14 de maio de 1986. Há mais de
35 anos exerce com seriedade, competência e dedicação suas atividades na Epagri. Nós convidamos para receber a
homenagem, representando todos os funcionários da Epagri, da área administrativa, o senhor José Alcione Schwinden
Broering.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) [Transcrição: Taquígrafa Elzamar]
Iniciou seus trabalhos, em 1990, na antiga Empasc, onde permaneceu até 1992. Em 1996, retorna como
funcionário terceirizado e permaneceu assim, até 2006, ano que se efetivou após a aprovação em concurso público. São 27
anos dedicados à Epagri.
Convidamos para receber a homenagem o senhor Joaquim Vital Ferreira.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Nós agradecemos às autoridades, excelentíssimos senhores Deputados Estaduais Coronel Mocellin e José Milton
Scheffer, também ao Secretário de Estado, Deputado licenciado, Altair Silva.
Lembramos a todos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL, e pelo canal da Assembleia
Legislativa no Youtube, onde ficará disponível para visualização. Muito obrigado. Uma boa noite!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual José Milton Scheffer) - Aproveito também para registrar a presença do
Vereador do Município de Tubarão, Moisés Nunes, que nos prestigia esta noite com sua presença; da Coordenadora-Geral
da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa do Setor
Público Agrícola do Brasil, senhora Lucia Morais Kinceler; do Coordenador-Geral da Fapers, Federação das Associações
dos Funcionários da Epagri, senhor Osnei Córdova Muniz; do excelentíssimo Diretor de Pesquisa da Epagri, senhor Vagner
Miranda Portes; do excelentíssimo Assessor Parlamentar e Engenheiro Agrônomo da Epagri, senhor Athos de Almeida
Lopes, filho do nosso ex-Presidente Athos, neste ato, representando o eminente Deputado Moacir Sopelsa, que não pôde
se fazer presente, mas está representado à altura.
Dando sequência a nossa cerimônia, quero convidar para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados desta
noite, o senhor Pesquisador doutor José Alberto Noldin.
O SR. JOSÉ ALBERTO NOLDIN - Boa noite a todos!
Desejo cumprimentar, inicialmente, o Deputado José Milton Scheffer, que está liderando esta sessão especial;
demais Deputados presentes; o autor da moção para esta sessão especial, Deputado Mocellin, nosso conhecido de Itajaí,
região de Balneário Camboriú, juntamente com o Deputado José Milton; uma saudação a nossa presidente, querida
Edilene; nosso Secretário da Agricultura, Deputado Altair Silva; nossos diretores da Epagri aqui presentes já nominados.
Cumprimentando a Gerente da Estação Experimental de Itajaí, doutora Ester, sintam-se cumprimentados todos os
colegas funcionários da Epagri, seja da Pesquisa, da Extensão, administrativos ou operários rurais, presentes ou não; uma
saudação especial ao doutor Glauco Olinger, fundador da Acaresc, e ao doutor José Oscar Kurtz, primeiro Presidente da
Epagri, que foi da Epasc, e foi quem assinou o meu contrato de trabalho, foi quem me admitiu no serviço público
catarinense; e demais autoridades já mencionadas nesta cerimônia.
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Sinto-me extremamente honrado e feliz pelo convite a mim formulado para, em nome dos ilustres homenageados,
já aqui mencionados, agradecer o reconhecimento a nós concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, nesta oportunidade em que celebramos o aniversário de 30 anos da Epagri.
Desejo agradecer primeiramente a Deus pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite.
Destaco, com a permissão de todos os homenageados, atuantes nas diferentes categorias profissionais da Epagri, como os
operários rurais, Joaquim, aqui representando; apoio técnico e administrativo, já mencionado o Alcione; os extensionistas
rurais, representados pela Rose e pelo Nelson, e pesquisadores que, acima de tudo, nós somos servidores, cuja missão
coincide com a missão da Epagri, que é “gerar e transferir conhecimento em tecnologia e extensão para o desenvolvimento
sustentável do meio rural em benefício da sociedade.”
Por isso, dedicamos a maior parte de nossas vidas visando à melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem
no ambiente rural e pesqueiro, colocando o Estado de Santa Catarina em uma posição de destaque, como o quinto produtor
de alimento, mesmo contando com apenas pouco mais de 1% do território brasileiro, como já destacado pelo Deputado
Coronel Mocellin.
Atualmente, a Epagri é referência no Brasil em Pesquisa e Extensão Rural, e tem contribuído, de forma
significativa, para o agronegócio, um dos setores responsáveis pela pujança da economia catarinense. Para o Estado de
Santa Catarina atingir esse patamar e se tornar referência no Brasil, com certeza, foi fundamental o trabalho da Pesquisa e
da Extensão Rural, aqui instalado, desde 1956, e a Pesquisa, através da Empasc, instalada a partir de 1975. Instituições
essas, Empasc e Acaresc, que deram origem à Epagri.
Todas as empresas, públicas ou privadas, são formadas por pessoas, acima de tudo, portanto o retorno
proporcionado para a sociedade catarinense, por essas instituições, deve ser a dedicação e comprometimento de seus
servidores, independente do tempo de dedicação e da função que ocupam na empresa.
Como exemplo de um dos setores do agro de destaque, em Santa Catarina, mencionamos os avanços observados
na cadeia produtiva do arroz irrigado, que me permitam citar como exemplo. Avanços esses, fruto do trabalho desenvolvido
por um time de cientistas que integram e integraram a equipe do Projeto Arroz na Estação Experimental de Itajaí. Das
ações de extensão rural e transferência de tecnologia realizadas, tanto pela Epagri, como os demais setores
comprometidos com o segmento, com destaque para as cooperativas e empresas de assistência técnica, cooperativas
essas aqui representadas nas pessoas dos amigos Dionísio e Harry. O trabalho de Pesquisa e Extensão Rural público
precisa, sim, continuar em Santa Catarina. Para tanto, a Epagri precisa continuar a dispor de um quadro de colaboradores
motivados e comprometidos com a missão da instituição.
Desejamos ainda destacar e parabenizar os agricultores catarinenses, aqui representados, pela parceria, trabalho
árduo, dedicação e comprometimento de cada família, pois sem isso os resultados não teriam sido tão expressivos e
relevantes.
Sou grato por integrar a primeira turma de engenheiros agrônomos, formados em Santa Catarina pelo Centro de
Ciências Agrárias, da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve como liderança, na fundação e por longo tempo, o
doutor Glauco Olinger. Que bom que você está aqui, um dos homenageados.
E mais, ter tido a oportunidade de participar do time da pesquisa de arroz irrigado, desde 1980, por quase 42 anos,
e ter contribuído, de alguma forma, com o avanço verificado na cadeia produtiva do arroz irrigado em Santa Catarina e no
Brasil.
Portanto, gratidão é a palavra do momento. Gratidão aos meus pais que, mesmo sendo pequenos agricultores, do
interior de Brusque, proporcionaram a mim estímulo e educação, a mim e aos meus 11 irmãos.
Gratidão aos meus familiares, em especial à esposa, aos meus três filhos, nora, dois genros, cinco netos e dois
enteados, pelo tempo de convivência que possa ter sido subtraído para me dedicar à missão de servir aos produtores
catarinenses.
Gratidão à Epagri e às empresas antecessoras, através das quais servimos os agricultores e familiares,
proporcionando melhorias na sustentabilidade econômica, social e ambiental das famílias catarinenses e brasileiras. Sim,
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brasileiras, porque as tecnologias da Epagri não ficam somente em Santa Catarina. Felizmente, estão em Santa Catarina e
em vários Estados brasileiros, inclusive, em outros países da América Latina.
Gratidão à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por esta sessão especial a nós concedida nesta
noite. Gratidão pela vida! E viva a Ciência! Que desenvolveu, em tempo recorde, as vacinas contra a Covid, e que têm
propiciado a imunização da população, e permitido o retorno ao nosso novo normal, incluindo eventos presenciais como
este, que nós temos aqui hoje. No entanto, fica aqui, em nome dos homenageados, o nosso lamento por todas as vidas que
foram ceifadas por essa pandemia.
Orgulho de ser Epagri! Muito obrigado. Boa Noite!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual José Milton Scheffer) - Na sequência, convido para fazer uso da palavra,
em nome da Epagri e de todos seus colaboradores, a Presidente da instituição, senhora Edilene Steinwandter.
A SRA. EDILENE STEINWANDTER - Boa noite a todos! Boa noite a todas!
É com grande satisfação e alegria que, como Presidente Epagri, represento, nesta sessão especial em
homenagem aos 30 anos da nossa empresa, todos os 1.678 funcionários.
E, em nome de todos, cumprimento o Deputado José Milton Scheffer e o Deputado Coronel Mocellin, os
proponentes desta sessão. Muito obrigada e, em seus nomes, todo o Parlamento catarinense.
Cumprimento também meus colegas Presidentes, o Plínio e o Gilmar, e pode ter certeza, Secretário, que juntos nós
somos, sim, o braço da Secretaria da Agricultura.
Cumprimento o Prefeito Joares, de Tubarão, aqui representando todos os Prefeitos, nossos grandes parceiros.
Sem as prefeituras, não seria possível a nossa presença nos 295 municípios do Estado catarinense.
Cumprimento nosso Secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, em seu nome,
Secretário, agradeço ao senhor e ao nosso Governador Carlos Moisés pelo compromisso e pelo apoio, não só à empresa,
mas a toda agricultura e ao agronegócio catarinense. [Transcrição: Roberto]
Cumprimento e parabenizo todos os funcionários da Epagri, pois juntos nós somos, sim, o maior capital da
empresa. Somos responsáveis pelo bom desempenho do agronegócio catarinense, mas também somos responsáveis para
que esse desempenho seja cada dia melhor, depende do nosso trabalho. Agradeço a todas as pessoas aqui presentes, às
entidades parceiras, estamos muito felizes por estarem comemorando conosco nossos 30 anos de empresa.
A Epagri está em festa, o aniversário é da Epagri, mas os parabéns são para todos nós catarinenses, para todos
que fazem parte da nossa história. Alimentar é uma função nobre e fundamental para sobrevivência humana, e Santa
Catarina pode se orgulhar, hoje, em ajudar a alimentar o Brasil ou até mesmo outros países. Somos os maiores produtores
de cebola, de maçã, de carne suína, de moluscos do país. E também configuramos o segundo lugar em várias outras
atividades de cadeias produtivas, como é o caso da carne de frango; somos destaque também na produção de leite, e como
já foi dito, em apenas 1,13% do território nacional.
Em 2020, o Deputado Mocellin já lembrou, Santa Catarina alcançou o melhor valor da produção agropecuária da
história, são R$40,90 bilhões, num cenário de incerteza, tanto sanitária, quanto econômica. Além disso, no ano passado, o
agronegócio também foi responsável por 70,2% das exportações catarinenses, outro recorde.
Aqui, vamos deixar a modéstia um pouco de lado, e dizer que a Epagri tem uma parcela importante nesses
números citados, contando sempre com a parceria dos agricultores, dos pescadores, dos maricultores, e de outras
