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CADERNO LEGISLATIVO
ATAS
SESSÕES PLENÁRIAS

ATA DA 013ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2022
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA
Às 9h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Campagnolo - Bruno Souza –
Coronel Mocellin – Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão – Fernando Krelling Ismael dos Santos – Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper – Jessé Lopes - João Amin – José Milton Scheffer – Julio
Garcia - Kennedy Nunes - 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 - Romildo Titon - Sergio Motta – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber.
PRESIDÊNCIA – Deputado Maurício Eskudlark
Deputado Kennedy Nunes
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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DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO (Orador) – Fala que, de acordo com seus valores, em sua
atuação médica, sempre sua atitude foi pelo humanismo, conversar com o paciente, segurar a sua mão, olhar nos olhos,
ganhar a sua confiança.
Esclarece estar mencionando isso porque soube do falecimento, ontem, de um grande ícone da Medicina de
Santa Catarina, o Doutor Felipe Felício, médico coloproctologista, aos 77 anos. Ressalta que ele foi um grande nome na
medicina internacional, graduou-se na UFSC em 1969, presidiu o Conselho de Medicina de Santa Catarina, foi diretor do
HU, esteve presente em vários outros países, como Paris, Londres e Dubai. Menciona que seu talento foi reconhecido
internacionalmente, pois recebeu, dentre outros, o prêmio Bisturi de Cristal.
Enfatiza que, além da diretoria da ACM, que escreveu uma matéria na imprensa, faz também das palavras dessa
associação as palavras da Assembleia Legislativa Catarinense, em agradecimento pela trajetória desse homem, dessa
brilhante figura de Santa Catarina.
Manifesta sua preocupação quanto ao pequeno número de hospitais, em Santa Catarina, que conseguem fazer
transplante de fígado, sendo que um dos que realiza é o Hospital São José, de Jaraguá do Sul. Mas, devido à distribuição
de transplantes, regulada pelo Sistema Estadual de Transplante, que direciona para pouquíssimos hospitais, o São José
está fazendo um número ínfimo de quatro a cinco transplantes por ano, o que dificulta a manutenção de equipe. Então,
solicita ao Secretário da Saúde para que possam ter mais centros de excelência de Medicina.
Reforça que os cuidados quanto à pandemia têm que continuar, diz que ouviu sobre flexibilização das máscaras,
mas tudo tem que ser feito com muita ponderação, o que manda é o bom senso e mais ainda o estudo da Ciência.
[Taquígrafa: Eliana]
DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) – Parabeniza o Governo do Estado pela flexibilização do uso de máscaras nas
escolas. Diz que as mesmas estavam atrapalhando a respiração e o aprendizado das crianças em salas de aula, e comenta que
a vacinação no Brasil e em Santa Catarina tem sido um sucesso, assim, já podendo flexibilizar o uso de máscaras.
Lembra que em outros setores da sociedade o seu uso obrigatório não está sendo cobrado, destacando o Carnaval
ocorrido em vários municípios e o seu público sem a obrigatoriedade da máscara. Deixa o seu chamamento ao Governo do
Estado para que estenda a medida de flexibilização não só para as escolas, mas também para outros setores da sociedade, e
destaca ser inadmissível que se cobre o uso de máscaras em atividades esportivas. Argumenta, pelo que a Ciência fala, que a
variante Ômicron ocasionou uma imunização coletiva, e se pode, agora, flexibilizar, através das normativas, e toda sociedade
voltar a viver e a respirar normal, pois lembra que o oxigênio é vida e fonte de energia. [Taquigrafia: Guilherme]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Orador) - Conta que, no dia anterior, ocorreu mais uma reunião junto ao
Governo do Estado com o intuito de acelerar alternativas para combater as consequências da estiagem em Santa Catarina. Cita
que estudos passados apontaram a diminuição de chuvas no sul do país, situação que tem se evidenciado nos últimos três anos.
Afirma que a escassez de água tem trazido muita preocupação, inclusive para o consumo humano. Faz menção
também à dificuldade enfrentada pelos pequenos agricultores para conseguir armazenar as quantidades de água que seus
animais necessitam. Exibe imagem de capa do jornal NSCDC, contendo retrato da estiagem em Santa Catarina.
Cita que os Governos estaduais, municipais e Federal estão buscando alternativas para fornecer o mínimo de
água para as propriedades rurais. Registra reunião da Bancada do Oeste, no dia anterior, coordenada pelo Deputado Valdir
Cobalchini, com a presença do Governador do Estado e os Secretários da Agricultura, da Defesa Civil e da Casa Civil, e a
Presidente da Casan, com o intuito de encontrar soluções para este problema. Cita exemplo da Espanha que, com menor
índice de chuvas, possui um sistema onde consegue armazenar água para a agricultura durante o ano todo.
Informa que Santa Catarina tem mais de 180 mil propriedades rurais e, no momento, não existe recurso suficiente
para prestar apoio a todas estas propriedades. Fala da necessidade da participação das grandes cooperativas e sistemas
frigoríficos neste processo. Afirma que para combater a escassez de água é necessário a junção das iniciativas públicas e
privadas em prol do mesmo objetivo. Acrescenta que, infelizmente, a estiagem tem se espalhado por toda Santa Catarina,
com exceção do sul do Estado.
Deputado Ricardo Alba (Aparteante) - Parabeniza o Parlamentar pelo tema mencionado. Conta que teve a
oportunidade de rodar por alguns municípios do oeste catarinense, onde viu de perto a questão da estiagem. Cita que os
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produtores rurais procuram as autoridades municipais, que não sabem o que fazer diante da falta de água. Afirma que o
Governo do Estado, assim como o Governo Federal, precisam implementar uma política eficiente de recursos hídricos no
oeste de Santa Catarina e também no Planalto Norte.
Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) - Cita que está na Casa há mais de 15 anos, e tem ouvido durante todo
esse tempo a mesma história com relação à estiagem. Afirma que a escassez de água, infelizmente, é um problema cíclico
onde o agricultor precisa do apoio do Governo do Estado. Cita também a necessidade de uma cultura de preservação e
armazenamento da água. [Taquigrafia: Roberto]
DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI (Orador) – Comenta que a guerra entre Rússia e Ucrânia causará impacto
na economia do País, citando como exemplo a crise de fertilizantes para os agricultores, argumentando que 85% do
produto é importado. Acrescenta que uma fábrica de fertilizantes brasileira fechou e outra foi vendida para empresários
russos, afetando a soberania nacional.
Acredita que, se houvesse mais empenho por parte do Governo Federal com relação às empresas brasileiras, a
situação de crise estaria mais amena. Enfatiza que o Brasil possui autossuficiência em petroquímicos, e critica a dolarização do
barril de petróleo, pois reflete no dia a dia do cidadão, através de aumento de combustíveis e gás de cozinha. Reitera sua defesa
pela Petrobrás e tece críticas ao PPI – Preço de Paridade Internacional, responsável por dolarizar o custo do barril de petróleo.
Cita diversos problemas e impactos negativos que podem ser causados pelas privatizações do petróleo. [Taquigrafia: Northon]
**********
Partidos Políticos
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) – Não havendo oradores inscritos no horário reservado aos Partidos
Políticos, passa à Ordem do Dia.
**********
Ordem do Dia
A Presidência dá início à pauta da Ordem do Dia.
Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0177/2022 e 0179/2022, de autoria do
Deputado Laércio Schuster; e 0178/2022, de autoria do Deputado Jerry Comper.
A Presidência comunica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s: 0110/2022 e 0111/2022, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark; 0112/2022, de
autoria do Deputado Jessé Lopes; e 0113/2022, de autoria da Deputada Luciane Carminatti.
Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presidente) - Não havendo oradores inscritos em explicação Pessoal, encerra a
presente sessão, convocando outra, ordinária, para a semana subsequente, à hora regimental.
Está encerrada a sessão.(Ata sem revisão dos oradores.)
[Revisão: Taquígrafa Sílvia]
–––– * * * ––––

