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C A D E R N O  L E G I S L A T I V O  
 

A T A S  
 

 

SESSÕES PLENÁRIAS 
 

ATA DA 006ª SESSÃO ORDINÁRIA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 

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 - Laércio 

Schuster - Luciane Carminatti - Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal – 

Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Paulinha - Pedro Celso Zuchi - Ricardo 

Alba – Rodrigo Minotto - Romildo Titon – Sargento Lima - Sergio Motta – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa 

 Deputado Maurício Eskudlark 

 Deputado Ricardo Alba 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK(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. 

********** 
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Breves Comunicações 

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) – Comenta que a seca que vem assolando o Estado catarinense, 

principalmente nas regiões do meio-oeste e oeste, se arrasta e se repete praticamente todos os anos. Cobra mais recursos 

do Governo estadual para o programa Reconstrói SC, que é uma linha de crédito emergencial destinada aos agricultores de 

municípios atingidos pela estiagem. 

Diz que o número de produtores atingidos é enorme, informando que os agricultores precisam recompor as 

pastagens, adquirir sementes e outros produtos. Alega que a falta de chuvas já atingiu cerca de 40% da produção, 

principalmente da agricultura familiar. Sugere outras ações urgentes, como a abertura de linha de crédito emergencial, 

garantia do abastecimento de milho via Conab, e aquisição de leite via Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. 

Registra que, amanhã, várias entidades, também Movimentos da Agricultura Familiar, farão manifestações, 

reivindicando providências junto ao Governo estadual e federal para a situação que estão passando. Lembra que sem 

agricultura e a agricultura familiar, não há comida na mesa dos catarinenses e brasileiros. [Taquígrafa: Ana Maria] 

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI (Oradora) – Refere-se a uma situação pessoal pela qual passou, quando 

precisou fazer consulta com um Mastologista, por conta do resultado dos seus exames, e foi então que precisou entender o 

que é a Neoplasia Mamária. Relata os momentos de angústia profunda, de negação, que viveu, e que depois veio a 

superação, a credibilidade nos bons profissionais que existem. Fala que somente a oração não tem o poder da cura, nesse 

momento, a cura vem com a atuação dos médicos, mas ela é fundamental para adquirir forças. 

Constata que a agilidade, nesses casos, é fundamental, e se faz necessário agilizar no SUS, a quimioterapia e a 

radioterapia não podem demorar tanto, a consulta com o médico também, pois isso implica saúde. Questiona sobre as 

mulheres que recebem um salário mínimo de benefício do INSS, e muitas vezes gastam com remédios. Indaga como fica a 

vida dessas mulheres quando aparece um câncer de mama. 

Ressalta, então, que fez contato com a Bancada Feminina da Assembleia, e conseguiram apresentar uma 

emenda à Lei Orçamentária deste ano, num valor de R$10 milhões para criar um programa de apoio às mulheres de baixa 

renda que passam também por um momento muito difícil como este. 

Menciona o atendimento diferenciado no setor de radioterapia do Hospital Regional de Chapecó, onde fez 

tratamento, em que as pessoas eram tratadas também para aumentar sua autoestima na luta pela vida. 

Faz um alerta de que é preciso olhar para o Hospital Regional do oeste com mais valor e importância, colocar 

mais aporte de recursos, pois ele atende um milhão de pessoas vindas de todas as regiões do meio-oeste catarinense. 

Deputado Ismael dos Santos (Aparteante) – Congratula-se com a Deputada por essa conquista particular e que, 

além de todo apoio que obteve, vê nos seus olhos o brilho da fé. Coloca que sua esposa também vivenciou esse tipo de 

tratamento há alguns anos e agora está bem. 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) –Parabeniza a Deputada e, como Presidente, fala em nome 

dos 40 Deputados, da alegria de recebê-la, e ver essa preocupação de estender o mesmo tratamento para todas as 

mulheres do Estado. 

Deputado Ricardo Alba – Pede a palavra, pela ordem, ao Presidente, para externar um abraço à Deputada 

Luciane, e dizer que se solidarizou com ela, pois sua mãe passou por algo parecido e também superou. [Taquígrafa: Eliana] 

********** 
Partidos Políticos 

Partido: PL 

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) - Reporta-se ao discurso do Deputado Celso Zuchi sobre a questão da 

Rodovia Ivo Silveira, a SC-108, referente à duplicação da citada estrada. E, em tempo, esclarece que a duplicação da SC-

108 é de vital importância para o desenvolvimento da região, e fala que recursos serão buscados para isso. Diz não 

concordar com a fala contrária em relação à duplicação SC-108 do citado Deputado, e acredita que não tem o aval de 

outros Deputados que representam a região. 

Faz exibição de vídeo da BR-470 para mostrar que as obras estão andando, que nos três anos de Governo 

Bolsonaro praticamente 85% já foram executados, e que nos 16 anos do PT a obra não saiu do papel. Enfatiza e destaca 
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os recursos que o Governo Federal e Estadual estão disponibilizando para a comunidade do entorno da referida rodovia, e 

se diz muito contente de ver a obra acontecendo. [Taquígrafa: Sílvia] 

Partido: PT 

DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI (Orador) – Cumprimenta a Deputada Luciane Carminatti, felicitando-a pelo 

retorno e enaltece a sua fala. 

Informa que fez uma indicação, um pedido para a Secretaria de Saúde do Estado com relação às quadras 

esportivas nas escolas estaduais. Faz um relato da época em que estudava, e naquela escola não tem uma quadra de 

esportes até hoje. Acredita que o Estado tem condições para atender esse pedido. 

Sobre a Rodovia Ivo Silveira, cita a promessa de duplicação feita a cada 4 anos, e que nunca é cumprida. 

Acrescenta que os empresários da margem da rodovia pediram por unanimidade a municipalização e que, no mínimo, o 

trecho seja revitalizado pelo Estado e melhor sinalizado. 

Comenta que, ao longo dos governos Lula e Dilma, as obras da BR-470 avançavam, mas não foram finalizadas 

devido ao golpe sofrido pela Presidente. Solicita ao Governo estadual que faça a ligação Blumenau, Gaspar, Guabiruba, 

informando que são 12 quilômetros de extrema importância para a região.[Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO RICARDO ALBA (Presidente) – Dando continuidade ao horário reservado aos Partidos Políticos, 

passa a palavra ao sr. Deputado Bruno Souza. 