instituições muito presentes no nosso dia de hoje. Conseguimos, juntos, tornar Santa Catarina uma potência do
agronegócio nacional, e mais do que isso, garantir a segurança alimentar dos catarinenses e dos brasileiros, o que não é
pouco.
Por isso, que estamos com alegria celebrando os 30 anos de Fundação da Epagri, numa agenda muita vasta de
eventos por toda Santa Catarina, e não somente com a população rural, mas também com a população urbana. Amanhã
teremos a abertura do “Epagri Porteira Aberta”, em Florianópolis, já fizemos esse evento em outros momentos, é onde nós
trazemos a sociedade urbana para uma feira de produtos da agricultura familiar, para a feira do peixe, venda de
artesanatos. É uma amostra de produtos do nosso trabalho e muito mais, já estão todos convidados para amanhã às 14h
estarem conosco.
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Usamos essa marca dos 30 anos para exaltar o orgulho de sermos catarinenses e poder contar com uma empresa
pública como essa. É uma honra e é hora, sim, de mostrar para o Brasil como o nosso povo trabalhador foi capaz de
transformar um território tão pequeno num importante polo de produção de alimentos.
A Epagri foi fundada, no dia 20 de novembro de 1991, para unir os trabalhos de Pesquisa e Extensão Rural, em
Santa Catarina, com a missão, como já disse o Noldin, de promover conhecimento, tecnologia, e extensão para o
desenvolvimento rural sustentável em benefício de toda a sociedade catarinense.
Estamos em todos os municípios do Estado, e atendemos mais de 100 mil famílias todos os anos. Nossos serviços
de extensão nos colocam dentro da casa dos agricultores e, muitas vezes, são os nossos extensionistas o porto seguro
desses profissionais, que contam conosco para melhorar a produção, para ampliar o rendimento, reduzir, ou até, em alguns
momentos, eliminar a presença dos químicos na lavoura. Enfim, melhorar a qualidade de vida e permitir com que
permaneçam no campo e no mar.
Nos momentos mais difíceis, estamos também ao lado do nosso público em eventos meteorológicos extremos, por
exemplo, é com a Epagri que os agricultores e os pescadores podem contar para elaborar os seus projetos, que lhes
permitirão acessar os recursos públicos tão importantes na reconstrução daquilo que foi destruído. Eles também podem
contar com nossos serviços de previsão do tempo, previsão do mar, que é feito especialmente para atender às
necessidades da agricultura e da pecuária catarinense.
Na pesquisa, a nossa atuação não é menos exemplar, somos referência nacional na área, o nosso trabalho de
pesquisa agropecuária está todos os dias no prato dos brasileiros. Ao longo da nossa história, desenvolvemos soluções
tecnológicas que permitem ao agricultor ter plantações mais sadias, usar menos, ou nenhum agroquímico, como eu
comentei. E, ao mesmo tempo que garantimos uma maior produtividade, consequentemente, também buscamos uma
melhor rentabilidade aos nossos agricultores.
Nosso trabalho também contribui para redução do êxodo social, temos atuado constantemente para empoderar,
principalmente mulheres e jovens, exaltando o valor desse público para o agronegócio. E, entregando para esse público
ferramentas para que possam permanecer no campo, como uma opção profissional, e não como uma imposição da família,
ou uma falta de alternativa.
A Epagri mostra aos jovens agricultores e pescadores que é possível conquistar o mundo sem sair da propriedade,
e de 2012 a 2020, capacitamos mais de três mil jovens e, neste ano, estamos com 320 jovens em curso. Ao final do curso,
esses jovens podem acessar linhas de crédito, da Secretaria da Agricultura, para colocar em prática seus projetos de vida,
que podem permitir a melhoria de alguma atividade na propriedade ou até novas alternativas.
Também apostamos nas mulheres, nossos cursos técnicos as profissionalizam para atuar e ter sucesso em
qualquer cadeia produtiva. Somente neste ano, elaboramos projetos de crédito para 854 mulheres, e um resultado visível
desse trabalho é o aumento da participação das mulheres como proprietárias de agroindústrias em Santa Catarina.
Senhoras, senhores acreditem! Eu poderia passar mais tempo aqui enumerando alguns motivos que fazem desses
30 anos da Epagri uma trajetória vitoriosa. Mas vou resumir os resultados, no nosso Balanço Social de 2020, que mostra
que a cada real investido pelo Governo do Estado, retorna para a sociedade catarinense R$6,92 em benefícios.
Mas nada disso seria possível sem o trabalho coletivo de inúmeros agentes que sempre estiveram ao lado da
Epagri, nos apoiando, nos incentivando, e assim o caminho foi trilhado de uma forma mais fácil. E, hoje, a Assembleia
Legislativa, quando homenageia o jovem agricultor Anderson Daros e a família Hoffmann, eles representam também a
nossa profunda gratidão, como Epagri, a todos os agricultores e pescadores, sem os quais a Epagri não teria razão de
existir.
Esta Casa também representa a Epagri ao homenagear nossas instituições parceiras, aqui representadas pelo
senhor Harry, mas cada cooperativa, cada sindicato e federação, ou outro tipo de instituição que esteve ao nosso lado,
durante esses 30 anos, dividiu conosco o peso e as responsabilidades de impulsionar o agronegócio catarinense. E hoje
compartilhamos com todos vocês essa nossa alegria e esse sucesso dos 30 anos da Epagri.
Eu gostaria, sinceramente, de abraçar cada um dos funcionários da Epagri, e agradecer pessoalmente a cada um
pelo desempenho, pelo profissionalismo e pelo amor que dedicam à causa da agricultura. Diante da impossibilidade de
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homenagear a todos, estão aqui sendo representados pelo funcionário de campo, Joaquim, lá do nosso Campo
Experimental de Jaguaruna, pelo José Alcione, nosso Administrativo de Ituporanga, pelo extensionista Nelson, de São
Lourenço do Oeste, pela Rose Mary, do nosso Departamento de Extensão Rural, e pelo Noldin, nosso pesquisador da
Estação Experimental de Itajaí.
Colegas epagrianos, todos, tenho certeza de que vocês hoje representam o que há de melhor na Epagri, nosso
inigualável capital humano. E aos que se aposentaram, a cada passo que damos adiante, lembramos, sim, da importância
daqueles que já trilharam esse nosso caminho. É bom lembrar, também, que tudo que conquistamos, nesses 30 anos, só
foi possível porque estávamos alicerçados numa base sólida, construída por aqueles que iniciaram a pesquisa e a extensão
rural ainda antes do surgimento da Epagri.
As trajetórias do doutor Glauco, pioneiro da extensão rural, e do doutor Kurtz, responsável por impulsionar a
pesquisa agropecuária no nosso Estado, suas histórias falam por si só. Esta homenagem que recebem hoje é só mais um
símbolo singelo de gratidão de todos nós catarinenses a esses homens visionários.
Por fim, falar da homenagem ao nosso ex-Presidente, Dionísio Bressan; temos aqui também a presença do Corrêa,
do Adolfo, também ex-Presidentes; e trazemos a figura do Dionísio, como Presidente homenageado, representando todos,
porque foi na gestão dele que a Epagri realizou seu primeiro concurso público. E aí eu vou fazer um parêntese, porque foi
nesse concurso que eu ingressei na empresa. São representados, então, em nome do Dionísio, todos aqueles que
estiveram no comando da nossa querida Epagri.
Aproveito a oportunidade para destacar a importância, não está aqui com a gente, do Fernando Driessen, que foi o
primeiro a assumir a Presidência da Epagri. Saibam que lhes suceder, neste cargo, é para mim um desafio diário, na
esperança de manter a altura do que me foi legado.
Quero agradecer também a Assembleia Legislativa, e aos Deputados estaduais, pela honraria dedicada à Epagri
nesta sessão especial, principalmente ao Deputado José Milton e ao Deputado Coronel Mocellin. Da mesma forma,
agradecer a todos que compareceram nesta noite, e nesta festa que é uma emoção muito grande para nós.
Tenho certeza de que não vamos decepcioná-los, ao comemorar 30 anos de trajetória, já traçamos planos para as
próximas décadas. Nossas equipes trabalham de olho no futuro, desenvolvendo tecnologias baseadas no que há de mais
moderno, estamos trabalhando com inteligência artificial e com agricultura de precisão.
Deixo aqui meu recado a todos os catarinenses, que podem seguir despreocupados, porque a Epagri está pronta
para enfrentar os desafios que vêm pela frente, empregando conhecimento para produzir, cada vez mais, com
sustentabilidade, e entregar à sociedade alimentos de qualidade, e em quantidade suficiente para garantir a segurança
alimentar. Continuem todos contando com a Epagri!
Muito obrigada!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual José Milton Scheffer) – A Epagri sempre teve em todas as Prefeituras
catarinenses grandes parceiras. E nada mais justo, na noite de hoje, ouvirmos aqui, através do Prefeito Joares Ponticelli, as
palavras e a visão dos Prefeitos sobre os 30 anos da nossa Epagri.
Convido, neste momento, para fazer uso da palavra o senhor Prefeito do Município de Tubarão, Joares Ponticelli.
O SR. PREFEITO JOARES PONTICELLI – Deputado José Milton Scheffer, Presidente, e um dos proponentes
desta sessão especial, juntamente com o Deputado Coronel Mocellin, meus cumprimentos em nome dos demais 38
Deputados que compõem esta Casa.
Cumprimento a nossa Presidente Edilene, da Epagri; o Secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva; o Presidente Plinio;
o Zezo, ex-Deputado, também. E cada vez que chegamos aqui, bate um saudosismo, sempre tem alguma história para se
rememorar, não é Zezo? O Dionísio, nosso Presidente da Epagri, motivo de eu esticar a agenda também para prestigiá-lo,
especialmente, porque, doutor Glauco, a Presidente Edilene lembrou bem, e o Zé Milton que fazia parte da equipe do Dionísio, era
um dos diretores, além do Gilmar, a quem eu saúdo. Vocês foram testemunhas, e eu pude participar também daquele momento de
grandes dificuldades, ao assumirem o comando da Epagri.[Transcrição: Taquígrafa Ana Maria]
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E as dificuldades todas encontradas, a desesperança, e acho que a Presidente lembrou bem isso, que se instalava
naquele momento, e o concurso talvez tenha sido o ponto da virada, o melhor momento, Mocellin. Isso me fez bater a
saudade, ao tempo que saúdo todos os demais, porque, há 20 anos, eu presidi esta sessão, eu era o líder do Governo
Esperidião Amim já, e nós fizemos aqui a sessão dos 10 anos de fundação do Epagri. Eu me recordo muito daquela sessão.
E na visita que nos fez a Tubarão, na abertura da nossa feira, a Presidente lembrava daquele episódio, inclusive,
da culpa do anúncio que o Dionísio fez naquela noite, dela estar na Presidência hoje, porque foi aquele concurso que
permitiu que ela ingressasse e que nos brindasse com a sua Presidência. Aquele momento foi, doutor Glauco, de virada de
chave, e por isso de renovação dos quadros.
Eu me recordo das queixas que o Dionísio fazia, até para convencer Vieirão e companhia, que não era missão
muito fácil, não é Dionísio, que Deus o tenha, o Vieirão era um grande cuidador do cofre. Mas, o José Milton sabe das
lamentações tantas que foram apresentadas até o convencimento. E aqui está a prova, se alguém tinha dúvidas de que
aquele momento era importante e necessário, aqui está a prova, uma Epagri renovada. Eu sei que a Presidente já trata, já