ATA DA 014ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA
Às 14h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - 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 – Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber.
PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa
Deputado Maurício Eskudlark
Deputado Ricardo Alba
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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.
**********
Breves Comunicações
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI (Oradora) – Cumprimenta o Presidente, os demais Parlamentares, a
Assessoria de Comunicação, Imprensa e todos os ouvintes. Agradece ao Deputado Sargento Lima que oportunizou o seu
pronunciamento neste momento.
Especialmente, agradece a presença da sua filha Julia, juntamente com o Gustavo, que lhe fizeram uma
surpresa neste dia tão marcante.
Informa que escreveu a sua fala hoje pela manhã, optando por escrever a partir do que o coração fala, do que o
sentimento diz.
(Passa a ler)
“ Hoje ao acordar, imediatamente comecei a pensar em tantas mulheres que nos inspiram. Logo pensei na mãe,
mulher forte, que cedo teve que ir para um colégio de freiras. Seu sonho: estudar.
Vamos olhando a história de nossas vidas e parece que tudo vai se colocando, que tudo vai se ligando. Ou de
outra forma, num outro sentido, muito não se compreende, se aceita. O que dizer, afinal, de um parlamentar que diz que as
mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Indignante. Repugnante. Medíocre.
Mas, hoje, eu quero lembrar das mulheres que todos os dias acordam cedo, ou daquelas que nem mesmo
conseguem dormir. Das mulheres próximas a nós, que constroem, no dia a dia, o nosso trabalho. Das educadoras, que por
milhares de vezes são as mulheres que descobrem as violências que os seus alunos sofrem. Das trabalhadoras da saúde,
que presenciam a chegada e a partida. Das mulheres que estão atrás das fardas, responsáveis pela nossa segurança. Das
mulheres silenciadas em entidades, instituições, empresas, que não as veem como mulheres que tem força, coragem e
determinação. Das mulheres que nos representam nos Parlamentos e no Executivo.
E o que dizer da força das mulheres que, muitas vezes, sozinhas assumem a condução dos filhos e, sem nunca
ter trabalhado fora de casa, se levantam, e como diz Cora Coralina, aquela mulher que faz a escalada da montanha da vida,
removendo pedras e plantando flores. Quero lembrar também das conversas sábias, das curanderas, das camponesas, das
cuidadoras da terra, das cuidadoras das plantas, das protetoras das sementes.
Quero lembrar, aqui, da Júlia, da Paula, do quanto estou nelas e elas estão em mim. Que legal ver as nossas filhas, ver
as mulheres cabeça, mulheres que, de forma revolucionária, sem pegar em nenhuma arma, estão causando revoluções no mundo.
Há muito que avançar. Não vamos aqui romantizar a nossa luta. A mulher pode mesmo estar onde ela quiser? Pode
mesmo? Será que as 19.271 mulheres que no ano passado, em Santa Catarina, tiveram que recorrer ao Poder Judiciário para
ter sua vida preservada através de uma medida protetiva, era esse o lugar que essas mulheres queriam estar?
As mulheres trabalhadoras, que após dois anos como trabalhadoras, de terem tido licença maternidade, terem
engravidado, perdem seus empregos, será que é este o lugar que elas queriam estar?
Será que as mulheres que têm filhos trans gostariam de estar o tempo todo sofrendo os medos de uma sociedade
que tem um padrão de corpo, de amor e de família. E o que dizer das mulheres pretas, como diz Elza Soares, a carne mais
barata do mercado é a carne negra?
Vamos, sim, celebrar a vida, vamos celebrar o 08 de Março, mas acima de tudo compreender as diferentes e
diversas realidades em que as mulheres vivem. E mais ainda, o seu lugar de fala. Vamos refletir melhor sobre as
responsabilidades de mudar este mundo. Ele não pode ser apenas das mulheres, ele precisa ser das pessoas.
Bom 08 de Março! Bom ano para todas e todos! Muito obrigado!” [Taquígrafa Sara]
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) – Exaltando a presente data pela comemoração do Dia Internacional da
Mulher, cita o seu respeito, consideração e amor por sua mãe e sua esposa, duas mulheres que diuturnamente dão um
pouco de si para a sua vida, tornando-o um homem melhor e feliz.
Parabeniza todas as mulheres pelo seu dia, principalmente as mulheres catarinenses. Comenta que gostaria de
estar comemorando o dia de hoje por outros motivos, por algumas conquistas das mulheres brasileiras, mas infelizmente o
Estado prioriza e valoriza o agente que pratica a violência contra a mulher, pois as leis brasileiras dão amparo ao agressor.
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Reflete sobre a situação, citando que o sujeito que pratica a agressão, quando é conduzido à Delegacia, passa
por uma audiência de custódia, onde preenche um documento, o PIA-Plano Individual de Atendimento, que irá dar suporte
para que o agressor tenha atendimento médico, psicológico e vaga de emprego no Sine, para que possa se sociabilizar
novamente junto à família. Sendo que pela outra porta sai à vítima com o filho pela mão, pedindo para a Delegacia levá-la
até a sua casa, portanto, volta para dentro do covil do seu torturador.
Narra o fato porque, em sua vida como policial militar, assistiu e presenciou muitos casos. Salienta que a punição
ao agressor, muitas vezes, é colocar tornozeleira eletrônica, citando que esse instrumento é um ornamento, não funciona,
fornece status para quem praticou o delito. Questiona a função da tornozeleira, argumentando que é mais um gasto, um
custo que o contribuinte, o pagador de impostos paga para colocar na perna de um bandido. Sugere a todas as mulheres
que busquem a sua independência financeira, social e seus próprios amigos, estudem, e não fiquem em um relacionamento
doentio. [Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) - Pronuncia-se sobre o decreto do Governo do Estado relacionado à
desobrigação do uso de máscaras para crianças na faixa etária de seis até 12 anos, e diz que tal decreto vem atrasado,