Partido: NOVO 

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Tece críticas quanto ao tamanho dos governos estadual e federal, 

comentando que enriqueceram enquanto as pessoas empobreceram. Relembra que durante os dois anos de crise, devido 

ao Coronavírus, milhares de pessoas perderam empregos, muitas empresas fecharam e poupanças de famílias 

evaporaram, enquanto o Governo aumentou a arrecadação. Lamenta a fala do Secretário da Fazenda, comemorando um 

recorde de arrecadação, e afirma que a única forma de arrecadar é retirando dinheiro do povo. Complementa, informando 

que o Brasil é um dos piores países quanto ao retorno de imposto arrecadado para a população, e reitera que o melhor uso 

para o dinheiro do pagador de impostos é que não saia do bolso dele. 

Informa que desde a Constituição de 88, o gasto público cresce 6% ao ano acima da inflação, resultando em um 

Estado mais pesado e custoso ao brasileiro. E questiona se a vida do brasileiro melhorou na mesma proporção do 

crescimento do gasto público. 

Registra que o Governo do Estado vetou um artigo do Projeto de Lei n. 449/21, aprovado na Casa, que 

equiparava a alíquota de alimentos e bebidas quentes ao Estado do Paraná, e ao invés disso, o Governo aumentou os 

impostos no setor de bares e restaurantes, um dos mais prejudicados pela pandemia. Pede para que a Casa se coloque ao 

lado do povo catarinense e derrube o veto do Governo Estadual. [Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO RICARDO ALBA (Presidente) – Não havendo mais oradores inscritos, suspende a sessão até às 16h. 

(Pausa) 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Reabre a sessão e passa à Ordem do Dia. 

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

A Presidência dá início à pauta da Ordem do Dia. 

Pedido de Informação n. 0026/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário de Estado de 

Educação, informações acerca do Processo Administrativo Disciplinar constituída pela Portaria SES N°1255/21 contra 7 

servidores públicos estaduais. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0027/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário de Estado da 

Saúde, informações acerca da denúncia recebida de que o Departamento de Neurocirurgia do Hospital Celso Ramos 

estaria sem agulha de biópsia. 
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Em discussão. 

Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Bruno Souza. 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0028/2022, de autoria do Deputado Celso Zuchi, solicitando ao Secretário de Estado da 

Educação, informações acerca das escolas do estado que possuem ginásio de esportes e quadras cobertas. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0029/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da 

Infraestrutura, informações acerca de atrasos nas análises dos processos administrativos que tramitam nesta Secretaria. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0030/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Procurador-Geral do 

Estado, informações acerca da reunião do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado ocorrida no dia 23 de 

dezembro de 2021. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Moção n. 0045/2022, de autoria do Deputado Volnei Weber, cumprimentando o Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina, pelo Projeto Golfinho que visa formar as crianças para a prevenção de acidentes em ambientes aquáticos. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0046/2022, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o Senhor Alex Sandro Teixeira da 

Cruz, por sua ascensão ao cargo de Procurador de Justiça de Santa Catarina. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0047/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, apelando ao Presidente do Conselho Diretor da Anatel, 

pela instalação de uma antena transmissora de telefonia móvel no Distrito de Residência Fuck, no Município de Monte Castelo. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 
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Moção n. 0048/2022, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando o senhor Jali Meirinho, por integrar a 

relação de benfeitores no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0049/2022, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando o advogado Rafael Assis Horn, por ter 

sido eleito Vice-Presidente da OAB Nacional. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0050/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, manifestando à Reitoria da UDESC, UFSC e IFSC, 

repúdio à exigência do Passaporte Sanitário para circulação nas áreas comuns das Universidades. 

Em discussão. 

Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Jessé Lopes. 

Em votação. 

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

Aprovada com votos contrários dos srs. Deputados Fabiano da Luz, Luciane Carminatti e Celso Zuchi. 

Moção n. 0051/2022, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o senhor Willian Medeiros de 

Quadros, pela ascensão ao cargo como Juiz titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0052/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando a Bombeira Militar Samantha Rebelo 

Simas, por ter intervido por uma vítima que estava sendo agredida por um grupo armado. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0053/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando o Soldado da Polícia Militar Gabriel 

Pires, pelo salvamento de duas pessoas que estavam sendo arrastadas pela correnteza. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0054/2022, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, manifestando ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, apoio à aprovação da Lei Paulo Gustavo (PLP nº 73/2021 e da Lei Aldir Blanc 2 (PL nº 1.518/2021). 

Em discussão. 

Discutiram a presente matéria os srs. Deputados Silvio Dreveck, que solicitou informações sobre a moção, sendo 

que a Deputada Luciane Carminatti, em atendimento, procedeu à leitura do texto da mesma. 
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Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0055/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de União do Oeste, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0056/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Três Barras, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0057/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de São Miguel da Boa Vista, 

pela passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0058/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Santa Rosa do Sul, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0059/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Santa Helena, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0060/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Pomerode, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0061/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Paraíso, pela passagem 

de seu aniversário de fundação. 
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Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0062/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Ouro Verde, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0063/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Novo Horizonte, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0064/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Major Vieira, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0065/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Lauro Muller, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0066/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Irati, pela passagem de 

seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0067/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Formosa do Sul, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 
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Moção n. 0068/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Criciúma, pela passagem 

de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0069/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Calmon, pela passagem 

de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0070/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Bom Retiro, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0071/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Belmonte, pela 

passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0072/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Balneário Barra do Sul, 

pela passagem de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0073/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Arvoredo, pela passagem 

de seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Requerimento n. 0077/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando à Presidente do Detran/SC, 

informações acerca dos motivos pelos quais esta instituição tem atendimento apenas meio período. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 



10 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.037 23/02/2022 

 

 

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 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0079/2022, 0084/2022, 0085/2022, 

0087/2022, 0088/2022, 0089/2022, 0090/2022, 0091/2022, 0092/2022 e 0093/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta; 

0080/2022, 0081/2022 e 0082/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini; 0083/2022, de autoria do Deputado 

Sargento Lima; e 0086/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto. 

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

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0043/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini; 0044/2022, de autoria do 

Deputado Sargento Lima; 0045/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes; 0046/2022, 0047/2022 e 0048/2022, de autoria 

do Deputado Marcius Machado; 0049/2022 e 0050/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta; e 0051/2022, de autoria da 

Deputada Paulinha. [Taquigrafia: Cinthia] 

Deputado Jessé Lopes – Pede a palavra, pela ordem, para manifestar-se sobre a sua indicação de n. 0045/2022. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Concede a palavra ao Deputado Jessé Lopes. 

DEPUTADO JESSÉ LOPES – Relata que a sua indicação dirigida ao Secretário de Estado da Educação, sugere 

a reavaliação da dispensa dos aprovados no Concurso para ACT do Estado por não terem completado o esquema vacinal 

até a data da posse. 