está encaminhando toda a burocracia para mais de uma renovação dos seus quadros, sempre importante, porque esse
processo tem que ser constante para trazer novas energias, novos conhecimentos, novas experiências.
Por isso, me alegro de poder ter participado da sessão dos dez anos, como Deputado, e estar aqui, hoje, como
Prefeito, para testemunhar a importância da presença da Epagri em cada um dos municípios catarinenses. E de nossa
parte, Presidente, saiba que nós vamos continuar, enquanto Prefeitos, e sei que posso falar em nome de todos, mantendo
essa parceria saudável e produtiva para todos os municípios, porque nós precisamos ter sempre o conhecimento, os
técnicos, a informação, essa boa relação com essa história vitoriosa da Epagri, para desenvolver, nos nossos Municípios,
novos empreendimentos e novos investimentos. Na nossa cidade, como a senhora sabe, temos procurado fazer isso.
E já sei que, no dia 26, a sua agenda está ficando um pouco difícil para sua presença, mas ela já começou a se
justificar, Dionísio, talvez até lá consigamos perdoá-la pela ausência, nos eventos que faremos também, Deputado José
Milton, de comemoração dos 30 anos nessa interiorização das comemorações.
No dia 26, faremos a entrega oficial daquilo que também iniciamos há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, junto
com o Dionísio e com a sua diretoria, uma vez que a região da Amurel era uma das últimas que ainda não tinha o seu
centro de treinamento de agricultores e pescadores, e foi naquele tempo que a gente construiu. Inaugurado, se não me
falha a memória, no dia 21 de dezembro de 2002, e a 10 dias do encerramento do Governo de Esperidião Amim, nós
inaugurávamos um dos últimos centros de treinamento.
E agora vamos fazer, no dia 26, a entrega oficial daquele imóvel para a Epagri. Mas, é claro, vamos doar com uma
mão e na outra apresentar um novo pleito, que é a parceria que pretendemos empreender, o secretário Altair, o Plinio e o
Gilmar já conhecem todo esse projeto e esse esforço para a construção do nosso espaço de exposições, de feiras, de
leilões, uma vez que essa atividade está cada vez mais crescente também na nossa cidade e na nossa região.
Então, mesmo que a senhora não esteja presente, mas já tinha deixado esse compromisso firmado, e talvez essa
seja sua conta pela ausência, já dar a palavra da garantia da parceria para que nós possamos juntos continuar
desenvolvendo Tubarão, a Amurel, o sul e Santa Catarina.
Parabéns a todos que fizeram e fazem desta empresa, ao longo dessas três décadas, uma referência para o agro
em Santa Catarina, e Santa Catarina uma referência para o Brasil. Vida longa a nossa Epagri!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual José Milton Scheffer) - Na sequência, eu convido para fazer uso da
palavra o excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Deputado Altair Silva,
neste ato, representando o excelentíssimo senhor Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva.
O SR. SECRETÁRIO ALTAIR SILVA - Meu boa-noite a todos os senhores e senhoras!
Momento muito especial, 30 anos não são poucos dias, são 30 anos de uma história vitoriosa que, somado à
história da Empasc, da Acaresc, se somam mais de 60 anos. Então, realmente é um momento memorável este.
Por isso, quero parabenizar os nossos colegas Deputados Estaduais, proponentes desta sessão, José Milton
Scheffer, que é colaborador da Epagri, assim como o Coronel Mocellin, que são proponentes deste momento tão especial,
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que homenageia ilustres colaboradores, ilustres membros da empresa que construíram, ao longo do tempo, essa belíssima
história. Meus parabéns!
Quero saudar aqui Gilmar Jacobowski, que é o nosso Presidente do Ceasa, que vem realizando um grande
trabalho, e que também é um ex-colaborador da Epagri, certamente se sente também homenageado neste momento.
Saudar o meu colega Plínio de Castro, que é o Presidente da Cidasc; e saudar o nosso Prefeito, ex-Deputado, Joares
Ponticelli, que vem aqui relembrar os tempos desta tribuna, e que sempre gostou muito de fazer uso dela em grandes
embates. Certamente você recordou, e ele perguntou para mim: “Será que o Motta não vem hoje?”.
Então, vejam bem, estes momentos são para relembrar também a história vivida. E quero aqui, em nome da
Edilene, não deixei por último porque esqueci, mas como você e todos colaboradores da Epagri, e todos que também já se
aposentaram da Epagri, recebem esta justa homenagem no dia de hoje. Meus parabéns Edilene! Você tem uma equipe de
guerreiros, de pessoas abnegadas que sabem e têm, dentro de si, uma grande missão nessa existência.
Eu, quando estudei no Colégio Agrícola, meu sonho era me formar e começar a trabalhar na Acaresc, na época,
hoje Epagri, e esse sonho não se concretizou naquele momento. A grande vida do universo me encaminhou para outros
desafios, igualmente importantes, mas hoje tenho a oportunidade de fazer parte da equipe da Epagri, o que para mim é
uma realização muito grande.
Eu quero saudar a Secretaria da Agricultura, ela não existe sem a Epagri, sem o Ceasa, sem a Cidasc, mas ela
também não existe sem as nossas entidades, e eu quero aqui nominar as que estão presentes. A começar por José
Zeferino Pedrozo, que é o nosso Presidente da Faesc; também cumprimento o Enori Barbieri, que é ex-Secretário da
Agricultura do Estado de Santa Catarina. São duas grandes lideranças que se dedicam ao agro catarinense, reconhecidas
em nível nacional.
Saudar aqui o Neivo, que representa o SESC, e junto com ele, o seu Harry, de quem eu tenho uma história bem
pitoresca para contar aqui. Quando precisar chover em Santa Catarina, se você souber de alguma região que precisa que
chova, basta vocês ligarem para mim, ou para o seu Harry, e marcar um evento naquele município. Tem que ser com 15
dias de antecedência que, naquele dia que nós marcarmos o evento, vai chover, pode ter certeza.
Nós já fizemos isso várias vezes e tem acontecido. Inclusive, hoje era para nós estarmos no Município de
Palmeiras, e o evento só não ocorreu porque veio a chuva, que é uma bênção de Deus, tão importante para agricultura.
Mas, no momento da colheita dos cereais de inverno, você não pode colher com chuva. Só no Município de Ituporanga, nós
tivemos que marcar três vezes, porque somente na terceira vez deu certo, e ainda precisamos colher lá em Palmeiras.
Então, veja a importância deste momento, seu Harry, que é um grande líder cooperativista.
Eu quero saudar aqui o meu amigo José Walter Dresch que, ontem à noite, ainda no encerramento das atividades
da Ceasa, estava lá com os seus enteados, que elogiavam o pai, de forma orgulhosa, no evento tão importante pelo
trabalho que ele desenvolve; o Enio Parmeggiani, que aqui representa o Sebrae, que é tão importante na inovação das
novas formas de gestão e parceria com a Secretaria da Agricultura e com a Epagri.
Saudar o Kurtz, que representa a Fiesc; saudar o Athos de Almeida Lopes, Presidente da Associação dos
Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina; saudar, enfim, todos os colegas que estão aqui presentes; saudar o Dionísio
Bressan, que tem uma história fantástica e, quando secretário, chegando, em Tubarão, eu pensei: eu vou à Prefeitura, ou
vou na cooperativa visitar o Dionísio Bressan.
Eu achei que podia usar da boa vontade do meu amigo Joares Ponticelli, que ele viesse até a Copagro, e cheguei
lá com a nossa equipe de trabalho. Eu conheci o Bressan quando era Presidente da Epagri, um grande Presidente com a
sua diretoria. E quando cheguei, bem lá na frente da Copagro, ele veio me receber, eu estava com meu colega SecretárioAdjunto Miotto, e disse: “Miotto, quero apresentar um grande amigo meu, um agrônomo de mão cheia, o Dionísio Bressan”.
E daí o Dionísio dá aquela parada, por aqueles minutos, e olha para o meu rosto e diz: “Mas, Altair eu sou veterinário”.
Naquele momento, meu rosto quase que caiu no chão, mas ficou marcado e, agora, eu sempre lhe chamo como um grande
agrônomo, porque fez uma grande gestão frente à Epagri. E quando eu falava com o Wagner, que também pensava que ele
era agrônomo, depois convivendo, no dia a dia, descobri que ele também é veterinário. Então, na Epagri, também
trabalham veterinários, não somente engenheiros agrônomos.
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Então, meus parabéns a todos, o Governador Moisés não cansa de elogiar os resultados que a agricultura de
Santa Catarina tem apresentado, e esses resultados vêm das mãos de muitas pessoas que se dedicam à Epagri
incansavelmente. Todos fizemos o agro, o agro não para; se no ano de 2020, 70,8% das nossas exportações vinham do
agronegócio, no ano de 2021, esse número já se aproxima dos 75%, ou seja, nós estamos crescendo, mas nós temos
grandes desafios no agro.
As cadeias produtivas encareceram muito, os insumos, desafios que nós precisamos vencer, o mundo inteiro com a
pandemia desequilibrou a oferta, a demanda e a logística mundial. Nós estamos atravessando um momento de grande
turbulência, que precisamos estar, mais uma vez, unidos, para que a possamos vencer as adversidades do agro.
O agro não para, quando eu vejo aqui o senhor Kurtz e o seu filho, que representa a Fiesc, que tem uma história
ligada, em parte, quando eu vejo aqui o Glauco Olinger, que é uma lenda do agro brasileiro, vejo que tudo vale a pena na
vida, quando nos dedicamos com amor, com dedicação e com afinco para realizar um grande sonho.
Eu posso dizer que a Epagri e todos os seus colaboradores realizam um grande sonho e por isso a vida vale a
pena, cumprir uma grande missão. Meus parabéns a todos os colaboradores da Epagri, em nome do Governador Carlos
Moisés, que pediu que eu transmitisse um grande e profundo abraço a todos os senhores e senhoras!
Meu muito obrigado! E meus parabéns ao proponente deste momento memorável no dia de hoje.
Grande abraço a todos!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual José Milton Scheffer) - Senhoras e senhores, nós caminhamos para o
final, mas, de maneira bem breve, gostaria de deixar aqui também as minhas considerações.[Transcrição: Taquígrafa Sílvia]
Trazer ainda a tempo de registrar a presença do meu amigo, grande diretor da empresa, Diretor Administrativo e
Financeiro, cargo que eu já ocupei lá também, Giovani Canola, que está nos acompanhando. Quero agradecer a presença
também do Vice-Presidente Enori Barbieri da FAESC.
Quero, de maneira muito cordial, agradecer com muita gratidão a presença prestigiosa de todos os senhores
Presidentes de entidades, de federações, da FIESC, FETAESC, da FAESC, do CREA, da OSESC, que representa as
cooperativas, líderes sindicais. A todos que tornaram esta noite ainda mais especial para todos nós.
Cumprimentar cada homenageado e homenageada desta noite. Quando da discussão de encontrar as pessoas,
têm tantas pessoas que também mereciam esta homenagem, mas, em reuniões com a direção da EPAGRI, decidimos
escolher pessoas por setores. Pessoas que pudessem representar bem a história da empresa, aquilo que ela tem de mais
rico, que é a parceria com o agricultor, com a agricultora, que é o seu quadro de funcionários. E acho que nós conseguimos
esse objetivo, Edilene.
Quero cumprimentar cada funcionário e cada funcionária, cada colega da EPAGRI, aqueles que aqui podem estar