bem como entende que se poderia flexibilizar muito mais.
Faz exibição de vídeo em que mostra interpretações de alguns diretores de escolas relacionadas ao referido
decreto governamental, que entendem que se deve recomendar ainda o uso de máscaras. E, em tempo, faz leitura de nota
da Secretaria de Educação onde diz que para crianças de zero até 12 anos é recomendável o uso, e a decisão é dos pais
ou responsáveis pelo estudante.
Deputado Ivan Naatz (Aparteante) - Corrobora a fala do Deputado, e questiona qual a explicação a ser dada para
uma criança de menos de sete anos de idade, quando uma pode estar sem máscara e a outra não. [Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) – Relata que tem acompanhado o veto parcial ao PL n. 0449, de 2021, que
reduz a carga tributária sobre bares, restaurantes e bebidas, aqui no Estado, para se igualar ao que já acontece no Rio
Grande do Sul e Paraná, equilibrando assim o mesmo imposto, impedindo a concorrência entre os Estados. Contesta o veto
do Governador que mostra ter uma insensibilidade, tomando dinheiro do catarinense.
Critica o Governador, dizendo que a Alesc apresentou uma proposta de redução da carga tributária sobre os
derivados do trigo e o Governo vetou. Fala que ele sai por aí dando dinheiro para campanha política, para o Plano 1000,
para os Prefeitos, sendo incapaz até de consertar uma rodovia. Afirma que se esse veto vier para a Assembleia amanhã,
ele será derrubado, pois os Deputados estão preocupados com a condição dos catarinenses, de poderem comprar o
sustento para sua família, o leite e o trigo, que são alimentos importantes para Santa Catarina.
Cumprimenta o Deputado Jessé Lopes por sua vinda ao Partido Liberal, considerando-o um guerreiro, uma
pessoa que não se vende e que gosta da liberdade da palavra.
Deputado Jessé Lopes (Aparteante) – Esclarece que, desde o início da pandemia, está esperando o Governador
Moisés fazer uma ação, uma única ação para facilitar, reerguer, colaborar com o empreendedor e o produtor. Coloca que ele
comemora a inflação, porque hoje os cofres públicos arrecadam mais por conta do aumento dos preços. [Taquígrafa: Eliana]
**********
Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI (Orador) - Cita que 08 de março é um dia para refletirmos sobre as pautas
de reivindicações das mulheres, bem como as lutas por mais igualdade, algo que parece incontestavelmente justo.
Discorre sobre uma realidade que não é tão poética, como as postagens e publicidades reproduzidas na data
atual. Expõe que o Dia Internacional da Mulher representa a luta das mulheres que buscam, ao longo de décadas, a
equiparação das suas condições às dos homens no cenário social, político e econômico.
Relata que, embora as mulheres sejam 51,8% da população brasileira, na política ocupam apenas 12% dos
cargos eletivos de Prefeita, e somente 16% das cadeiras legislativas municipais. Acrescenta que a percentagem de
Deputadas na Assembleia representa 15% do total de Deputados eleitos. Afirma que é papel dos Parlamentares incentivar
a participação das mulheres na política, não só no intuito de preencher cotas, mas abrindo efetivamente os espaços.
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Repreende a difusão de práticas machistas, pois estas contribuem para o aumento da violência. Relata que o
Brasil contabiliza taxas anuais absurdas de feminicídio, sendo a quinta maior do mundo. Reforça que 60% dos casos
surgem a partir da violência doméstica, crime cometido pelo próprio companheiro da vítima.
Conta que no ano de 2021, em Santa Catarina, mais de 300 denúncias por violência doméstica e feminicídios
foram registradas. Alega que os dados são mais do que suficientes para demonstrar que, mais do que mensagens, as
mulheres necessitam de ações e atitudes que as tratem de forma igualitária. Cita estudo feito pelo DataFolha, apontando
que as mulheres ganham em média 30 a 40 por cento com relação aos homens em cargos equivalentes.
Manifesta que o Brasil está horrorizado com as palavras discriminatórias contidas em um áudio divulgado e atribuído
a um jovem deputado brasileiro, objetificando as mulheres ucranianas que enfrentam uma guerra contra o seu país.
Diz que quando uma mulher avança, a sociedade avança, e o feminismo é por todos, para uma vida justa.
Rememora que, em seus 3 mandatos como Prefeito, sempre teve mulheres como vice-prefeitas, justamente para dar a elas
o espaço que merecem.
Conclui, dizendo que infelizmente o Brasil não esteve preparado para aceitar uma mulher como
Presidente.[Taquigrafia: Roberto]
Partido: NOVO
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) - Lamenta, em nome de toda imigração ucraniana presente em Santa
Catarina, o episódio que está acontecendo na Ucrânia.
Afirma que a guerra nos mostra o problema de termos governos hiper poderosos em que a população fica à mercê
de um estado autocrático. Ressalta que os recentes acontecimentos envolvendo Rússia e Ucrânia são frutos de decisões
tomadas por um único homem. Conta que defende a democracia liberal, pois conhece os riscos de um governo autocrático.
Destaca que a liberdade, seja de expressão, religiosa ou econômica, tem o preço da eterna vigilância, pois
qualquer ação contrária a este direito deve ser repreendida. Cita que governos ditatoriais não nascem de um dia para outro,
mas sim de maneira paulatina.
Discorre sobre liberdade econômica e diz que o Brasil é campeão em colocar obstáculos entre o homem e sua
prosperidade. Relata que, há pouco tempo, uma consultoria francesa colocou o Brasil como o segundo pior país do mundo
para se empreender. Alega que os países que melhor desempenham no Índice de Desenvolvimento Humano, bem como
nos índices de empreendedorismo e de PIB per capita, dispõe de imensa liberdade econômica.
Fala sobre a lei de liberdade aprovada no Parlamento catarinense. Relata que autoridades municipais estão
cobrando atos autorizativos e licenças ambientais que não são mais exigidos por lei. Afirma que se quisermos constituir um
estado que funciona, precisamos aplicar legislações como a que foi aprovada na Alesc.