Considera o absurdo o que está acontecendo, pois mesmo que se vacinem para atender a exigência, ainda assim 

são considerados não vacinados por não terem todas as doses, perdendo a oportunidade de trabalhar. Espera que o 

Governador reveja tal situação. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – A Presidência informa ao Deputado que já determinou o 

encaminhamento da indicação ao Secretário de Estado da Educação. [Taquígrafa: Sara]  

Finda a pauta da Ordem do Dia. 

********** 
Explicação Pessoal 

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) – Comenta a sua admiração pelos trabalhos realizados pela Bancada do 

Oeste, e ficou na sua imaginação o exército de um homem só. 

Fala sobre os recursos aprovados em dezembro de 2021, que totalizam R$1,3 bilhão, retirados do bolso do 

catarinense com a aprovação daquele pacote imoral da alegria. 

Explica por que fala do exército de um homem só, pois Joinville é responsável por 11% da arrecadação do 

Estado, chegando a R$130 milhões. Lembra que este pacote, que foi aprovado com mais de 30 votos dos Deputados 

desta Casa, colocou na conta do joinvilense mais R$133 milhões, que provavelmente não saberão para que, por que e 

para onde foram estes recursos. 

Cita que não só Joinville, mas todos os municípios ao seu redor pagarão essa conta, mas não vê manifestação do 

setor produtivo da região, nem da imprensa local. Diz que também está esperando manifestação do Ministério Público, o que 

não está acontecendo. Deixa sua crítica à Secretaria de Fazenda do Estado, que sabe muito bem tirar dinheiro do contribuinte 

que vai pagar mais de R$130 milhões, sem saber a destinação desse valor. E lembra que certos Deputados só visitam Joinville 

a cada quatro anos, por ser o maior colégio eleitoral do Estado, e não estão se manifestando contra esta situação. 

Registra que dentro de alguns dias será liberada a nova escola de formação de soldados da Policia Militar, e 

espera que o Governador Moisés envie mais de 100 novos policias para o efetivo da região, cumprindo a promessa que fez. 

[Taquigrafia: Guilherme] 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Informa que o Deputado Sargento Lima testou positivo para 

Covid, desta forma houve um acordo de lideranças para que o mesmo possa fazer a sua participação na sessão 

remotamente. Deixa esse esclarecimento a todos. 

DEPUTADO SARGENTO LIMA – Agradece a Presidência e a Mesa, dizendo que testou positivo e está 

assintomático, mas por uma questão de responsabilidade com os demais Colegas, está suspendendo também a sua 

agenda, respeitando esse período. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Agradece ao Deputado Sargento Lima, desejando que tenha 

uma breve recuperação. 

Concede a palavra ao Deputado Bruno Souza em Explicação Pessoal. [Taquígrafa: Sara] 
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DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Expõe posicionamento contrário ao Fundão Eleitoral, destacando que 

cada real destinado para esta finalidade faz falta para serviços públicos essenciais como saúde, segurança e educação. 

Conta que seu partido tem uma ação contra este fundão bilionário tramitando no STF, e convida todos os catarinenses para 

acessarem suas redes sociais e assinarem o manifesto contra o fundão. 

Declara repúdio a mais uma greve anunciada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Florianópolis. Diz que a 

instituição coloca a cidade de joelhos sempre que quer, pois apesar da justiça considerar a paralisação ilegal, nada 

acontece e as multas previstas sequer são cobradas. Cita iniciativa tomada pelo promotor Daniel Paladino na data atual 

contra a greve, e torce para que ele obtenha êxito na ação. 

Afirma que sua posição seria diferente e obrigaria os sindicatos a pagarem as multas, pois assim mostraria 

que o cidadão florianopolitano merece respeito, e que as decisões judiciais devem ser cumpridas, sem exceções. 

Ressalta que não entende por que as autoridades permitem este tipo de ilegalidade que atinge principalmente a 

população mais humilde. [Taquigrafia: Roberto] 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (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] 

–––– * * * –––– 

ATA DA 007ª SESSÃO ORDINÁRIA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 

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 – 

Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Paulinha - Pedro Celso Zuchi - 

Ricardo Alba – Rodrigo Minotto – Sargento Lima – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa 

 Deputado Maurício Eskudlark 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA(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 

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO (Oradora) – Menciona o Projeto de Lei n. 074/20l9, de sua autoria, que trata da 

proibição de vilipêndio de dogmas e crenças relativas a religião cristã sob a forma de sátira, ridicularização ou menosprezo 

em toda Santa Catarina. Acrescenta que o mesmo também aplica multas, proibe investimento de verbas públicas em 

agremiações, em festas de Carnaval, associações, partidos políticos, fundação, passeatas, enfim, qualquer coisa que 

vilipendie os símbolos religiosos cristãos. 

Cita caso recentemente ocorrido em Curitiba, Paraná, quando um vereador do PT invadiu com manifestantes a 

Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, e diz que o fato ocorrido é indigno e revoltante. Por isso, solicita a todos os 

colegas Deputados que apoiem a aprovação do seu projeto que está tramitando nas comissões da Casa, apelando para 

que haja celeridade na aprovação do mesmo. 

Informa que não é católica, toda sua família é evangélica, mas o fato ocorrido causa revolta e tristeza para 

qualquer cristão. Apresenta vídeos e fotografias que mostram, inclusive na Universidade de Florianópolis, violência contra 

Igrejas realizadas por manifestantes de esquerda. 

Deputado Jair Miotto(Aparteante) – Parabeniza pelas colocações, solidarizando-se com o projeto. Registra que 

fez nota de repúdio quanto ao que aconteceu na nesta igreja em Curitiba. 
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Deputado Ismael dos Santos (Aparteante) – Soma-se ao pronunciamento da Deputada, acrescentando que a 

cada dia 20 cristãos são martirizados em alguma parte do mundo. [Taquígrafa: Ana Maria] 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) – Concede a palavra ao Deputado Jessé Lopes em Breves 

Comunicações. 

DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) – Ressalta que esta Casa é a Casa do Povo, local em que as pessoas vêm 

trazer suas reivindicações, e fala que diversas categorias, ano passado, vieram fazer isso em prol de suas demandas. 

Esclarece que somente uma categoria não teve o direito de reivindicar aqui, que foram os militares aposentados, de não 

serem taxados em 14% na sua aposentadoria. 

Afirma que, em nenhum momento, nesta Casa, se mencionou que eles seriam incluídos nesse desconto. Isso não 

estava no projeto, pois se estivesse, eles se organizariam, assim como outras entidades o fizeram. Constata que isso foi 

feito isso de forma sorrateira, nesta Casa, e pior, estão todos calados. 