presentes em função do protocolo. Mas abraçar cada um dos mais de 1.600 colegas, e outro tanto que já estão
aposentados, mas que nunca deixaram a Epagri. É uma grande família esta empresa da qual tenho muito orgulho de fazer
parte.
Como funcionário, esta homenagem me lembra, Presidente Edilene, a quem eu cumprimento e a toda diretoria, o
quadro de gerentes, aqui presente, o meu começo, lá na década de 80, em um fusquinha, visitando agricultores na cidade
de Praia Grande. E aquele fusca, de vez em quando, molhava o “bentes” e ficávamos enguiçado do outro lado do rio. Mas
era uma grande aventura, e também um grande momento da nossa vida, e eu tenho a certeza de que da vida de muitos
aqui, que contribuiu muito para nossa formação e para formação de tantos outros colegas. Esta sessão nos remete a
grandes pensamentos.
E eu quero aqui cumprimentar, muito especial, o nosso Secretário de Agricultura, o Altair Silva, Deputado que se
dedica muito à agricultura, que vem dedicando seu melhor à frente dessa secretaria, e que nos prestigia hoje, também com
a mensagem em nome do Governador.
Cumprimentar o meu amigo, Prefeito Joares Ponticelli, ex-Presidente da FECAM, que aqui representa todos os
Prefeitos catarinenses, o Joares tem uma convivência muito próximo da EPAGRI, dado a linha dos companheiros e amigos
dele muito ligados à agricultura.
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O Plínio que vem desenvolvendo um ritmo muito forte na CIDASC, a quem eu cumprimento, e da mesma forma, o
Gilmar, pois, na noite de ontem, também a nossa CEASA completou 45 anos de trabalho, é uma grande central de
abastecimento que não parou durante a pandemia, e que hoje é motivo de orgulho para todos nós.
Cumprimento, em especial, o meu amigo, e muito comprometido, o Deputado Mocellin, com as causas da
agricultura. Sempre que tem alguma coisa que nós não queremos que aprove, ou que queremos que aprove, aqui na
Assembleia, a favor da agricultura ou contra a agricultura, o Coronel Mocellin sempre se posiciona ao lado dos agricultores.
Traz aquela mensagem que ele trouxe aqui da sua vida familiar, e quando nós conversamos para fazer essa sessão, ele
disse: “é EPAGRI, eu estou junto, quero participar,” e sempre tem grandes mensagens.
Presidente Edilene, 30 anos! Temos aqui uma colega, mulher, à frente da empresa, e ao mesmo tempo temos aqui
um quase centenário, fundador de todo esse sistema, junto com o doutor Kurtz, doutor Glauco Olinger. É um momento de
agradecer a Deus, pois mostra a grande evolução que surgiu de um sonho que teve o doutor Glauco, à frente, junto com o
grupo, há mais de 60 anos, que evoluiu. E hoje temos a oportunidade de ter uma diretoria capitaneada pela Edilene, com
muita competência, implementando um grande ritmo.
Da mesma forma, é um privilégio estarmos aqui com o doutor Oscar Kurtz, para o qual, no próximo ano, vamos
estar lhe entregando o Título de Cidadão Catarinense, já aprovado pela Assembleia, pelos relevantes trabalhos prestados
na pesquisa agropecuária de Santa Catarina. E também a quem eu agradeço a Deus pela presença e pela vinda de todos
os senhores e de todas as senhoras.
Falar da EPAGRI, falar da ACARESC e falar da EMPASC, a junção das três em 1991, criou uma motivação
especial e mostrou para o Brasil que a extensão rural e a pesquisa têm que caminhar juntas. Esse modelo deu certo, os
números da agricultura, da agropecuária catarinense e da pesca catarinense mostram isso para nós todos os anos.
A Epagri tem no seu quadro de funcionários, de colaboradores, o seu maior patrimônio, e sempre foi assim, desde
o doutor Glauco até os dias atuais, desde o doutor Kurtz, na EMPASC, até os dias atuais. É a única empresa, Wagner, que
funciona a 400 quilômetros, longe da diretoria, sem precisar estar vigiando o funcionário. Eu tenho muito orgulho dos
nossos funcionários, e falo isso aqui, na Assembleia, todos os dias.
Os números falam por si só, mas temos que olhar agora a importância do serviço público de pesquisa e extensão
rural na vida dos agricultores e das agricultoras. Foi isso que transformou a qualidade de vida que têm os nossos
agricultores, a renda que a pesquisa e extensão tem proporcionado, no dia a dia de cada município, é algo a ser
comemorado nesses 30 anos.
Com muito orgulho, não por nós, mas pela população catarinense, quando propusemos esta ação aqui, em
conjunto com o Deputado Mocellin, os 40 Deputados aprovaram por unanimidade e aplaudiram essa ideia. O Deputado
Mauro de Nadal, Presidente da Assembleia, pediu que eu transmitisse a cada um dos senhores, das senhoras, Edilene, o
nosso cumprimento e os parabéns pela Epagri, pelos 30 anos, e pela história que foi construída.
Estar aqui junto de tantos líderes importantes, de funcionários, desde funcionários de campo, da empresa, até o
mais graduado pesquisador, todos somos uma grande família, e o único objetivo é trabalhar para fortalecer a agricultura e
melhorar a vida do agricultor e de sua família. É essa energia que movimenta todos nós, e é essa defesa que nós temos
que fazer, no Parlamento, sempre, de fortalecimento da pesquisa, da extensão e do serviço público agrícola. Trabalhando
em parceria com as cooperativas, com as federações da agricultura, dos agricultores, dos pescadores, da indústria, do
Sebrae.
Todos temos um único objetivo, Adolfo, você que deu uma grande contribuição, como Secretário- Executivo da
ACARESC, te agradeço a presença no dia de hoje. Todos temos um único objetivo que é fazer o bem para os agricultores e
para as agricultoras catarinenses, e esta é uma missão que não para.
Desafios foram vencidos, eu vi, Dionísio, agricultores lá, em Praia Grande, quando lançamos o ProVárzea, a
produção subiu de 30 a 40 sacos, por hectare, naquele momento, para 80, 90, dobramos. E eu lembro o agricultor, quando
estávamos fazendo a demonstração, dele chorar por ter visto aquilo na vida dele. E hoje nós produzimos 200 sacos por
hectare de arroz; tantas outras áreas superadas, graças a esse trabalho integrado da pesquisa e da extensão, que é um
patrimônio de Santa Catarina, a EPAGRI é um patrimônio de Santa Catarina.
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Por isso, eu fico muito feliz de estar vivendo este momento, neste Plenário, de ver aqui o doutor Glauco, doutor
Kurtz, pessoas decanas desse sistema, e de ver também jovens funcionários que têm contribuído com a inovação, com
novos conhecimentos, no dia a dia, porque o agricultor também evoluiu graças ao trabalho. E nós temos que evoluir junto,
como empresas, e esse desafio tem que ser vencido por todos.
Foi muito bom estar nesta Casa, porque aqui podemos defender a agricultura e os agricultores. Podemos defender,
quando houve uma reforma administrativa, anos atrás, em que havia um projeto que queria extinguir o Fundo Estadual da
Pesquisa Agropecuária e da Extensão. E nós conseguimos, como Deputado, aprovar uma emenda garantindo esses
recursos. E no dia de ontem, o Giovani me falava que isso tinha trazido um aporte financeiro importante, neste ano, para a
empresa. É importante, contem conosco nessa linha de combate.
Estivemos em bons momentos, em momentos difíceis, e o Dionísio sabe do que nós estamos falando, naquele
momento de 99, 2000, da história da empresa, mas, vimos hoje revigorada, no caminho certo, fazendo bem para a
agricultura catarinense. E nós nos sentimos muito felizes de estar vivendo este momento.
Existe algo, nesse sistema, que é o grande diferencial, que é a proximidade e a acolhida que o funcionário da
Epagri, que a Epagri tem, seja ele o pesquisador, seja ele um extensionista, com o pescador e com o agricultor.
Esta empresa é a única, Secretário Altair, que entra porteira adentro, na propriedade de um agricultor, é o único
braço do Governo Estadual que consegue entrar dentro da sala, da cozinha do agricultor de Santa Catarina, levando
informação, levando conhecimento, levando projetos, alternativas. No Governo do Estado, não temos ninguém que consiga
fazer isso, que tem essa capilaridade, e é isso que tem que seguir em frente, porque a agricultura precisa continuar se
reinventando, prosperando.
E eu acredito muito no futuro da EPAGRI, no futuro do trabalho da pesquisa e da extensão. Nós somos líderes na
agricultura, em nível de Brasil, somos líderes na pesca, em nível de Brasil, e aí tem o DNA desta empresa que nós todos
aprendemos a amar. Mas a proximidade, a acolhida que esta empresa faz com a agricultura, com o agricultor, é uma marca
da EPAGRI que orgulha todos nós. O capital humano desta empresa, presente nas gerências regionais, nos escritórios
locais, nos centros de treinamento, nas estações, pelo Estado afora, é sem dúvida o maior patrimônio.
Quero gente, colocar aqui para nos mantermos ao lado da empresa, manter, aqui na Assembleia, o foco no apoio,
à valorização do funcionário, à valorização do trabalho, da pesquisa e da extensão. Sabemos que, como representante
desta família, aqui, no Parlamento Catarinense, estamos buscando dar voz aos funcionários, na luta pela valorização e pelo
reconhecimento deste quadro tão valioso, e também pela referência que esta empresa é para Santa Catarina e para o
Brasil. Assim, queremos continuar nos próximos 30 anos, fortes, ativos e úteis para os agricultores, agricultoras e
pescadoras de Santa Catarina. Contem conosco neste Parlamento, contem também com este epagriano, com este
Deputado.
Parabéns a Epagri! Parabéns a todos! Muito obrigado a cada um que dedicou e que dedica o melhor das suas
vidas na construção dessa história. Que ela continue a nos orgulhar e a transformar a agricultura de Santa Catarina numa
das melhores agriculturas do Brasil e do mundo. Muito obrigado, parabéns! Viva a Epagri!
(Palmas)
Em meu nome, em nome do Deputado Mocellin, queremos agradecer a presença de todas as autoridades, de
todos os presentes e de todos os homenageados que nos honraram com seu comparecimento nesta noite.
Convido todos, após encerrar a sessão, para participarem de uma confraternização aqui no hall, em meu nome, do
Deputado Mocellin e da Edilene.
Neste momento, teremos a interpretação do Hino de Santa Catarina pelo Coral da Assembleia Legislativa.
(Procede-se à interpretação do hino.)
Esta Presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra, solene, para amanhã, em comemoração
aos 70 Anos da Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí, a VIACRED.
Está encerrada a sessão. [Transcrição: Guilherme] [Revisão: Taquígrafa Eliana]
–––– * * * ––––
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ATA DA 124ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL
Às 14h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Campagnolo - Bruno Souza –
Coronel Mocellin – Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão – Fernando Krelling Ismael dos Santos – Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper – Jessé Lopes - João Amin – José Milton Scheffer – Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Luciane Carminatti - Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício Eskudlark Mauro de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda – Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba – Sargento Lima - Sergio Motta – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber.
PRESIDÊNCIA – Deputado Nilso Berlanda
Deputado Kennedy Nunes
DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) – Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita a leitura da ata da