Deputado Jessé Lopes (Aparteante) - Corrobora o pronunciamento do Parlamentar. Conta a história de seu amigo
que tentou iniciar seu próprio negócio, e após pagar diversas taxas e enfrentar a burocracia, foi notificado que precisaria
contratar um profissional com o custo mensal de R$3 mil para abrir o seu empreendimento. Por fim, foi impedido de
empreender e ainda teve que arcar com prejuízos financeiros. [Taquigrafia: Roberto]
Partido: PSDB
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO (Orador) – Comenta sobre a diversidade dos assuntos
abordados no Plenário na data de hoje e discorre sobre a sua indicação, que propõe ao Governador do Estado a criação de
um centro de tratamento de animais silvestres. Lamenta que vários animais estão sendo atropelados nas rodovias
catarinenses, e tece críticas aos caçadores, que abatem certos animais com miras telescópicas de longo alcance.
Apresenta um vídeo em Plenário do resgate de um pequeno animal sendo alimentado por biólogos, e reforça o seu pedido
ao Estado, alegando que todos irão ganhar com essa preservação.
No ensejo, registra a sua Moção de Aplauso, onde diz ter premiado três mulheres importantes no município de
Jaraguá do Sul, que tiveram um papel relevante na história da cidade.
Fala que já está protocolado o pedido para que a Secretaria de Segurança Pública instale uma nova Delegacia da
Mulher em Jaraguá do Sul, oferecendo mais qualidade de atendimento e investigação para as possíveis vítimas de abusos.
Expressa sua indignação à invasão da Ucrânia e deixa fortes críticas ao Presidente Putin, pedindo que a Alesc se
posicione contra a invasão e preste seu apoio aos cidadãos ucranianos. [Taquigrafia: Guilherme]
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Deputada Ada De Luca – Pede a palavra, pela ordem.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente)- Concede a palavra à Deputada Ada De Luca.
DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) – Cumprimenta a todos. Fala que “Putin não passa de um psicopata,
desde a época que era da KGB.” Diz que não entende como o povo russo, que considera inteligente, pela sua cultura, o
elegeu. Indaga há quantos anos ele está no poder, e afirma que é preciso protestar muito.
Discorre sobre o Dia Internacional da Mulher, deixando o seu forte abraço e carinho a todas as mulheres
catarinenses e do Brasil. Enaltece a comemoração na presente data, mas ressalta que o dia da mulher é todo dia, pelos
múltiplos papeis que desempenha na sociedade a na família.
Registra com tristeza as fortes chuvas que abalaram o Estado no dia anterior, principalmente no sul do Estado,
após um grande calor, causando muitos prejuízos a vários municípios e deixando 77.800 unidades da Amesc e da Amrec
sem energia elétrica. Informa que a defesa civil está fazendo o seu papel. [Taquígrafa: Sara]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) – Não havendo mais oradores inscritos, suspense a sessão
até às 16h.
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.
Informa aos srs. Deputados que fará inversão de pauta, iniciando com os pedidos de informação.
Pedido de Informação n. 0075/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da
Segurança Pública informações acerca da possibilidade da Polícia Militar permanecer com seu grupamento, fazendo parte
do Comando do município de Lages.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0076/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da
Saúde informações acerca da possibilidade de intervenção do Estado para efetuar os pagamentos dos servidores do SAMU.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0077/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da
Segurança Pública informações acerca da previsão de envio ao Parlamento Catarinense, do Projeto de Lei Complementar
do Plano de Carreira da Policia Militar do Estado de Santa Catarina.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0078/2022, de autoria do Deputado Laércio Schuster, solicitando ao Secretário de
Estado da Casa Civil informações acerca de fala do Governador do Estado sobre revisão de contrato prisional.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
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Pedido de Informação n. 0079/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário de Estado da
Fazenda informações acerca da arrecadação do ICMS no setor alimentício nos últimos 4 anos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0080/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário de Estado da
Saúde informações acerca do Processo SES 181207/2021 do Hospital Governador Celso Ramos.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0081/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto, solicitando ao Secretário de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da revitalização do trecho da SC-480, localizado entre os Municípios de
Bom Jesus e Abelardo Luz.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0082/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da
Segurança Pública informações acerca da 03ª Delegacia Regional de Polícia de Blumenau.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0083/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da Saúde
informações acerca das condições estruturais e de atendimento da maternidade e neonatal do Hospital Regional de São José.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0084/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da
Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca da previsão de convocação dos aprovados no concurso
DEASE de 2016, constante no processo SAP 6224/2022.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0140/2022, de autoria do Deputado Laércio Schuster, apelando ao Superintendente do DNIT que realize o
serviço de roçagem às margens da Rodovia BR-470, trecho que corta os bairros Fortaleza à Badenfurt, município de Blumenau.
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Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0141/2022, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, manifestando aos familiares do Senhor