 Diz que isso partiu do Governador, que traiu a sua base, o seu eleitor, a sua classe. Considera que não foi sem 

querer, foi milimetricamente calculado, e lamenta não ter decifrado isso antes. Coloca que, segundo a legislação federal, isso 

exige uma discussão à parte, em outro projeto de lei paralelo, e pergunta onde aconteceu isso, onde está o projeto paralelo. 

Ressalta, também, que declaração do Governador o tranqüilizou em relação à pauta. Mas, infelizmente, em 

conluio com a Casa, ele sorrateiramente incluiu os militares no desconto de 14%, sem dar oportunidade aos mesmos de 

reivindicar, numa ação inconstitucional. 

Relata que a Justiça concedeu uma liminar, suspendendo provisoriamente esse desconto, e acrescenta que está 

fazendo um pedido de indicação para saber como será o comportamento do Governador com relação a isso. Espera que 

esta injustiça seja resolvida o mais breve possível. [Taquígrafa: Eliana] 

DEPUTADO JAIR MIOTTO (Orador) - Pronuncia-se a respeito da liberação do Ibama para a produção de 

macroalga no litoral catarinense, dizendo que a notícia interessa principalmente os maricultores. 

 Faz relato do entrave burocrático que impedia a produção no Estado desde 2008 e, ao mesmo tempo, comenta 

sobre os estudos realizados pela Epagri e a UFSC, recomendando o cultivo da macroalga, que é um insumo de grande 

valia na área farmacêutica, de cosméticos, alimentícia e como fertilizante. 

 Afirma que a liberação trará mais emprego e renda para os maricultores e desenvolvimento econômico na cadeia 

produtiva do litoral de Santa Catarina. [Taquígrafa: Sílvia] 

DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI (Orador) - Comenta sobre a BR-470, informando que em seu último 

mandato como Prefeito acompanhou a obra, exibindo um vídeo que fala sobre a situação do trecho. 

Ressalta a importância da BR e da ponte que corta o trecho, solicitando que seja dada continuidade às obras, 

questionando por que as obras não acontecem mais rapidamente após a saída do governo PT. Deseja que o governo atual 

possa dar continuidade e não faça cortes no orçamento das obras. 

Exibe outro vídeo de uma moradora solicitando um trecho que ligue Blumenau ao bairro Gaspar Alto, dizendo que 

acredita na sensibilidade do Governo Carlos Moisés para dar atenção a essa questão. [Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN (Orador) – Registra que, no dia de hoje, falará sobre soberania, patriotismo e 

economia, e sobre a importância da base industrial da defesa para o desenvolvimento do País e a geração de emprego e 

renda. Lembra que o investimento em tecnologias armamentistas é de interesse nacional, pois evita agressões e o combate 

aos interesses do País. Discorre sobre a relevância das fábricas e empresas que desenvolvem produtos bélicos para o 

Brasil e para as forças de segurança. 

Apresenta dados de 2021, onde a base industrial de defesa exportou mais de 1,5 bilhão de dólares, batendo 

recordes em setores de aeronaves, embarcações, ferramentas cibernéticas, radares, sistemas seguros de comunicação, 

armamento, entre outros itens de alta tecnologia. Diz que o desenvolvimento da indústria nacional de defesa é considerado 

um dos pilares da atual gestão e um dos principais vetores para a retomada da economia brasileira. 

Argumenta que para fortalecer a participação do Estado no setor, a FIESC, com apoio das Forças Armadas, 

realizará no Estado a II SC Expo Defense, feira de tecnologias e produtos de defesa, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, 

na Base Aérea de Florianópolis. Tratando, assim, de oportunidades de negócios, reunindo profissionais da aérea de 

defesa, juntamente com as forças de segurança, proporcionando um ambiente de relacionamento com empresas de 

segurança e defesa nacional. [Taquigrafia: Guilherme] 

********** 
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Partidos Políticos 

Partido: PSL 

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) – Lembra que este é o seu primeiro mandato, dizendo que se sente 

um pouco intimidado pela responsabilidade com os votos que o elegeram. Fala dos desafios e experiência adquirida 

até o momento, como na pandemia, referente à saúde, leitos de UTI, vacinação, e sempre se manteve desejoso em 

fazer o seu melhor. 

Reforça que neste ano tem muito a entregar, pois, sendo um ano de eleição, acredita ter muito trabalho pela 

frente. Emociona-se ao contar da entrega do Colégio Militar de Laguna, e apresenta um vídeo em plenário sobre o mesmo, 

e cita sua contribuição, a emenda no valor de R$500 mil. 

Discorre sobre sua origem simples e as dificuldades que enfrentou para estudar, e hoje tem a oportunidade de 

contribuir com centenas de crianças, proporcionando educação às mais humildes da região. 

Espera poder fazer o bem para todos, e mais uma vez comenta de sua emoção ao entregar e participar da 

inauguração do Colégio Militar de Laguna, onde será realizado um ensino de qualidade para todos catarinenses. 

[Taquigrafia: Guilherme] 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) – Não havendo mais oradores inscritos, suspende a 

sessão até às 16h. 

(Pausa) 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Reabre a sessão e passa à Ordem do Dia. 

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

A Presidência dá início à pauta da Ordem do Dia. 

Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0385/2019, de autoria do Deputado Ismael dos Santos, 

que dispõe sobre o acesso à informação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas para órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual. 

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 Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do MERCOSUL. 

A Presidência informa que o presente projeto recebeu emenda de Plenário, então fica retirado da Ordem do Dia. 

Deputado Ismael dos Santos – Pede a palavra, pela ordem. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Concede a palavra ao Deputado Ismael dos Santos. 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS – Sr. Presidente, seria possível explicar mais detalhado, o que significa isso. 

Eu não fui informado e o projeto é de minha autoria. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Esclarece que a emenda de plenário é do Deputado José Milton 

Scheffer, lendo o teor da mesma. 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS – Muito obrigado, senhor Presidente. É do líder do Governo, eu vou me submeter. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia. 

Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0401/2021, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark, 

que altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 2017, que "Consolida as Leis que dispõem sobre a instituição de datas e 

festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina" para instituir o Dia Estadual de Conscientização sobre a 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

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

Em discussão. 

Discutiram a presente matéria os srs. Deputados Maurício Eskudlark e Jair Miotto. 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0437/2021, de autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt, 

que institui a Campanha Estadual de Conscientização sobre a Alopecia. 
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Ao presente projeto foi apresentada emenda substitutiva global. 