sessão anterior para aprovação e a distribuição do expediente aos senhores deputados.
**********
Breves Comunicações
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) – Faz a leitura de uma carta que foi publicada e que chama atenção
para um assunto interessante.
Passa a ler alguns trechos da mesma, que em resumo diz o seguinte: “Há alguma coisa errada com o Ministro
Alexandre de Moraes, do STF, e é esquisitíssimo que ele apareça tanto no noticiário, como se fosse um homem público
mais importante do Brasil e que o Brasil já teve nestes 521 anos de história.
Mais que isso, e muito pior que isso: é incompreensível o que Alexandre está fazendo como Ministro do Supremo
Tribunal Federal, porque o que ele faz tem efeito prático, imediato e doloroso. O STF virou um grupo que manda hoje na
sociedade brasileira, e seria difícil achar um grupo que manda tão mal. Entre os que mandam mal, Alexandre, hoje, é o que
manda pior, pois toma decisões que são 100% contrárias ao que está escrito na lei. A lei manda fazer uma coisa, ele faz o
contrário.
Como as coisas ficaram assim, não dá para entender. Justo com ele, que é juiz supremo e, nessa condição, não
tem ninguém acima para lhe dizer que não pode fazer isso ou que é obrigado a fazer aquilo. Há outros 10 ministros, mas é
mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, como diz a Bíblia, do que o grupo dos outros 10 mexer no despacho de
alguém. A última bula universal baixada por Alexandre mostra pelo menos uma coisa: não há mais nenhum limite para
ninguém, nem para nada, dentro do STF. E se ele sabe perfeitamente o que está fazendo e continua fazendo o que faz, é
porque chegou à certeza de que pode tudo.
Em sua última decisão, simplesmente proibiu o Deputado Daniel Silveira, que está em pleno exercício do seu
mandato, de dar entrevista ao Programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. É uma novidade extraordinária, e nem se trata,
nisso aí, de dizer que a decisão não vale nada do ponto de vista jurídico: qualquer advogado sabe que não existe nenhum
artigo na Constituição, ou em qualquer das 10 milhões de leis em vigor no Brasil, que autorize o ministro da censurar o que
um cidadão vai falar. Suas decisões não precisam mais manter nenhum contato com a racionalidade, e se ele quer, os nove
colegas (no momento está faltando um) também querem.
E os direitos do deputado Daniel Silveira? Ele já estava proibido por Alexandre de se manifestar pelas redes
sociais. O ministro sustenta, pelo que dá para entender, que o Deputado é uma ameaça à democracia, e neste caso a
liberdade de expressão não se aplica.”
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Questiona que lei que permite coisa desse tipo, uma vez que se trata de um Parlamentar eleito, e afirma que se
trata de um absurdo, mas todos ficam calados, pois não viu nenhum Deputado Federal, Senador, Deputado Estadual ou
Vereador falar sobre isso.
Explica que falta tempo para ler tudo, mas pede que fique consignado em ata toda essa manifestação. Entende
que só estão fazendo isso com os conservadores, com aqueles que não querem nada com a esquerda. Finalizando, fala:
“ou nós tomamos coragem para peitar os abusos do STF e principalmente do Ministro Alexandre, ou vai acabar a
democracia. Como ele disse em reunião fechada, que o Supremo é o moderador dos Poderes. Não está sendo moderador
dos Poderes, o Supremo está querendo mandar onde não pode, prender gente por crime de opinião.”
Deputado Jessé Lopes (Aparteante) – Diz que é lamentável o que está acontecendo, e é importante comentar
sobre o assunto. Acha que a Alesc, quando acontecer com qualquer Parlamentar, tem que se manifestar, porque tem esse
direito e imunidade Parlamentar para representar parcela do povo catarinense que gosta dos seus posicionamentos e
precisam ser respeitados. Afirma que não se pode aceitar que um deputado seja preso porque falou, e aqueles que votaram
assim serão lembrados na próxima eleição. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) - Parabeniza o Deputado Kennedy Nunes pelo discurso.
Anuncia a presença da Câmara de Vereadores Mirin do município de Itaiópolis, neste momento, no Parlamento
catarinense. Dá boas-vindas aos jovens vereadores, à diretora-administrativa, senhora Elisabeth Glauber, e ao assessor de
imprensa, senhor Evaldo Martins, que os acompanham. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) – Registra a presença, no Plenário, do seu irmão, subtenente Helbert
Cristiano de Lima, que foi um grande exemplo na sua vida.
Diz que tem observado uma grande movimentação de todos os três Poderes do Estado, da própria imprensa,
criticando o cancelamento dos recursos federais às rodovias catarinenses no valor de R$40 milhões. Diz que gostaria de
ver este mesmo empenho para combater um mal maior, que é a corrupção.
Ilustra, em tela, imagens da Operação Alcatraz, prejudicando os cofres públicos no valor de R$65 milhões; a
segunda fase da Operação Alcatraz desencadeou a Operação Hemorragia, com R$178 milhões; ou os respiradores em
R$33 milhões; Operação Fundo do Poço, em R$5 milhões; ratificando que foram desviados R$276 milhões, os quais não
foram utilizados em prol dos cidadãos catarinenses em educação, infraestrutura e saúde.
Indaga onde estão as manifestações contundentes dos Deputados, todos os dias no Plenário, indagando o
destino desses recursos, que se fossem divididos entre os 253 municípios do Estado, poderia enviar a cada município
R$1.100( Um milhão e cem mil reais).
Por fim, indaga cadê os Poderes cobrando a recuperação imediata desses valores. Afirma que R$276 milhões
dariam para duplicar a rodovia 163, se esse recurso fosse recuperado. Ressalta que cada vez que alguém falar mal do
Presidente, vai ouvir a verdade.
Deputado Jessé Lopes (Aparteante) – Considera importante falar sobre esse assunto, pois as pessoas querem
cobrar do Governo, mas depois que tudo ficou esclarecido, deviam se retratar. Explica que o Governo não tirou, mas fez um
remanejamento pela previsão de um dinheiro que não será utilizado pela BR até o final do ano, assim tirou esse recurso
para colocar na manutenção das estradas, e no próximo ano vai colocar esse valor na obra novamente. [Taquígrafa:
Elzamar]
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) – Lembra que no ano de 2019 a nota do IDEB foi um desastre, com a
média de 4.2 para os alunos do ensino médio.
Cita algumas denúncias enviadas ao seu gabinete de professores que estão distorcendo o ensino em sala de
aula, não somando em nada na formação dos alunos.
Diz que muitos professores estão preocupados em formar militantes políticos nas salas de aula, do que ensinar
conteúdo, e cita a pandemia como um grande divisor de águas, causando grandes prejuízos a todos, inclusive para a
educação.
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Apresenta a denúncia de uma professora que está negociando notas em sala de aula para alunos que se
vacinarem, e apresenta o áudio da professora, considerando tal fato lamentável. Reforça que por estas atitudes, o ensino
de Santa Catarina está de mal a pior.
Considera que a inteligência das pessoas foi afetada nesta pandemia, e fala que fará mais uma denúncia ao
Ministério Público e lamenta tal atitude. [Taquigrafia: Guilherme]
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) – Lembra aos senhores Deputados que, a partir de hoje, até o dia
23, por acordo de líderes, não haverá mais o horário dos Partidos Políticos, iniciando a Ordem do Dia às 15h.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Orador) - Informa que recebeu vários projetos nesse final de ano, percebe
que há uma falta de diálogo com as categorias, e por isso recebe reclamações a respeito dos projetos de reposição.
Comenta que no dia anterior foi anunciada a votação do projeto do plano de carreira da Polícia Civil, que vem
atender um anseio dessa categoria. Comunica que buscará o retorno da integralidade e paridade para a aposentadoria dos
segmentos da segurança pública, e que no seguinte dia, com a votação, será possível ter uma perspectiva de uma melhora.
Relata que recebeu um pleito dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social que estão sendo
injustiçados pelos projetos que estão na Casa, e está sendo analisado o que pode ser feito a respeito. Acrescenta que vai
buscar resolver junto com os Secretários as questões que prejudicam as categorias do serviço público em geral.
[Taquigrafia: Northon]
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) – Suspende a sessão até às 15h, lembrando os deputados que
estão em seus gabinetes que, por decisão e acordo de liderança, a partir de hoje ficou suprimido das sessões o horário
reservado aos Partidos Políticos, e foi antecipado para 15 horas a Ordem do Dia. Desta forma, lembra aos chefes de
gabinete e os próprios Deputados que a partir de hoje, até o dia 23, não haverá mais o horário dos Partidos Políticos,
entrando na Ordem do Dia às 15h, tendo em vista o grande número de projetos que estão na Casa.
Deputado Ismael dos Santos – Pede a palavra, pela ordem.
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) – Concede a palavra ao Deputado Ismael dos Santos.
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS – Registra que recebeu e agradece o Título de Cidadão Bocainense. Faz
esclarecimentos às comunidades terapêuticas, dizendo que esteve com o Secretário da Saúde, para solucionar a questão
da admissão nas comunidades, esperando que o pleito seja atendido, conforme a normativa do Ministério da Saúde, isto é,
através do CAPS, da Secretaria da Assistência Social do município, ou batendo à porta da comunidade, encaminhado por
procedimento médico.
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) – Parabeniza o Deputado Ismael dos Santos pela colocação.
Suspende a sessão por 15 minutos, lembrando aos senhores Deputados que a partir de hoje a Ordem do Dia
inicia às 15h.
Está suspensa a sessão até às 15h15.
(Pausa)
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) – Reabre a sessão e passa à Ordem do Dia.
**********
Ordem do Dia
A Presidência dá início à pauta da Ordem do Dia.
Solicita à assessoria que abra o painel para que as senhoras e senhores deputados possam registrar as
suas presenças.
(Procede-se à verificação de quórum.)
Há quórum para deliberação.
Informa que conforme, acordo de líderes, as sessões das próximas quintas-feiras serão presenciais, com a
Ordem do Dia iniciando às 10h, e em todas as demais sessões nas duas próximas semanas, a Ordem do Dia inicia às 15h.
Esta Presidência comunica que a comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao Projeto de
Lei n. 0430/2021.
Votação da redação final do Projeto de Lei n. 0072/2021.
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Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto de Lei n. 0081/2018.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto de Lei n. 0380/2019.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar n. 0001/2021, de autoria da Deputada
Paulinha, que institui a Região Metropolitana de Joinville (RMJ) e estabelece outras providências.
Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Finanças e Tributação; de Assuntos
Municipais; e de Transportes e Desenvolvimento Urbano.
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