Ronaldo da Silva, pesar pelo seu falecimento.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0142/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, apelando ao Governador do Estado para que
convoque e nomeie os candidatos aprovados no último concurso público para os cargos de Agente e Escrivão da Polícia
Civil de Santa Catarina.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0143/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando os policiais militares Soldado
Carolina e Soldado Cunha pelo atendimento pré-hospitalar prestado a uma vítima de acidente de trânsito.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0144/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando a Policia Militar de Santa Catarina,
pela ação de inteligência que resultou na apreensão de 24 quilos de cocaína.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0145/2022, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando o Instituto de Metrologia de
Santa Catarina, pelos 17 anos de atuação na defesa do consumidor.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0146/2022, de autoria do Deputado Felipe Estevão, cumprimentando diversos Policiais Militares pelo
atendimento de urgência realizando a manobra de Heimlich, salvando a vida de uma menor de idade.
Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Felipe Estevão.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 0147/2022, de autoria do Deputado Felipe Estevão, cumprimentando diversos Bombeiros da Polícia
Militar e Guarda Vidas Civis pelo ato de bravura no salvamento de quatro sobreviventes.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0148/2022, de autoria do Deputado Felipe Estevão, cumprimentando o Senhor Marcos Paixão pelo
salvamento de uma menina de 3 anos que estava perdida na BR 101.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0149/2022, de autoria do Deputado Felipe Estevão, cumprimentando o Triatleta Gabriel Eufrásio por ter
sido Campeão Brasileiro de Cross Triathlon em dezembro de 2021.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0150/2022, de autoria do Deputado Felipe Estevão, cumprimentando o Policial Militar Soldado Misael
Cabreira Vieira pelo salvamento de uma vítima desconhecida do seu laço familiar.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0151/2022, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando a Eira Church pelos 17 anos de
fundação da referida entidade.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0152/2022, de autoria do Deputado Sargento Lima, cumprimentando o Sub-tenente da Policia Militar
Avelino Junior Ferreira pelos seus 30 anos de corporação.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0153/2022, de autoria do Deputado Volnei Weber, cumprimentando diversos policiais militares pelo ato
de desengasgamento de uma criança de 2 anos no município de Tubarão.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
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Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0154/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, manifestando repúdio à invasão russa.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0155/2022, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, cumprimentando o 2° Sargento Valdinei
Schaukoski Pascoali pelo ato de bravura no salvamento de uma criança de 1 ano e 9 meses.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0156/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, cumprimentando a Senhora Rúbia Albers Magalhães,
pelos 15 anos de dedicação e comprometimento prestados ao Setor Contábil de Santa Catarina.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0157/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, manifestando ao Governo da Rússia, repúdio
pela invasão da Ucrânia.
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. 0158/2022, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, manifestando à Guarda Municipal de
Florianópolis, repúdio pelo ato praticado por agentes em que abordaram famílias com filhos autistas que estavam fazendo o
uso de uma quadra de areia pública.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0159/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando a 6ª Região de Polícia Militar de
Criciúma, pelo desempenho do Cabo Giovani Serafin e do Soldado Wanderlei Augusto Satorno em ocorrência de assalto
com troca de tiros ocorrida em Treviso.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0160/2022, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, cumprimentando o Diretor Geral do Centro de
Educação Superior do Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina, pelos seus 18 anos em prol da educação
pública, gratuita e de qualidade em Santa Catarina.
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Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0162/2022, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que requer a convocação do Secretário de
Administração Prisional para esclarecimentos sobre a informação prestada pelo Governador enquanto discursava no município
de Criciúma, quando informou que o dinheiro que sobra, hoje, no Estado para obras é produto do "fim da roubalheira".
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs. deputados: José Milton Scheffer e João Amin.
A Presidência consulta os srs. Deputados se concordam com a sugestão do Deputado João Amin para a retirada
do requerimento, caso contrário será votado na presente data.
Continua em discussão.
Discutiu também a presente matéria o sr. Deputado Sargento Lima.
A Presidência informa que há duas posições quanto a colocar o requerimento em votação, a do Deputado João
Amim para a retirada, e do Deputado José Milton Scheffer pela votação do mesmo na presente data. Registra que vai se
ater à decisão da maioria e neste sentido consulta as lideranças.
(Manifestação das lideranças quanto à apreciação da matéria.)
Informa que a maioria decidiu pela votação da matéria, havendo a solicitação de que fosse feita no painel.
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