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

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

A Presidência consulta os srs. líderes sobre a possibilidade de votar extrapauta o Projeto de Lei Complementar 

n. 0002/2022. 

(Pausa) 

As lideranças aquiescem. 

Discussão e votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar n. 0002/2022, de autoria do Governador 

do Estado, que altera o art. 1º da Lei Complementar nº 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina 

pisos salariais para os trabalhadores que especifica e adota outras providências. 

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: Neodi Saretta, Luciane Carminatti, Milton Hobus e Valdir 

Cobalchini. 

A Presidência registra, cumprimentando todos os membros das comissões, principalmente comissão de Finanças 

e Justiça, que foram ágeis em fazer com que esse projeto fosse votado o mais rápido possível. Informa também que o 

salário mínimo regional varia entre R$1.416,00 a R$1.621,00 e fica acima do salário mínimo nacional, entre 17% e 34%. 

Portanto, esse entendimento que foi feito entre quem paga os salários, quem recebe e esta Casa é importante para o 

engrandecimento do Estado. 

Continua em discussão. 

Discutiu também a presente matéria o sr. Deputado Ivan Naatz, Bruno Souza, Marcius Machado, João Amin, 

Ismael dos Santos e Milton Hobus. 

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.) 

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim 

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO  

DEPUTADO BRUNO SOUZA não 

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN  

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT sim 

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO sim 

DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim 

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO  

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim 

DEPUTADO IVAN NAATZ abst 

DEPUTADO JAIR MIOTTO sim 

DEPUTADO JERRY COMPER  

DEPUTADO JESSÉ LOPES  

DEPUTADO JOÃO AMIN sim 

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER sim 

DEPUTADO JULIO GARCIA  
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DEPUTADO KENNEDY NUNES  

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER  

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim 

DEPUTADO MARCIUS MACHADO abst 

DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim 

DEPUTADA MARLENE FENGLER sim 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim 

DEPUTADO MAURO DE NADAL  

DEPUTADO MILTON HOBUS sim 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim 

DEPUTADO NAZARENO MARTINS  

DEPUTADO NEODI SARETTA sim 

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim 

DEPUTADA PAULINHA  

DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI sim 

DEPUTADO RICARDO ALBA sim 

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim 

DEPUTADO ROMILDO TITON  

DEPUTADO SARGENTO LIMA  

DEPUTADO SERGIO MOTTA  

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim 

DEPUTADO VOLNEI WEBER  

  Está encerrada a votação. 

Votaram 25 srs. deputados. 

Temos 22 votos “sim”, um voto “não” e duas abstenções. 

A matéria está aprovada em primeiro turno. 

Esta Presidência encerra a presente sessão e convoca outra, extraordinária, às 16h37, dando sequência à pauta 

da Ordem do Dia. 

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

[Revisão: Taquígrafa Sara] 

–––– * * * –––– 

ATA DA 001ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 

Às 16h37, 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 – 

Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Paulinha - Pedro Celso Zuchi - 

Ricardo Alba – Rodrigo Minotto – Sargento Lima – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, 

declara aberta a presente sessão extraordinária. 

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

A Presidência dá continuidade à pauta da Ordem do Dia. 

Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar n. 0002/2022, de autoria do Governador 

do Estado, que altera o art. 1º da Lei Complementar nº 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina 

pisos salariais para os trabalhadores que especifica e adota outras providências. 

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: Neodi Saretta, Fabiano da Luz, Marcius Machado, Ivan Naatz, 

Fernando Krelling. 

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.) 

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim 

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO  

DEPUTADO BRUNO SOUZA não 

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN  

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT sim 

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO  

DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim 

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO  

DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim 

DEPUTADO IVAN NAATZ sim 

DEPUTADO JAIR MIOTTO  

DEPUTADO JERRY COMPER  

DEPUTADO JESSÉ LOPES  

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  

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim 

DEPUTADO MAURO DE NADAL  

DEPUTADO MILTON HOBUS sim 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim 

DEPUTADO NAZARENO MARTINS  

DEPUTADO NEODI SARETTA sim 

DEPUTADO NILSO BERLANDA sim 

DEPUTADA PAULINHA  
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DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI sim 

DEPUTADO RICARDO ALBA sim 

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim 

DEPUTADO ROMILDO TITON  

DEPUTADO SARGENTO LIMA  

DEPUTADO SERGIO MOTTA  

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim 

DEPUTADO VOLNEI WEBER  

  Está encerrada a votação. 

Votaram 23 srs. deputados. 

Temos 22 votos “sim”, um voto “não” e nenhuma abstenção. 

A matéria está aprovada. 

A Presidência concede a palavra, pela ordem, ao sr. Deputado Ivan Naatz. 

DEPUTADO IVAN NAATZ – Registra que na presente data comemora-se o Dia do Repórter, que faz um trabalho 

extraordinário no Brasil, em busca da verdade, transformando a informação em notícia, exercendo um papel relevante no 

crescimento da sociedade. E neste sentido o seu trabalho é fundamental para o fortalecimento da Democracia, da liberdade 

de expressão, e essencial para todos aqueles que precisam desse instrumento para formar comunicação de qualidade. A 

todos os repórteres do Brasil manda o seu grande abraço, e em nome da Assembleia Legislativa registra esta data festiva. 

Também parabeniza o Prefeito de Penha pela decisão de discutir o custo financeiro da AMFRI. [Taquígrafa: Sara] 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Esta Presidência encerra a presente sessão e convoca outra, 

extraordinária, às 16h44, dando sequência à pauta da Ordem do Dia. 

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

[Revisão: Taquígrafa Sara] 

–––– * * * –––– 

ATA DA 002ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 

Às 16h44, 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 – 

Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Paulinha - Pedro Celso Zuchi - 

Ricardo Alba – Rodrigo Minotto – Sargento Lima – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (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. 0002/2022. 

Não há emendas à redação final. 

Em votação. 

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

Aprovada. 
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Pedido de Informação n. 0031/2022, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, solicitando ao Secretário de 

Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do prazo para que as passarelas de pedestres, no acesso aos 

bairros Santo Antônio de Lisboa e Ratones na SC-401, sejam finalizadas. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0032/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil, informações acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0033/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, solicitando ao Chefe da Casa 

Civil, informações acerca de quando será cumprida a destinação do recurso extra para atendimento de emendas 

parlamentares impositivas. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Moção n. 0074/2022, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, manifestando ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, apoio ao Projeto de Lei nº 1636/2019. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0075/2022, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, manifestando aos familiares do senhor 

Arnaldo Jabor, pesar pelo seu falecimento. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0076/2022, de autoria do Deputado Ivan Naatz, cumprimentando o Presidente da Associação Brasileira 

de Terapeutas Capilares e Cabeleireiros, pela dedicação e atuação no desempenho de suas funções. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0077/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando a Guarnição Reforçada da Polícia 

Militar de Santa Catarina, pelos relevantes serviços prestados à comunidade Criciumense. 