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA

sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

sim

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT
DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

sim

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

sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES

sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

sim

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

20

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.002

03/01/2022

DEPUTADA MARLENE FENGLER

sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL
DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA

sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS

sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

sim

DEPUTADO NILSO BERLANDA

sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

sim

DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA

sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA

sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA

sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK

sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER

sim

Está encerrada a votação.
Votaram 30 srs. deputados.
Temos 30 votos “sim”, nenhum voto “não” e nenhuma abstenção.
Aprovado em segundo turno.
Discussão e votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar n. 0003/2020, de autoria do Deputado
Mauro de Nadal, que altera a Lei nº 6.218, de 1983, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências".
Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Trabalho, Administração e Serviço
Público; e de Segurança Pública.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs. deputados: Bruno Souza e Valdir Cobalchini.
Também fez a discussão da matéria o autor da matéria, Deputado Mauro de Nadal, esclarecendo que: “Este
projeto, para que os senhores possam estar seguros do seu voto, estamos em construção do mesmo há mais de três anos,
ele teve início aqui na Casa através do nosso gabinete, através do Sargento Emerson Garcia “in memoriam”, que teve a
continuidade pelos demais sargentos, essa discussão. Fizemos encaminhamento junto ao Governo do Estado de Santa
Catarina, há uma sinalização positiva por parte do Comando da Polícia Militar pela discussão que nós fizemos no interno de
toda corporação ao longo deste período, e aí teci algumas considerações, até por escrito, para que os senhores deputados
e senhoras deputadas possam entender um pouco melhor esta matéria.”
(Passa a ler)
“Este PLC 003, em pauta trata de mudança no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Lei n. 560,
de 2011, e visa buscar a correção a uma distorção proferida no passado a aprovada por esta Casa. É sem dúvida alguma
uma reflexão do que o passado distinguiu aos oficiais e praças, mas que agora pode e deve ser restabelecida pela isonomia
de tratamento às carreiras. A palavra chave deste PLC é isonomia, isonomia esta que tem o condão de atribuir justiça, e
acima de tudo restabelecer o fluxo na carreira das praças. Não é atribuir uma graduação acima para que o praça ingresse
na reserva remunerada, e sim uma forma de destravar o quadro de carreira ultrapassado e que carece de mudanças
urgentes.
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Em um universo de mais de dez mil praças, é praticamente impossível que nos ritmos atuais de promoção,
aqueles que se dedicarem a uma carreira de sargento via curso de formação, consigam galgar a última graduação das
praças, qual seja, subtenente da PM. A disparidade de vagas é absurdamente desproporcional, ao ponto de que, mesmo
estando apto e com o interstício superado, os 1º sargentos, muitas vezes, acabam ingressando na reserva remunerada sem
a perspectiva de alcançar a última graduação.
Assim, nasceu a Lei n. 560 de 2011, promoção requerida, que proporcionou aos oficiais galgarem ao posto de
coronéis, justamente porque na carreira deles também havia esta discrepância entre vagas e pessoal apto à promoção. É
preciso esclarecer que não foi nenhuma premiação, e sim justiça a uma carreira de mais de 30 anos de dedicação
exclusiva, sem direitos a nenhuma outra atividade, porque mesmo tendo cumprido interstício legal à promoção, esta não
vinha por conta da falta de vagas, e essa isonomia se faz necessária, é de certa forma imperiosa que ocorra, mesmo que
tardiamente, mas como diz o dito popular, antes tarde do que nunca.
A carreira das praças, infelizmente, sempre foi eivada de discrepância, o quantitativo de vagas disponibilizadas às
graduações não acompanha o quantitativo do efetivo existente, e mais, a cada ano ingressam mais militares, fazendo com
que o contingente de efetivo não vislumbre uma carreira militar justamente pela falta de vagas. Neste sentido que este PLC,
ora em pauta, começa a fazer justiça e destravar os quadros de carreira, em especial dos sargentos, porque com a Lei
n. 560, de 2011, também disponibilizadas às praças, passa a haver a possibilidade concreta de, ao atingir o final da
carreira, com certos requisitos básicos, se possa efetivamente disponibilizar a promoção e, desta forma, disponibilizar a
vaga àquele que ainda tenha tempo de carreira a cumprir, fazendo com que os sargentos de carreira sejam proporcionado o
fluxo da carreira das praças.
Ressalto, portando, o objetivo do PLC 003, que ora estamos votando, não é uma forma de promover para ir para
casa, e sim garantir que, após o cumprimento de toda a carreira e interstício, se possa galgar a graduação a que tem
direito, visto que, já cumpridos os requisitos à promoção, esta só não ocorre devido à falta de vagas, fato este decorrente de
uma lei de efetivo, que não previu esta situação e que, se não corrigida através deste PLC, acaba desestimulando e
desvalorizando ainda mais a carreira das praças.
Assim, contamos com o apoio de todos os nobres colegas Deputados para que votem “sim” a presente matéria.”
Em tempo, faz referência ao Marcelo Cabral, que sucedeu na articulação o Emerson Garcia, e conosco está no
contato, fazendo a articulação direta deste tema junto ao Governo do Estado.
A matéria continua em discussão.
Discutiram também e encaminharam a votação da presente matéria os srs. Deputados Coronel Mocellin,
Sargento Lima, Kennedy Nunes, Bruno Souza, José Milton Scheffer, Ismael dos Santos e Ivan Naatz.
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

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA

não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

sim

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT

sim

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

sim

DEPUTADO JAIR MIOTTO

sim

DEPUTADO JERRY COMPER

sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES

sim
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DEPUTADO JOÃO AMIN

sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

sim

DEPUTADO JULIO GARCIA

sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES

sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

sim

DEPUTADA MARLENE FENGLER

sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

sim

DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA

sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS

sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

sim

DEPUTADO NILSO BERLANDA

sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

sim

DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA

sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA

não

DEPUTADO SERGIO MOTTA

sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER

sim

Está encerrada a votação.
Votaram 32 srs. deputados.
Temos 30 votos “sim”, dois votos “não” e nenhuma abstenção.
Aprovado em primeiro turno.
Discussão e votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar n. 0017/2021, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça, que altera a redação do inciso III do art. 28 da Lei Complementar nº 631, de 2014, que "Institui o
Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, do Microempreendedor Individual e da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada e estabelece outras providências".
Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global.
Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs. deputados: Valdir Cobalchini.
A Presidência esclarece que o PL 308.7, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, foi convertido em PLC, por
isso que veio a titularidade da comissão de Constituição e Justiça, mas o teor da matéria é do Deputado Valdir Cobalchini.
Continua em discussão.
Discutiu também a matéria o sr. Deputado Jessé Lopes.
Está encerrada a discussão.
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.)
Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

03/01/2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.002

23

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

não

DEPUTADO BRUNO SOUZA

sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

sim

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT

sim

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

sim

DEPUTADO JAIR MIOTTO

sim

DEPUTADO JERRY COMPER

sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES

não

DEPUTADO JOÃO AMIN

sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

sim

DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES

sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

sim

DEPUTADA MARLENE FENGLER

sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

sim

DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA

sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS

sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

sim

DEPUTADO NILSO BERLANDA

sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

sim

DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA

sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA

não

DEPUTADO SERGIO MOTTA

sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK

sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER

sim

Está encerrada a votação.
Votaram 32 srs. deputados.
Temos 29 votos “sim”, três votos “não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada em primeiro turno.
A Presidência consulta os senhores líderes sobre a possibilidade de discutir e votar extrapauta o Projeto de Lei
n. 0417, de autoria do Deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a estadualização da estrada dos tropeiros, que liga o
município de Leoberto Leal a BR-282.
(As lideranças aquiescem.)
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Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0417/2021, de autoria do Deputado Jerry Comper, que
dispõe sobre a estadualização da Estrada dos Tropeiros, que liga o Município de Leoberto Leal à BR-282.
Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Finanças e Tributação; e de
Transportes e Desenvolvimento Urbano.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por maioria. [Taquígrafa: Sara]
Esta Presidência encerra a presente sessão e convoca outra, extraordinária, às 15h44, dando sequência à pauta
da Ordem do Dia.
Está encerrada a sessão. (Ata sem revisão dos oradores.)
[Revisão: Taquígrafa Sara]
–––– * * * ––––

ATA DA 029ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL
Às 15h44h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Campagnolo - Bruno Souza –
Coronel Mocellin – Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão – Fernando Krelling Ismael dos Santos – Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper – Jessé Lopes - João Amin – José Milton Scheffer – Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Luciane Carminatti - Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício Eskudlark Mauro de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda – Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba – Sargento Lima - Sergio Motta – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber.
PRESIDÊNCIA – Deputado Mauro de Nadal
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) – Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus,
declara aberta a presente sessão extraordinária.
**********
Ordem do Dia
A Presidência dá continuidade à pauta da Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto de Lei Complementar n. 0001/2021.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar n. 0003/2020, de autoria do Deputado
Mauro de Nadal, que altera a Lei nº 6.218, de 1983, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências".
Conta com parecer favorável com aprovação da(s) emenda(s) substitutiva global da comissão de Constituição e Justiça;
Conta com parecer favorável com aprovação da(s) emenda(s) substitutiva global da comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público;
Conta com parecer favorável com aprovação da(s) emenda(s) substitutiva global e subEmenda aditiva da
comissão de Segurança Pública;
Conta com parecer favorável à(s) emenda(s) substitutiva global da comissão de Constituição e Justiça.
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.)
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25
sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

sim

DEPUTADO BRUNO SOUZA

não

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

sim

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT

sim

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

sim

DEPUTADO IVAN NAATZ

sim

DEPUTADO JAIR MIOTTO

sim

DEPUTADO JERRY COMPER

sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES

sim

DEPUTADO JOÃO AMIN

sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

sim

DEPUTADO JULIO GARCIA

sim

DEPUTADO KENNEDY NUNES

sim

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

sim

DEPUTADA MARLENE FENGLER

sim

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

sim

DEPUTADO MILTON HOBUS
DEPUTADO MOACIR SOPELSA

sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS
DEPUTADO NEODI SARETTA

sim

DEPUTADO NILSO BERLANDA

sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

sim

DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA

sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA

não

DEPUTADO SERGIO MOTTA

sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK

sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER

sim

Está encerrada a votação.
Votaram 32 srs. deputados.
Temos 30 votos “sim”, dois votos “não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada em segundo turno.
Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar n. 0017/2021, de autoria da Comissão
de Constituição e Justiça, que altera a redação do inciso III do art. 28 da Lei Complementar nº 631, de 2014, que "Institui o
Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, do Microempreendedor Individual e da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada e estabelece outras providências".
Conta com parecer favorável com aprovação da emenda substitutiva global da comissão de Finanças e
Tributação;
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Conta com parecer favorável à emenda substitutiva global da comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público;
Conta com parecer favorável à emenda substitutiva global da comissão de Constituição e Justiça.
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
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO

não

DEPUTADO BRUNO SOUZA

sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

sim

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT

sim

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

sim

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

sim

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

sim

DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO

sim

DEPUTADO JERRY COMPER

sim

DEPUTADO JESSÉ LOPES

não

DEPUTADO JOÃO AMIN

sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

sim

DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

sim

DEPUTADA MARLENE FENGLER
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

sim

DEPUTADO MILTON HOBUS

sim

DEPUTADO MOACIR SOPELSA

sim

DEPUTADO NAZARENO MARTINS

sim

DEPUTADO NEODI SARETTA

sim

DEPUTADO NILSO BERLANDA

sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

sim

DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO RICARDO ALBA

sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
DEPUTADO ROMILDO TITON
DEPUTADO SARGENTO LIMA
DEPUTADO SERGIO MOTTA

sim

DEPUTADO SILVIO DREVECK

sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER

sim

Está encerrada a votação.
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Votaram 27 srs. deputados.
Temos 25 votos “sim”, dois votos “não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada em segundo turno. [Taquígrafa: Sara]
Esta Presidência encerra a presente sessão e convoca outra, extraordinária, às 15h50, dando sequência à pauta
da Ordem do Dia.
Está encerrada a sessão. (Ata sem revisão dos oradores.)
[Revisão: Taquígrafa Sara]
–––– * * * ––––