não

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
DEPUTADO BRUNO SOUZA

sim

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN

não

DEPUTADO DIRCE HEIDERSCHEIDT

não

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

não

DEPUTADO FABIANO DA LUZ

não

DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO

não

DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

não

DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES
DEPUTADO JOÃO AMIN

sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

não

DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER

sim

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADA MARLENE FENGLER
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim
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DEPUTADO MAURO DE NADAL

não

DEPUTADO MILTON HOBUS

não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA

não

DEPUTADO NAZARENO MARTINS

não

DEPUTADO NEODI SARETTA

abst

DEPUTADO NILSO BERLANDA

sim

DEPUTADA PAULINHA
DEPUTADO PEDRO CELSO ZUCHI

sim

DEPUTADO RICARDO ALBA

não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

não

DEPUTADO ROMILDO TITON

não

DEPUTADO SARGENTO LIMA

sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK

não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

não

DEPUTADO VOLNEI WEBER

não

Está encerrada a votação.
Votaram 27 srs. deputados.
Temos 08 votos “sim”, 18 votos “não” e uma abstenção.
Está rejeitado o requerimento.
Requerimento n. 0199/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Prefeito Municipal de São José
informações acerca do Correios que fica na Rua Romeu José Vieira, nº 90, no bairro Nossa Senhora do Rosário.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria o sr. Deputado Maurício Eskudlark e Bruno Souza.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. [Taquígrafa: Sara]
Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0180/2022, 0181/2022, 0182/2022 e
0183/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta;0184/2022, 0185/2022, 0186/2022, 0187/2022, 0188/2022, 0189/2022,
0190/2022, 0191/2022, 0192/2022, 0193/2022, 0194/2022 e 0195/2022, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark;
0196/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto; 0197/2022, de autoria do Deputado Ivan Naatz; e 0198/2022, 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: 0114/2022, de autoria do Deputado Sargento Lima; 0115/2022, de autoria do
Deputado Bruno Souza; 0116/2022, de autoria do Deputado Ivan Naatz; 0117/2022, de autoria da Deputada Ada Faraco De
Luca; e 0118/2022, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso.[Taquigrafia: Cinthia]
Discussão e votação em turno único da Mensagem de Veto n. 00619/2021, que dispõe sobre o veto parcial ao
PL/037/17, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que "Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 13.516, de 2005, que 'Dispõe
sobre a exploração da utilização e da comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às
rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de serviço público, por empresas
privadas ou por particulares, e estabelece outras providências', para assegurar o direito de permanência das edificações
consolidadas e possibilitar a redução, por lei municipal, da faixa não edificável".
Conta com parecer da comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto em Plenário.
Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs. deputados Mauro de Nadal e Valdir Cobalchini.
Em votação.
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Os srs. deputados que votarem “sim” mantêm o veto e os que votarem “não” derrubam-no.
(Procede-se à votação nominal por processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
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

sim

DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

sim

DEPUTADO IVAN NAATZ
DEPUTADO JAIR MIOTTO
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES
DEPUTADO JOÃO AMIN

sim

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

sim

DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER

não

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
DEPUTADO MARCIUS MACHADO

sim

DEPUTADO MARCOS VIEIRA
DEPUTADA MARLENE FENGLER
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL

sim

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
DEPUTADO RICARDO ALBA

sim

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

sim

DEPUTADO ROMILDO TITON

sim

DEPUTADO SARGENTO LIMA

sim

DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK

sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI

sim

DEPUTADO VOLNEI WEBER

sim

Está encerrada a votação.
Votaram 25 srs. deputados.
Temos 24 votos “sim”, um voto “não” e nenhuma abstenção.
Está mantido o veto.
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Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0013/2022, de autoria do Deputado Romildo Titon, que
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
dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA).
Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; e de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquígrafa: Sara]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Informa que às 18h, depois da sessão, haverá uma homenagem
às mulheres no hall da Assembleia Legislativa, e convida todas, especialmente as Deputadas, que são grandes guerreiras
que estão no Plenário, e não só por estarem aqui, mas por buscarem o espaço de poder estar aqui.
Passa a palavra ao Deputado Maurício Eskudlark, agradecendo.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Orador) – Faz o seu reconhecimento ao Dia Internacional da Mulher, e diz
que, mais do que palavras, é necessário ter ações de reconhecimento às mulheres.
Lembra de seu período enquanto Delegado Geral de Polícia, procurando sempre promover ações para as
mulheres, abrindo para que elas fizessem parte do efetivo em aeronaves da polícia civil. Fala que também foram criadas
várias delegacias de proteção a mulher, procurando sempre reconhecer o valor destas que fizeram a diferença na história.
Apresenta imagens sobre o Dia da Mulher, e discorre sobre alguns projetos elaborados enquanto delegado de polícia.
Deixa o seu repudio ao Deputado Arthur do Val, de São Paulo, o qual teve áudios vazados, denegrindo as
mulheres ucranianas. Apresenta imagens da guerra entre Ucrânia e Rússia, com algumas mulheres ucranianas vitimadas
por um bombardeio russo, e pergunta ao Deputado Artur do Val se essas mulheres seriam fáceis.
Deputada Ada De Luca (Aparteante) – Corrobora a fala do Deputado, demonstrando também a sua indignação.
Agradece ao deputado pelas homenagens ao Dia da Mulher e lembra que a primeira delegada no Brasil foi uma
catarinense. [Taquigrafia: Guilherme]
DEPUTADO RICARDO ALBA (Presidente) – Concede a palavra ao Deputado Volnei Weber.
DEPUTADO VOLNEI WEBER (Orador) – Parabeniza todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.
Aproveitando o dia especial, o deputado presta homenagens à Lúcia Maria Stefanovich, primeira Delegada de Polícia do
Brasil. Exibe imagens e conta detalhadamente a brilhante carreira de Lúcia Maria. Acrescenta que a Associação dos
Delegados de Polícia de Santa Catarina prestou, na presente data, uma homenagem à delegada Lúcia nas redes sociais, e
comunica que, durante a presente semana, as delegadas catarinenses estarão reunidas em evento na capital, que também
prestará homenagem para Lúcia Maria. Reitera cumprimentos às mulheres pelo dia especial. [Taquigrafia: Northon]
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Lamenta o fato de a imagem masculina ser predominante na história
da sociedade, diminuindo a importância de inúmeras mulheres que participaram de forma decisiva e fundamental na
construção da sociedade.
Conta a história da costureira Rosa Parks, que mudou a história dos direitos civis americanos ao negar ceder seu
assento no transporte coletivo a um homem branco, motivo que causou a prisão de Rosa. Diz que esse ato iniciou a maior
revolução dos direitos civis, protagonizada por Rosa Parks e Martin Luther King.
Também comenta a história da escritora Ayn Rand, criadora de obras consideradas, depois da Bíblia, as mais
influentes dos Estados Unidos. Conta a conquista da cientista Marie Curie, primeira mulher a ganhar não apenas um, mas
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dois Prêmios Nobel. Cita a história de Anita Garibaldi, heroína da Guerra dos Farrapos e Batalha de Gianicolo, lutou pela
liberdade no Brasil e na Itália. Encerra seu discurso, prestando uma bela homenagem especial para sua mãe, e menciona a
fala da Deputada Ada ao comentar que todos os dias são das mulheres. [Taquigrafia: Northon]
DEPUTADO RICARDO ALBA (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]