Em discussão. 

(Pausa) 
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Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0078/2022, de autoria da Deputada Ana Campagnolo, manifestando repúdio à invasão na Igreja Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos de São Bendito, localizada em Curitiba. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0079/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Ituporanga, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0080/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Capinzal, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0081/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Piratuba, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0082/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Itapiranga, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0083/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Presidente Castello 

Branco, pelo seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0084/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de São Carlos, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 
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(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0085/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de São Miguel do Oeste, 

pelo seu aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0086/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Taió, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0087/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Tangará, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0088/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Urubici, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0089/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Vidal Ramos, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0090/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Xanxerê, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0091/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Xavantina, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 
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(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0092/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o Município de Xaxim, pelo seu 

aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0093/2022, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando a Cabo Samantha Simas pela 

rápida ação que salvou um homem em Piçarras. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0094/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando a atleta Bárbara Therezinha 

Santana, de Tubarão, por ter conquistado o terceiro lugar no Campeonato Sul Brasileiro de Jiu-Jitsu, categoria Adulto Médio 

na faixa azul. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0095/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando o atleta Diego Henrique Giassi, de Tubarão, 

por ter conquistado o primeiro lugar no Campeonato Sul Brasileiro de Jiu-Jitsu na categoria Pesado master 1, na faixa preta. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0094/2022, de autoria do Deputado Ivan 

Naatz; 0095/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto; 0096/2022 e 0146/2022, de autoria do Deputado Ismael dos Santos; 

e 0145/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda. 

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

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0052/2022, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca; 0053/2022, de autoria da 

Deputada Ana Campagnolo; 0054/2022 e 0055/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado; 0056/2022, de autoria do 

Deputado Celso Zuchi; 0057/2022, de autoria da Deputada Paulinha; e 0058/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda. 

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

********** 
Explicação Pessoal 

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Faz um adendo acerca das votações nas sessões ordinárias, dizendo 

que não aceita o papel de homologador e faz questão de honrar os votos que recebeu defendendo suas opiniões sempre. 

Discorre sobre iniciativa da qual tem orgulho de fazer parte, a reformulação do Pacto Federativo. Expressa que o 

projeto tem potencial para mudar o Brasil para as próximas gerações. Alega que o Pacto Federativo é a forma que a União, 

atualmente, arranja os Estados para suprimir as vontades individuais dos cidadãos. 
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Conta que o processo para reformular a Constituição Federal por meio dos Estados nasceu na Alesc. Cita que para 

que a PEC seja votada pelo Congresso Nacional, o mesmo texto precisa ser aprovado em 14 das 27 Assembleias Legislativas. 

Destaca que o projeto já foi aprovado em nove assembleias legislativas e, no momento atual, está tramitando em outras nove. 

Afirma que, justamente por lutar contra a centralização política, foi fundamental que a iniciativa tivesse surgido 

dos Estados, de forma descentralizada. Salienta que a principal intenção da PEC é descentralizar as decisões da União e 

dar voz aos Estados e a toda a população. [Taquigrafia: Roberto] 

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) - Expressa sua alegria em ver o Deputado Maurício Eskudlark atuando 

como Vice-Presidente da Casa. 

Chama atenção para a decisão tomada pelo Ministro Lewandowski, no dia anterior, que determinou que o Ministério da 

Mulher, da Criança e dos Direitos Humanos mude uma nota técnica e não disponibilize mais o Disque 100 para atendimento de 

denúncias de pais contrários à vacinação dos seus filhos contra a Covid-19, e que tenham os seus direitos violados. 

Questiona o Ministro sobre qual o seu preparo técnico para combater uma nota, feita por técnicos, dentro de um 

serviço de ouvidoria. Afirma que não é negacionista, bem como não é contra a vacina, mas respeita a liberdade. 

Cita que os Ministros estão transformando o STF em um puxadinho ideológico da esquerda. Afirma que o papel 

dos ministros não é defender ideologia, convicções, mas garantir que a Constituição seja cumprida. 

Ressalta que respeita a Suprema Corte do Brasil, a instituição, mas, como Parlamentar, tem o direito e o dever de 

questionar decisões tomadas por homens públicos. [Taquigrafia: Roberto] 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (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] 

 

A T O S  D A  M E S A  
 

 

ATO DA MESA DL 
 

ATO DA MESA Nº 006-DL, de 2022 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 

52, inciso I, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições 

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Kennedy Nunes para ausentar-se do País, pelo período de 9 (nove) dias, a 

contar de 7 de março do corrente ano, a fim de desempenhar missão temporária, de caráter diplomático, em virtude de 

viagem oficial à Colômbia. 

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 23 de fevereiro de 2022. 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

REQUERIMENTO 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Moacir Sopelsa 

Presidente da Alesc 

O Deputado que este subscreve requer à Mesa desta Casa, nos termos do art. 52, inciso I e § 2º, do 

Regimento Interno, a concessão de licença para desempenhar missão temporária, de caráter diplomático, pelo período de 9 

(nove) dias, a contar de 7 de março do corrente ano, em virtude de viagem oficial Colômbia. 

A viagem tem como objetivo a participação das Eleições Legislativas Gerais naquele País, conforme 

documento em anexo. 

Florianópolis, datado e assinado digitalmente. 

Kennedy Nunes 

Deputado Estadual 

Processo SEI 22.0.000004172-0 
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P R O P O S I Ç Õ E S  D E  O R I G E M  D O  L E G I S L A T I V O  
 

 

PROJETO DE LEI 
 
PROJETO DE LEI Nº 0018.0/2022 

Altera o Anexo Único da Lei nº 18.278, de 2021, que “Consolida os atos normativos 

que concedem o Título de Utilidade Pública estadual no âmbito do Estado de Santa 

Catarina”, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural 

Alemã de São João do Oeste – ACASJO, de São João do Oeste. 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alemã de São João do Oeste – 

ACASJO, com sede no Município de São João do Oeste. 

Art. 2º O Anexo Único da Lei nº 18.278, de 20 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a alteração 

constante do Anexo Único desta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 

Mauro de Nadal 

Deputado Estadual 

Lido no Expediente 

Sessão de 22/02/22 

ANEXO ÚNICO 

(ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 18.278, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021) 

“ANEXO ÚNICO 

ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 SÃO JOÃO DO OESTE LEIS 

1. .............................................................................. ................................................... 