ATA DA 030ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL
Às 15h50, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Campagnolo - Bruno Souza –
Coronel Mocellin – Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão – Fernando Krelling Ismael dos Santos – Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper – Jessé Lopes - João Amin – José Milton Scheffer – Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Luciane Carminatti - Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício Eskudlark Mauro de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda – Padre Pedro
Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba – Sargento Lima - Sergio Motta – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber.
PRESIDÊNCIA –Deputado Mauro de Nadal
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) – Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus,
declara aberta a presente sessão extraordinária.
**********
Ordem do Dia
A Presidência dá continuidade à pauta da Ordem do Dia.
Votação da redação final do Projeto de Lei Complementar n. 0003/2020.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto de Lei Complementar n. 0017/2021.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto de Lei n.0417/2021.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Pedido de Informação n. 0739/2021, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário Adjunto de
Estado de Educação, informações acerca do Processo SCC 20752/2021.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
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Aprovado.
Pedido de Informação n. 0740/2021, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado de
Educação, informações acerca da obra que está sendo realizada na Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0741/2021, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado de
Educação, informações acerca da utilização do imóvel de propriedade do Estado localizado na Rua Leonel Pereira, no
Município de Florianópolis.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 1096/2021, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, cumprimentando diversos Policiais Militares de
Braço do Norte, pelo ato de bravura no salvamento de um homem que tentava cometer suicídio.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1097/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado, manifestando ao Comandante-Geral da Polícia
Militar de Santa Catarina e ao Comandante Regional da Polícia Militar de Xanxerê, repúdio pela retirada do Cabo Edemar
Luiz da Silva da atividade desenvolvida no Canil Setorial de Xanxerê.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada por maioria, com abstenção do Deputado Silvio Dreveck.
Moção n. 1098/2021, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando os Técnicos de Enfermagem
Tonilson e Amantino do Samu de Palhoça, pelo pronto atendimento a ocorrência de trabalho de parto prematuro.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1099/2021, de autoria do Deputado Sargento Lima, cumprimentando a Atleta Paralímpica Mariana de
Andrade de Mello, por conquistar duas Medalhas de Prata na Surdolimpiada Nacional de 2021.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 1100/2021, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando o Desembargador João Henrique
Blasi, por ter sido eleito Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1101/2021, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando o Desembargador Leopoldo Augusto
Bruggemann, por ter sido eleito Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1102/2021, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando o Desembargador Alexandre
d'Ivanenko, por ter sido eleito Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1103/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado, apelando ao Diretor-Geral e ao Superintendente
Regional do DNIT, pela construção de um elevado na Rodovia BR-282, Km 05.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Marcius Machado.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1104/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado, cumprimentando o Enxadrista Marco Cordeiro,
pela conquista como Vice-Campeão no Campeonato Pan-americano de Xadrez Amador 2021.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Marcius Machado.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1105/2021, de autoria do Deputado Sergio Motta, cumprimentando a dupla Enzo Elias e Jeff Giassi,
pela conquista do título na Porsche Endurance Cup 2021.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Sergio Motta.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1106/2021, de autoria do Deputado Sergio Motta, cumprimentando os Guardas Municipais Ronaldo da
Rosa Damazio e Lucas da Silva Maia, que realizando ronda com a viatura se depararam com uma tentativa de suicídio e de
imediato ligaram para a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, no Município de Tubarão.
Em discussão.
(Pausa)
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Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1107/2021, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando Diversos Policiais Militares do Município
de Itapema, pelo ato de bravura ao salvar a vida de um homem acidentado às margens da BR-101.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1108/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Conak Construções e
Empreendimentos, pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação
Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1109/2021, de autoria Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Hotel Figueiras, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1110/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Techy Internet, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1111/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Swell Óptica e
Joalheria, pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São
Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1112/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Móveis São Francisco, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 1113/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Dipães, pelos resultados
obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1114/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Contabile Contabilidade,
pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1115/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Hotel Catarina, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1116/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Gran Mestri, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1117/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Troin Seguros, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1118/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Sabedott Materiais de
Construção, pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São
Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1119/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Super Centenaro, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
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Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1120/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Sinuelo Auto Peças, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1121/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Heats Brazil, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1122/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Foppa
Esquadrias de Alumínio, pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação
Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1123/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Valar Alimentos, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1124/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Container Óleo, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1125/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Pivetta Injeção Diesel, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1126/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Habiteto, pelos resultados
obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
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Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1127/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Sicoob São Miguel, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1128/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Sysmo Sistemas, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1129/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Piscinas São Miguel, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1130/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Macari, pelos resultados
obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1131/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Treviso Filial, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1132/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Big John Cervejaria, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 1133/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Bonno Atacado e Varejo,
pelos resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 1134/2021, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a empresa Produtos Brusto, pelos
resultados obtidos no Prêmio Destaque Empresarial 2021, promovido pela Associação Empresarial de São Miguel do Oeste.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada. [Taquígrafa: Sara]
Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 2117/2021, 2118/2021, 2119/2021,
2120/2021, 2121/2021, 2129/2021 e 2130/2021, de autoria do Deputado Laércio Schuster; 2122/2021, de autoria do
Deputado Jair Miotto; 2123/2021, de autoria do Deputado Jessé Lopes; 2124/2021 e 2125/2021, de autoria do Deputado
Ivan Naatz; 2126/2021, de autoria do Deputado João Amin; 2127/2021, de autoria do Deputado Nilso Berlanda; e
2128/2021, de autoria da Deputada Paulinha.
A Presidência comunica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s: 2365/2021, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark; 2366/2021 e 2370/2021, de
autoria do Deputado Laércio Schuster; 2367/2021, de autoria do Deputado Sargento Lima; 2368/2021 e 2369/2021, de
autoria do Deputado Marcius Machado.
Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Comenta que foi denunciado, pois teve um boletim de ocorrência
registrado contra a sua pessoa.
Esclarece aos seus Pares a motivação para tal ato, que surgiu por conta de denúncia feita pelo parlamentar
apontando que o Instituto Cardiológico de Santa Catarina está com os aparelhos de hemodinâmica quebrados e, por esse
motivo, encontra-se impossibilitado de realizar exames laboratoriais em pacientes com problemas cardíacos.
Ressalta que existem pessoas esperando na fila há anos para fazer cirurgia cardíaca e não conseguem,
exatamente pela falta de equipamentos disponíveis. Acrescenta que a Secretaria da Saúde não possui contrato para a
manutenção dos aparelhos.
Exibe vídeo de sua visita ao Instituto Cardiológico de Santa Catarina, quando relatou os problemas mencionados.
Afirma que esse tipo de situação lhe motiva ainda mais para continuar denunciando irregularidades que
prejudicam a população catarinense e pede apoio dos Parlamentares diante de um tema tão importante. [Taquigrafia:
Roberto]
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presidente) - 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]

LEGISLAÇÃO
EMENDA CONSTITUCIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84, de 28 de dezembro de 2021
Altera a Constituição do Estado para estabelecer a adesão da Perícia Oficial de Santa
Catarina à Padronização Nacional de Nomenclatura e estabelece outras providências.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do art. 49, §
3º, da Constituição do Estado de Santa Catarina e do art. 61, inciso I, do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
Art. 1º O Capítulo IV-A do Título V da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
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“TÍTULO V
DA SEGURANÇA PÚBLICA
......................................................................................................
CAPÍTULO IV-A
DA POLÍCIA CIENTÍFICA
Art. 109-A. A Polícia Científica é o órgão permanente de perícia oficial, competindo-lhe a realização de
perícias criminais, os serviços de identificação civil e criminal e a pesquisa e o desenvolvimento de estudos na sua área de
atuação.
§ 1º A direção da Polícia Científica e a das suas diversas áreas de especialização serão exercidas por perito
oficial de carreira, nomeado pelo Governador do Estado.
§ 2º A lei disciplinará a organização, o funcionamento e o quadro de pessoal da Polícia Científica, de
maneira a garantir a eficiência de suas atividades.” (NR)
Art. 2º O art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56. Havendo lacunas na legislação específica da Polícia Científica, será aplicada a legislação pertinente
à Polícia Civil.” (NR)
Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar
acrescido do art. 56-A, com a seguinte redação:
“Art. 56-A. Na legislação estadual em vigor, onde se lê “Instituto Geral de Perícia”, leia-se “Polícia Científica”,
especialmente na Lei Complementar nº 374, de 30 de janeiro de 2007, na Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de
2019, e na Lei nº 15.156, de 11 de maio de 2010.” (NR)
Art. 4º Esta Emenda à Constituição do Estado entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 28 de dezembro de 2021.
Deputado MAURO DE NADAL
Presidente
Deputado Nilso Berlanda

Deputado Kennedy Nunes

1º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

Deputado Ricardo Alba

Deputado Rodrigo Minotto

1º Secretário

2º Secretário

LEI
LEI Nº 18.304, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre o Programa Energia é Saúde e Inclusão Social (PESIS), e adota outras providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do §
7º do art. 54 da Constituição do Estado e do § 1º do art. 311 do Regimento Interno, promulga a presente Lei:
Art. 1º O Programa Energia é Saúde e Inclusão Social (PESIS) se constitui na aplicação dos repasses financeiros dos dividendos e juros sobre capital próprio que o Estado de Santa Catarina recebe anualmente das Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC) de forma integral e direta nas áreas de saúde e esporte.
Art. 2º Os recursos financeiros serão alocados da seguinte forma:
I – 70% (setenta por cento) dos recursos deverão ser aplicados em repasses financeiros para os hospitais
municipais e filantrópicos visando o pagamento de suas faturas de energia elétrica, aquisição de equipamentos médicos e
hospitalares ou reforma de estrutura física;
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II – 30% (trinta por cento) dos recursos deverão ser transferidos para a Fundação Catarinense de Esporte
(FESPORTE) para aplicação obrigatória em programa intersetorial de esporte e lazer em instalações esportivas e espaços
públicos dos Municípios catarinenses, tendo em vista a promoção da saúde, a inclusão social, a redução e a prevenção da
violência, e programa de infraestrutura física voltada à inclusão esportiva das pessoas com deficiência.
§ 1º A Secretaria de Estado da Fazenda em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde deverá publicar
portaria, até o último dia útil de março, com o nome dos hospitais municipais e filantrópicos, o valor e o cronograma de
repasses dos recursos descritos no inciso I deste artigo.
§ 2º A Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) deverá publicar portaria, até o último dia útil de março, com o plano de ação e o cronograma de repasses dos recursos descritos nos programas descritos no inciso II deste
artigo.
Art. 3º O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Fazenda, abrirá rubrica e subação
específica na lei orçamentária anual para os dividendos e juros sobre capital próprio que recebe das Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A. (CELESC).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 24 de dezembro de 2021.
Deputado MAURO DE NADAL
Presidente