PROPOSIÇÕES DE ORIGEM DO LEGISLATIVO
PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI N° 0031.8/2022
Estabelece a obrigatoriedade de as empresas de televisão e internet por assinatura e
estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e atacado que possuam serviço de
atendimento ao consumidor - SAC, a colocar à disposição de seus clientes, no âmbito
do estado de Santa Catarina, atendimento telefônico gratuito pelo prefixo 0800.
Art. 1° Obrigam-se, no âmbito do território do Estado de Santa Catarina, as empresas de televisão e internet
por assinaturas, estabelecimentos comerciais de venda no varejo e atacado, que possuam serviço de atendimento ao
consumidor - SAC, a colocar à disposição de seus clientes o atendimento telefônico gratuito, através do prefixo 0800, para
efetuar reclamações, esclarecimento de dúvidas e prestação de outros serviços.
Parágrafo único. A empresa que, visando atender o dispositivo desta Lei, divulgar, mas não
disponibilizar efetivamente o serviço telefônico através do prefixo 0800, terá sua inscrição estadual cassada, após
regular processo administrativo.
Art. 2° O descumprimento do disposto nesta Lei, sujeitará à empresa infratora às normas previstas e
regulamentadas nos arts. 56 a 60 do Código de Defesa do Consumidor, e a devolução quadruplicada do valor cobrado pela
ligação ao consumidor.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões,
Ivan Naatz
Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 15/03/22
JUSTIFICAÇÃO
Encaminho para apreciação e aprovação deste Poder Legislativo, o presente Projeto de Lei que estabelece
que as empresas que prestam serviço de televisão e internet por assinaturas, estabelecimentos de venda no atacado e
varejo, deverão disponibilizar aos consumidores um canal gratuito e direto para efetuarem as suas reclamações. Verifica-se
que estas empresas têm disponibilizado canal de reclamação para os seus consumidores através de serviços pagos, o que
é uma incoerência, já que o consumidor que está descontente com o serviço prestado e/ou com a venda defeituosa ainda
precisa pagar para reclamar, gerando assim um empecilho para que se façam as reclamações.
Ademais cumpre ainda trazer ao contexto que recentemente o STF julgou, por maioria de votos,
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4118, de autoria da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC). A entidade alegava que a Lei estadual fluminense de nº 5.273/2008 teria usurpado a
competência da União para legislar sobre normas gerais do direito do consumidor, direito civil, questões afetas à ordem
econômica e telecomunicações.
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Prevaleceu entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que a norma não fere o modelo
constitucional de repartição de competência sobre consumo, pois apenas suplementa o Código de Defesa do Consumidor
(Lei federal 8.078/1990), ampliando a sua esfera protetiva.
A ministra ainda observou que a obrigação contida no artigo 1º lei citada recai sobre empresas e
estabelecimentos comerciais que já tenham serviço de atendimento telefônico ao consumidor, buscando impedir que o
canal disponibilizado acarrete ônus para o cliente e obstaculize o exercício do direito de reclamar perante o fornecedor
sobre produto ou serviço.
Na avaliação da relatora, trata-se apenas da substituição do modelo de serviço de atendimento ao
consumidor por ligação telefônica onerosa pelo gratuito, conhecido por “0800”, nos canais já oferecidos pelos fornecedores
de produtos ou serviços.
Assim, serve a presente proposição para solucionar tais problemas em benefício do consumidor, já que é
seu direito efetuar sua reclamação de forma gratuita ao fornecedor do produto ou serviço, sob pena de ser cerceado tal
direito em razão dos altos custos impingidos para o consumidor, suplementando o Código de Defesa do Consumidor e
ampliando a sua esfera protetiva.
Desta forma, devido à relevância da matéria solicito aos meus Pares a aprovação desta proposta legislativa.
Ivan Naatz
Deputado Estadual
–––– * * * ––––

PROJETO DE LEI N° 0032.9/2022

Altera o Anexo II da Lei nº 16.720, de 2015, que “Consolida as Leis que dispõem sobre
denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina”, para
denominar

Olívio

Machado

o

trecho

(PLANEJADO)

da

Rodovia

SC-284:

entroncamento SC-114 (p/ Palmeira) (km 113,8) – entroncamento BR-116 (Correia
Pinto) (km 140,0).
Art. 1º Fica denominado Olívio Machado o trecho (planejado) da Rodovia SC-284: entroncamento SC-114 (p/
Palmeira) (km 113,8) – entroncamento BR-116 (Correia Pinto) (km 140,0).
Art. 2º O Anexo II da Lei nº 16.720, de 8 de outubro de 2015, 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,
Marcius Machado
Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 15/03/22
ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo II da Lei nº 16.720, de 8 de outubro de 2015)
“ANEXO II
BENS PÚBLICOS – INTERMUNICÍPIOS
ORLEANS, PEDRAS GRANDES E TUBARÃO
.................................................................................................