2. Associação Cultural Alemã de São João do Oeste – ACASJO  

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

 (NR)” 

Sala das Sessões, 

Mauro de Nadal 

Deputado Estadual 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente Projeto de Lei que ora apresento tem por objetivo declarar de utilidade pública estadual a 

Associação Cultural Alemã de São João do Oeste – ACASJO, de São João do Oeste, uma vez que referida entidade presta 

atividades de relevante interesse social a comunidade. 

Nesse contexto, de acordo com seu Estatuto Social, a Associação Cultural Alemã de São João do 

Oeste tem por objetivo promover a educação e desenvolver a cultura, em especial as atividades de organizações 

associativas ligadas à cultura, e à arte, englobando grupos de danças folclóricas, de teatro, corais, música, 

instrumentalização e cando do município de São João do Oeste, bem como promover e realizar eventos culturais que 

propiciem a apresentação dos grupos vinculados à entidade ou que tragam opções de acesso à diversas 

manifestações culturais para a população. 

Ante o exposto, conto com apoio dos meus Pares para aprovação desta proposta legislativa. 

Sala das Sessõe, 

Mauro de Nadal 

Deputado Estadual 
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C A D E R N O  A D M I N I S T R A T I V O   
 

G E S T Ã O  D E  P E S S O A L ,  N O R M A T I V A ,  F I S C A L  E  D E  M A T E R I A I S  
 

 

ATOS DA MESA 
 

ATO DA MESA Nº 144, de 23 de fevereiro 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, 

RESOLVE: 

DISPENSAR o servidor CLAUDIR JOSE MARTINS, matrícula nº 1501, da função de Assessoria 

Técnica- Administrativa, código PL/FC-6, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 23 de fevereiro de 

2022 (DG - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES). 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

Processo SEI 22.0.000004761-2 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 145, de 23 de fevereiro 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, 

RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções nºs. 001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas 

alterações, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR CLAUDIR JOSE MARTINS, matrícula n° 1501, para exercer o cargo de provimento 

em comissão de Coordenador de Divulgação e Serviços Gráficos, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar de 23 de fevereiro de 2022 (DTI - COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS). 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

Processo SEI 22.0.000004761-2 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 146, de 23 de fevereiro de 2022 

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

atribuições, com amparo no parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, 

RESOLVE: com fundamento no art. 20-A da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006, 

convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

CONCEDER à servidora FERNANDA OSTROSKI, matrícula nº 7981, do Quadro de Pessoal da 

Assembleia Legislativa Retribuição Financeira por Operação de Sistemas de Processos Administrativos e Legislativo, no 

valor correspondente ao da Função de Confiança, código PL/FC-5, a contar de 1º de março de 2022 (GAB DEP 

SARGENTO LIMA). 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

Processo SEI 22.0.000004171-1 

–––– * * * –––– 
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ATO DA MESA Nº 147, de 23 de fevereiro de 2022 

Altera o art. 5º do Ato da Mesa nº 015, de 1º de fevereiro de 2022. 

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

atribuições administrativas, com amparo no parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Art. 1º O art. 5º do Ato da Mesa nº 015, de 1º de fevereiro de 2022, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 5º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.” (NR) 

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

contar de 1º de fevereiro de 2022. 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

Processo SEI 22.0.000003452-9 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 148, de 23 de fevereiro de 2022 

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

atribuições, com amparo no parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, os efeitos do Ato da Mesa nº 347, de 28 de 

setembro de 2021, que constituiu Comissão Processante, alterado pelos Atos da Mesa nº 357 e nº 358 de 18 de outubro de 

2021, a contar de 02 de março de 2022. 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

Processo SEI 22.0.000003289-5 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 149, de 23 de fevereiro de 2022 

Regulamenta a concessão de auxílio-educação infantil no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina. 

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

suas atribuições previstas no inciso XVI e no parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno, 

CONSIDERANDO o Ofício TCE/SC/GAP/SEG/22538/2021, de 13 de dezembro de 2021, 

recepcionado nesta Casa Legislativa no dia 4 de janeiro de 2022, referente ao Processo @ACO-21/00710952, no qual o 

Tribunal de Contas do Estado recomenda adequar o normativo desta Alesc (Ato da Mesa nº 268/2006), no que tange ao 

pagamento de auxílio-educação infantil, conforme dispõe a Lei nº 6.745, de 1985 – Estatuto dos Servidores Públicos 

Civis do Estado de Santa Catarina, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 7°, inciso XXV, da Constituição Federal, e no art. 115, § 1º, 

II, e § 2°, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 7°, XVII, da Constituição Federal, no art. 1° da Lei 

Complementar n° 447, de 7 de julho de 2009, e no art. 1º da Lei federal n° 11.770, de 9 de setembro de 2008, 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 30 e 32 da Lei nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e no art. 8° da Resolução n° 7, de 14 de dezembro de 2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, 

CONSIDERANDO o teor da Súmula 310 do Superior Tribunal de Justiça, e 

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo SEI 22.0.000000777-7, 



26 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.037 23/02/2022 

 

 

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 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica regulamentada a concessão de auxílio-educação infantil (creche e pré-escola), 

previsto no art. 115, § 1°, II, e § 2°, da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, aos servidores ativos do Quadro de 

Pessoal da Assembleia Legislativa e à disposição da Alesc, observadas as condições estabelecidas neste Ato da Mesa. 

§ 1º O auxílio de que trata este Ato da Mesa destina-se à educação infantil de dependente do 

servidor ativo ou à disposição da Alesc. 

§ 2º Para os fins deste Ato, consideram-se dependentes os filhos, equiparando-se a esses os 

enteados e os menores sob guarda ou tutela do servidor, desde que comprovado o vínculo de dependência econômica. 

Art. 2° O auxílio-educação infantil será concedido a contar da data do protocolo do 

requerimento, por meio de formulário eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desde que o dependente 

esteja previamente registrado no assentamento funcional do servidor e o processo devidamente instruído com os 

seguintes documentos: 

I – declaração do servidor de que o cônjuge ou responsável legal não recebe benefício igual 

ou similar; e 

II – contrato celebrado pelo servidor com o estabelecimento de ensino infantil, do qual deve 

constar: 

a) o nome do aluno; 

b) a etapa da educação infantil (creche ou pré-escola); e 

c) o valor e quantidade de parcelas mensais. 