CADERNO ADMINISTRATIVO
GESTÃO DE PESSOAL, NORMATIVA, FISCAL E DE MATERIAIS
ATO DA MESA
ATO DA MESA Nº 001, de 3 de janeiro de 2022
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas
atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo SEI 21.0.000025932-0,
RESOLVE: com fundamento no art. 26 c/c art. 20 incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11 de
janeiro de 2006, com a redação dada pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à servidora JULIANA TANCREDO
GALLOTTI, matrícula nº 5090, ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-4, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, por tratar-se de período de exercício compreendido entre 23/01/2015, (LC nº 642/2015) e
12/11/2019, (EC nº 103/2019), correspondente a:
I - 40% (quarenta por cento) do valor da Gratificação de Exercício inerente ao cargo de
Coordenador, equivalente ao valor da Função de Confiança, código PL/FC-6 e
II - 40% (quarenta por cento) da diferença do valor do vencimento de seu cargo efetivo e do
cargo em comissão de Coordenador, código PL/DAS-6.
Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia financeira a
contar da dispensa da Função de Confiança, em relação ao Inciso I e, a contar da data do protocolo do requerimento em
relação ao Inciso II, com a incidência da contribuição previdenciária em ambas concessões.
Deputado MAURO DE NADAL - Presidente
Deputado Ricardo Alba - Secretário
Deputado Rodrigo Minotto - Secretário
Processo SEI 21.0.000025932-0
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 001, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nº 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 DAYANNE DA SILVA BORGES, matrícula n° 11064, de PL/GAB-55 para o PL/GAB64 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 3 de janeiro de 2022 (GAB DEP BRUNO SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028878-8
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 002, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor LÚCIO SANTOS BAGGIO, matrícula nº 7521, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria de Planejamento Institucional,
código PL/FC-6, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
NELSON HENRIQUE MOREIRA, matrícula nº 1001, que se encontra substituindo o Diretor-Geral, por 15 (quinze dias), a
contar de 3 de janeiro de 2022 ( GP- Diretoria-Geral).
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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028770-6
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 003, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE:

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

EXONERAR o servidor ZACLIR SERGIO STOLARSKI, matrícula nº 8499, do cargo de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-53 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de janeiro de
2022 (GAB DEP MAURO DE NADAL).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000000002-0
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 004, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nº 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 AGINERO CARLOS DA SILVA JUNIOR, matrícula n° 10814, de PL/GAB-55 para o
PL/GAB-59 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de janeiro de 2022 (GAB DEP BRUNO
SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028821-4
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 005, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nº 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 MARCELLUS DEL NERO BRINKMANN, matrícula n° 10784, de PL/GAB-30 para o
PL/GAB-40 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de janeiro de 2022 (GAB DEP BRUNO
SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028823-0
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 006, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nº 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 SAMUEL MORO JACQUES, matrícula n° 9460, de PL/GAB-60 para o PL/GAB-67 do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de janeiro de 2022 (GAB DEP BRUNO SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028824-9
–––– * * * ––––
Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

03/01/2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.002

39

PORTARIA Nº 007, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nº 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 FILIPPE DAVID DE SOUZA, matrícula n° 10510, de PL/GAB-65 para o PL/GAB-69 do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de janeiro de 2022 (GAB DEP BRUNO SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028822-2
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 008, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE: Com 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 a servidora abaixo relacionada exerce Atividade Parlamentar Externa, a contar
de 01 de fevereiro de 2021.
Matrícula

Nome do Servidor

Cidade

Gabinete

9382

MARCOS AUGUSTO DEMÉTRIO MEURER

ITAJAI

GAB DEP ANA CAROLINE CAMPAGNOLO

Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028756-0
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 009, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE: Com 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 a servidora abaixo relacionada exerce Atividade Parlamentar Externa, a contar
de 04 de JANEIRO de 2021.
Matrícula

Nome do Servidor

Cidade

Gabinete

10476

JEANINE CAROLINA ZAMBONINI BOCA SANTA

CHAPECÓ

GAB DEP ANA CAROLINE CAMPAGNOLO

Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028757-9
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 010, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE: Com 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(a) exerce Atividade Administrativa Interna, a
contar de 04 de janeiro de 2022.
Matrícula

Nome do Servidor

Gabinete

9308

AUGUSTO JOSÉ WANDERLINDE

GAB DEP ANA CAROLINE CAMPAGNOLO

Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028755-2
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 011, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nº 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 CLAUDEMIR BASQUERA, matrícula n° 7568, de PL/GAB-63 para o PL/GAB-68 do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 01 de janeiro de 2022 (GAB DEP NEODI SARETTA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 21.0.000028747-1
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 012, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora DANIELE DE MIRANDA SILVA, matrícula nº 7209, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Divulgação e Serviços
Gráficos, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, JULIO CESAR MARTINS, matrícula
nº 3702, que se encontra em fruição de férias por 20 (vinte) dias, a contar de 03 de janeiro de 2022 (DTI COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS).
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028075-2
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 013, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE:

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

EXONERAR o servidor JAIME EVARISTO, matrícula nº 2807, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-67 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 4 de janeiro de 2022 (GAB
DEP JAIR MIOTTO).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000000044-6
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 014, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor AMI NADABE OZELAME, matrícula nº 8594, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Serviços Gerais, código PL/DAS-6,
enquanto durar o impedimento do respectivo titular, ERON JOSÉ KUSTER, matrícula nº 3635, que se encontra em gozo de
férias por 30 (trinta) dias, a contar de 3 de janeiro de 2022 (DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS).
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028830-3
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 015, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor EVANDRO GONÇALVES PEREIRA, matrícula nº 1879, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de Almoxarifado, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, MARLISE
KUPAS SOARES, matrícula nº 1920, que se encontra em fruição de férias, por 30 (trinta dias), a contar de 03 de janeiro de
2022 ( DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO ).
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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000024919-7
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 016, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015,

RESOLVE:
DESIGNAR o servidor JUSSIE SEDREZ CHAVES, matrícula nº 6313, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Recursos Materiais,
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código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT,
matrícula nº 2016, que se encontra em fruição de férias por 10 (dez) dias, a contar de 03 de janeiro de 2022 (DA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS).
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000024919-7
———— * * * ————
PORTARIA Nº 017, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora JULIANA ELENA BASSETTI, matrícula nº 6324, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de Controle de
Processos de Compras de Bens e Serviços, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança,
enquanto durar o impedimento do respectivo titular, JUSSIE SEDREZ CHAVES, matrícula nº 6313, que se encontra
substituindo o Coordenador de Recursos Materiais, por 10 (dez dias), a contar de 03 de janeiro de 2022 ( DA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS ).
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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000024919-7
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 018, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor ANIBAL CANTALICIO ESTANISLAU, matrícula nº 1907, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de Patrimônio, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, ENIO
RUBEM LUCCA JUNIOR, matrícula nº 6320, que se encontra em fruição de férias, por 15 (quinze dias), a contar de 03 de
janeiro de 2022 ( DA - CRM - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO ).
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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000024919-7
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 019, de 3 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor JAILTON DIAS DA CUNHA, matrícula nº 1218, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de Sistema de Controle do
Orçamento de Gabinete, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento
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do respectivo titular, JOAO ROBERTO PIO, matrícula nº 1175, que se encontra em fruição de férias, por 30 (trinta dias), a
contar de 03 de janeiro de 2022 ( 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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028742-0
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 020, de 03 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor JOAO GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANN, matrícula nº 7211, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Controlador Geral Adjunto, código
PL/DAS-8, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, EDSON CORREA DA ROCHA, matrícula nº 9224, que se
encontra em fruição de férias por 15 (quinze) dias, a contar de 03 de janeiro de 2022 (GP - CONTROLADORIA-GERAL).
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028294–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 021, de 03 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora KARINY BONATTO DOS SANTOS, matrícula nº 10887, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, código
DAS-8, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, ANDRÉ LUIZ BERNARDI, matrícula nº 8367, que se encontra
em gozo de férias por 10 (dez) dias, a contar de 3 de janeiro de 2022 (GP- CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA).
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028831-1
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 022, de 03 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015,
RESOLVE:
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
fruição de férias por 30 (trinta) dias, a contar de 03 de janeiro de 2022 (DRH - COORDENADORIA DE ATOS E
REGISTROS FUNCIONAIS).
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028390-5
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 023, de 03 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º 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, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular,
BÁRBARA BIANCHINI VALI, matrícula nº 7525, que se encontra em fruição de férias, por 15 (quinze dias), a contar de 03
de janeiro de 2022 ( DRH - COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS ).
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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028390-5
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 024, de 03 de janeiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de
22 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora LARISSA GARCIA MARTINS, matrícula nº 6867, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de Controle de Frequência, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, BÁRBARA
BIANCHINI VALI, matrícula nº 7525, que se encontra em fruição de férias, por 15 (quinze dias), a contar de 18 de janeiro de
2022 ( DRH - COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS ).
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.
Nelson Henrique Moreira
Diretor-Geral, e.e.
Processo SEI 21.0.000028390-5
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 025, de 03 de janeiro de 2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor MATEUS BATISTA, matrícula nº 10759, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-36 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de janeiro de 2022 (GAB
DEP BRUNO SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000000084-5
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EDITAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO
AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria n.º 1930, comunica que
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º 035/2021, obteve o
seguinte resultado:
OBJETO: [Pregão Eletrônico] Contratação do serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para
atender às necessidades da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, na execução dos eventos do
Parlamento Jovem Catarinense, dos Encontros Estaduais de Vereadores Mirins, dos Encontros Estaduais de
Coordenadores do Programa Vereador Mirim e Estágios Visitas a serem realizados pela ALESC ao longo do ano de 2022.
RESULTADO:
Empresa Vencedora: ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI
LOTE ÚNICO
Item
01

Descrição
Fornecimento de Coffee Break e serviços de copeiragem/
garçonagem.

TOTAL

Und.

Qtd.

UN

6256

Valores (R$)
Unitário

Total

R$34,55

R$216.144,80

R$216.144,80

Conforme Proposta SEI 0228881

Florianópolis, 21 de dezembro 2021.
ALLAN DE SOUZA
Pregoeiro
Processo SEI 21.0.000010722-8
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