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

PALMEIRA E CORREIA PINTO

LEI ORIGINAL Nº

Denomina Olívio Machado o trecho da Rodovia SC-284 compreendido entre os
Municípios de Palmeira e Correia Pinto (Km 113,8 ao Km 140,0).
................................................................................................

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

(NR)”
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JUSTIFICAÇÃO
A proposta de lei em tela pretende denominar Olívio Machado o trecho da Rodovia SC-284 compreendido
entre os Municípios de Palmeira e Correia Pinto (Km 113,8 ao Km 140,0).
O Sr. Olívio Machado, filho de João Machado e Emilia da Conceição Machado, nasceu em 21 de fevereiro
de 1925, na cidade de Orleans/SC. De seu casamento com Maria Soely Pereira Machado nasceram quatro filhos (Noberto,
Paulo Roberto, Jeferson e Vandoir).
O Sr. Olívio Machado contribuiu para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e principalmente da
Região Serrana, participando de diversas obras importantes, tais como o sistema de saneamento do Município de Lages e
a construção da BR-282, em que atuou como Encarregado de Obras de Arte pela Construtora José Mendes Junior S.A.
Por suas numerosas contribuições ao setor de infraestrutura catarinense, recebeu homenagens e títulos,
dentre eles, o diploma/homenagem conferido pela Construtora Mendes Júnior, no ano de 1990 em reconhecimento à sua
dedicação pelos 36 anos de relevantes serviços prestados.
Certo do merecimento da homenagem, diante da importância da proposição que ora apresento, peço aos
meus Pares a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões,
Marcius Machado
Deputado Estadual

REDAÇÕES FINAIS
REDAÇÃO FINAL
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 013/2022
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 dos Pais e
Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA).
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de
Capinzal (AMA), com sede no Município de Capinzal.
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 COMISSÕES, em Florianópolis, 10 de março de 2022.
Deputado Milton Hobus
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo Único da Lei nº 18.278, de 20 de dezembro de 2021)
“ANEXO ÚNICO
ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA
........

...............................................................
CAPINZAL

........

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

.................................
LEIS
.................................

Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA)
........

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

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

”(NR)
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CADERNO ADMINISTRATIVO
GESTÃO DE PESSOAL, NORMATIVA, FISCAL E DE MATERIAIS
ATO DA MESA
ATO DA MESA N° 184, de 16 de março 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 ALEXANDRE MELO, matrícula nº 2125, da função de Chefia de Seção Comunicação Visual, Editoração, Cadastro e Distribuição de Avulsos, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, a contar de 1º de março de 2022 (DTI - COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS).
Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente
Deputado Ricardo Alba - Secretário
Deputado Rodrigo Minotto - Secretário
Processo SEI 22.0.000004907-0
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 185, de 16 de março 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:
EXCLUIR do Ato da Mesa nº 162, de 18 de maio de 2020, a servidora ADRIANA VIEIRA
BRIGIDO, matrícula nº 5598, a contar de 15 de março de 2022.
Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente
Deputado Ricardo Alba - Secretário
Deputado Rodrigo Minotto - Secretário
Processo SEI 22.0.000007114-9
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 186, de 16 de março 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:
INCLUIR no Ato da Mesa nº 162, de 18 de maio de 2020, o servidorJOSÉ AIRTON STANG,
matrícula nº 11029, a contar de 15 de março de 2022.
Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente
Deputado Ricardo Alba - Secretário
Deputado Rodrigo Minotto - Secretário
Processo SEI 22.0.000007125-4
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 187, de 16 de março de 2022
Considera feriado o dia 23 de março de 2022, no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
administrativas, com supedâneo no parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno, e considerando a Lei municipal nº 832,
de 27 de junho de 1967, do Município de Florianópolis,
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RESOLVE:
Art. 1º Fica considerado feriado, por ocasião do aniversário de emancipação do Município de
Florianópolis, o dia 23 de março de 2022, para os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina que
desempenham suas atividades na Capital catarinense.
Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente
Deputado Ricardo Alba - Secretário
Deputado Rodrigo Minotto - Secretário
Processo SEI 22.0.000007385-0

PORTARIAS
PORTARIA N° 413, de 15 de março 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,
NOMEAR DEYSE SELL BERTO, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-53, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (LIDERANÇA DO PSL ).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000007068-1
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 414, de 15 de março 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,
NOMEAR ALCIDIO REIS PERA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-60, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
da data de sua posse (GAB DEP IVAN NAATZ – NAVEGANTES).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000007137-8
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 415, de 15 de março 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
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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,
NOMEAR ELVIS ROBERTO GIACOMIM , servidor da Universidade Federal da Fronteira Sul à
disposição da Assembleia Legislativa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-67, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (GAB DEP CELSO ZUCHI – GUATAMBU).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000007035-5
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 416, de 15 de março 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 art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde da servidora abaixo relacionada:
Matrícula

Nome do Servidor

Qde dias

Início em

Proc. SEA nº

7230

BARBARA BOZA GASPERIN

15

13/03/2022

3564/2022

Andre Luiz Bernardi
Diretor-Geral
Processo SEI 22.0.000007024-0
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 417, de 15 de março 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 FERNANDO MINCATO DANIEL, matrícula n° 10771, de PL/GAB-64 para o PL/GAB-67
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 15 de março de 2022 (GAB DEP BRUNO SOUZA).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000007238-2
–––– * * * ––––

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