§ 1º Na hipótese de o requerimento não estar devidamente instruído o auxílio-educação infantil 

será concedido a partir da data da apresentação, à Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios, do(s) documento(s) 

faltante(s) necessário(s) à correta instrução. 

§ 2° O benefício será concedido ao servidor no período correspondente às seguintes 

combinações de idade do dependente: 

I – a partir dos 4 (quatro) meses de idade, desde que o seu nascimento não tenha motivado a 

concessão de licença para repouso à gestante pelo período de 180 (cento e oitenta dias); ou 

II – a partir dos 6 (seis) meses de idade; 

III – até 5 (cinco) anos de idade; ou 

IV – até 6 (seis) anos de idade, desde que completados após 31 de março. 

§ 3° Nos casos dos incisos III e IV do § 2°, o benefício perdurará até o dia 31 de dezembro do 

ano no qual o dependente aniversariou. 

§ 4° A manutenção do benefício fica condicionada à entrega à Coordenadoria de Gestão e 

Controle de Benefícios do contrato de que trata o inciso II do caput, no início de cada ano letivo e também na hipótese de 

transferência do dependente de estabelecimento de ensino. 

Art. 3° O auxílio-educação infantil, no valor de até R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 

será pago em folha de pagamento no mês subsequente ao da entrega do comprovante de pagamento do 

estabelecimento de ensino, desde que enviado, à Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios, até o dia 15 

(quinze) de cada mês. 

§ 1° Serão aceitos como comprovantes de pagamento de que trata o caput, os seguintes 

documentos em nome do beneficiário: 

I – nota fiscal de prestação de serviço emitida pelo estabelecimento de ensino; 

II – boleto bancário, com a devida comprovação do pagamento; ou 

III – recibo, quando emitido por entidade isenta da emissão de documento fiscal, desde que a 

entidade declare que se enquadra em tal situação. 
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§ 2° Os documentos elencados nos incisos I a III do § 1° deverão conter, no mínimo, a Razão 

Social e o CNPJ do estabelecimento de ensino, bem como o nome do servidor, do seu dependente e o mês de 

competência da parcela paga. 

§ 3° Não será ressarcida ao servidor a parcela mensal de pagamento efetuado ao 

estabelecimento de ensino com competência superior a 3 (três) meses, contados do mês de encaminhamento dos 

comprovantes à Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. 

§ 4° O valor do auxílio-educação infantil será reajustado, anualmente, em 1° de maio, pelo 

mesmo índice utilizado para recompor o valor referencial de vencimentos dos servidores da Alesc. 

Art. 4° O auxílio-educação infantil de que trata este Ato da Mesa configura verba indenizatória e 

seu pagamento será suspenso nas hipóteses de o servidor passar a usufruir de licença sem remuneração ou não cumprir o 

disposto no art. 2°, § 4°, deste Ato. 

Art. 5° Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral. 

Art. 6° Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 

1º de março de 2022. 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

Processo SEI 22.0.000000777-7 
 

 

PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 310, de 22 de fevereiro 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: com fundamento no Parágrafo único do art. 27 da Lei Complementar nº 491, de 20 

de janeiro de 2010, 

REDESIGNAR, por 30 (trinta) dias, o servidor RAFAEL GHISI DUTRA, matrícula nº 6343, como 

presidente, os servidores Nivaldo Cesar Senes dos Santos, matrícula nº 962, e Gerson Rodrigo de Bandeira Pamplona, matrícula 

nº 1458, como membros, e, Maria de Lourdes Ghizzo, matrícula nº 1823, como secretária da Comissão de Sindicância, instituída 

pela Portaria nº 1236, de 10 de junho de 2021, a contar de 2 de março de 2022, para dar conclusão aos trabalhos. 

Andre Luiz Bernardi  

Diretor-Geral 

Processo SEI 21.0.000005902-9 
–––– * * * –––– 

PORTARIA Nº 311, de 22 de fevereiro 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: 

DESIGNAR a servidora ROSANA BUNN, matrícula nº 4251, do Quadro de Pessoal da 

Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria Técnica- Consultoria, código PL/FC-5, do 

Grupo de Atividades de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, MARCELO DE PAULA 

RIBEIRO, matrícula nº 1475, que se encontra em fruição de licença-prêmio nos períodos de 17/02/2022 a 03/03/2022 e de 

07/03/2022 a 05/04/2022( GP - CONSULTORIA LEGISLATIVA). 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000003560-6 
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E D I T A I S ,  L I C I T A Ç Õ E S ,  C O N V Ê N I O S  E  C O N T R A T O S  
 

 

AVISO DE RESULTADO 
 

AVISO DE RESULTADO 

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria n.º 1771, comunica que 

atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º 027/2021, obteve o 

seguinte resultado: 

OBJETO: Objeto a aquisição de 17 (dezessete) scanners departamentais com 36 (trinta e seis) meses de garantia on-site, 

de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

RESULTADO:  

LOTE ÚNICO 

ITEM QTDE. UN. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

SUBTOTAL 
(R$) 

01 17 UN SCANNER KODAK ALARIS S2060W COM 
TREINAMENTO REMOTO. 

R$4.700,00 R$79.900,00 

TOTAL DO LOTE ÚNICO (R$): R$79.900,00 

EMPRESA VENCEDORA: 4U Digital Comercio e Serviço Eireli - EPP 

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2022 

Valter Eiclides Damasco 

 Pregoeiro 

Processo SEI 21.0.000005613-5 

 
 

EXTRATO 
 

EXTRATO Nº 243/2022 

REFERENTE: TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA celebrado em 22/02/2022. 

1ª PARTÍCIPE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC) 

2ª PARTÍCIPE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA (TRE/SC) 

CNPJ: 05.858.851/0001-93 

OBJETO: Cooperação técnica entre a ALESC e o TRE-SC, objetivando atender à Lei n° 16.585, de 15 de janeiro de 2015. 

Trata-se da implementação da Lei que disciplina a iniciativa popular a que se refere o § 1º do art. 50 da Constituição 

Estadual, dando possibilidade de assinatura de propostas de lei por meio de cadastro realizado nos sistemas da ALESC, 

com validação junto à Justiça Eleitoral. 

VIGÊNCIA: 22/02/2022 a 21/02/2027 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666/93; e Lei nº 16.585, de 15 de janeiro de 2015. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Evandro Carlos Dos Santos - Diretor Legislativo 

Moacir Sopelsa - Presidente da ALESC 

Fernando Carioni – Presidente TRE/SC 

Renato de Ávila Pacheco - Coordendor de Eleições TRE/SC 

Processo SEI 21.0.000007317-0 
–––– * * * –––– 
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