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CADERNO LEGISLATIVO
ATAS
SESSÕES PLENÁRIAS

ATA DA 001ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA,
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022, EM HOMENAGEM AOS 88 ANOS DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GASPAR
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Celso Zuchi) - Boa noite senhoras e senhores! Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene. Convido para compor a Mesa as autoridades a serem nominadas a seguir:
Excelentíssimo senhor Prefeito municipal de Gaspar, Kleber Edson Wan-Dall;
Excelentíssimo senhor Vice-Prefeito do município de Gaspar, Marcelo de Souza Brick;
Excelentíssima senhora Primeira-Secretária, neste ato representando a Câmara do Município de Gaspar,
Vereadora Zilma Mônica Sansão Benevenutti;
Senhora Diretora do Instituto Federal do Estado de Santa Catarina-IFSC, campus do Município de Gaspar,
Professora Ana Paula Kuczmynda da Silveira;
Senhor Diretor da Escola de Ensino Básico Professor Honório Miranda, Professor Dioney Luiz Fernandes;
Reverendo Frei Jhones Lucas Martins, representando a Paróquia São Pedro Apóstolo;
Senhor Comandante da 2ª Companhia do 18º Batalhão de Polícia Militar do Município de Gaspar, Tenente PM
Alex Matias;
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Senhor Comandante do 3º Pelotão de Bombeiro Militar do Município de Gaspar, Tenente BM Levi Garcia Ribeiro.
Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão solene foi convocada por proposição deste
Deputado e aprovada por unanimidade pelos demais Parlamentares em homenagem aos 88 anos de Emancipação PolíticoAdministrativa do nosso Município de Gaspar.
Neste momento, teremos a interpretação do Hino Nacional Brasileiro.
(Procede-se à interpretação do Hino Nacional.)
Eu cumprimento a ex-Deputada Estadual, no período de 2003 a 2019, Ana Paula Lima, que se encontra aqui conosco.
Gostaria de cumprimentar os seguintes Vereadores do Município de Gaspar: Dionísio Luiz Bertoldi; Ciro André
Quintino, neste ato, representando o excelentíssimo senhor Deputado Jerry Comper; Amauri Bornhausen; Francisco Hostins
Junior; o Prefeito do Município de Gaspar, no período de 2005 a 2008, Adilson Luis Schmitt; o Presidente do Grêmio Estudantil
do Colégio Honório Miranda, no Município de Gaspar, Hércules Mateus Teske; senhor Diretor-Geral Luciano Felizardo, neste
ato, representando o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Blumenau, Vereador Egídio
da Rosa Beckhauser; a senhora Assessora Parlamentar Samira de Andrade, neste ato, representando o senhor Vereador do
Município de Gaspar, Doutor Júnior; a senhora Presidente da Associação de Pais e Professores do Colégio Honório Miranda,
Dulcemeri Poli; a senhora Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de Gaspar, Josiele Casanova; o senhor Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Gaspar, Jeferson Debus; o senhor Engenheiro Agrônomo da Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Epagri, Josi Prestes; a senhora representante do Conselho
Tutelar do Município de Gaspar, Mari Inez Testoni Theiss; a senhora Curadora do Arquivo Histórico do Município de Gaspar,
Professora Leda Maria Baptista, é uma alegria a senhora estar presente.[Transcrição: Northon]
Quero cumprimentar também minha família presente, meus irmãos, minhas irmãs, minha esposa Liliane, a minha
Vice-Prefeita, por dois mandatos, Mariluci Deschamps Rosa, e dois mandatos de Vereadora no Município de Gaspar. É
uma alegria tê-los aqui conosco, muito obrigado!
Eu quero cumprimentar a Mesa Diretora, mais uma vez, e dizer da alegria deste momento de estar aqui com
todos vocês, podem ter certeza de que a alegria é toda minha por estar aqui neste espaço disponibilizado pela Escola
Professor Honório Miranda. Dizer também da alegria por ter estudado neste colégio, por ter feito o quinto ano primário, e a
história desta escola se confunde com a história do nosso Município, por estar fazendo também, daqui um mês, 88 anos.
Agradeço a presença de todos que estão promovendo esta sessão solene, na nossa cidade, pela primeira vez
isso está acontecendo, e fico mais feliz ainda, porque fui Prefeito três vezes, e hoje estar fazendo esta homenagem a minha
cidade. É uma história que se confunde com a cidade, não poderia ser diferente, a não ser fazer esta solenidade aqui, na
Escola Professor Honório Miranda, porque queremos valorizar a educação pública, o servidor público, os professores e
professoras da rede pública de ensino. Eu, nos meus três mandatos de Prefeito, priorizei, com muita força e vontade, a
questão da educação pública, os nossos professores, nos meus mandatos, tinham formação continuada permanente.
Quero parabenizar também todos que ajudaram a construir a cidade de Gaspar, temos uma economia
diversificada, temos a indústria têxtil, pois hoje o Município ganhou o título de “Capital Catarinense da Moda Infantil”, é
gratificante e merecido o título. Temos a indústria de alimentos muito forte, de metal e mecânica, de plásticos, de turismo, a
nossa cidade Gaspar é forte na área, temos a indústria moveleira, a agricultura e a pesca.
Hoje o Município de Gaspar produz, anualmente, aproximadamente mil toneladas, e estou falando só de Tilápia,
produção do nosso pequeno produtor, enquanto o Estado catarinense produziu, no ano anterior, uma média de 42 mil
toneladas de Tilápia, e o Município está crescendo muito na questão dessa produção. São a essas pessoas que estamos
agradecendo pela cidade ter chegado até onde chegou aos 88 anos. Nossa cidade é referência, não só na região, e no
Estado catarinense, mas até em nível de Brasil.
Nossa cidade é extremamente importante no Vale do Itajaí. Em Santa Catarina, temos 295 municípios, e Gaspar
desponta hoje em 16º, mais ou menos, na arrecadação de impostos, de retorno para a economia do Estado. Por isso,
senhores Vereadores, temos que cobrar muito forte do Governo do Estado, e tenho realizado isso, neste curto período em
que estou atuando como Deputado na Alesc. Temos que cobrar principalmente na área da educação e saúde, sendo que
na educação falta muita coisa. Nesses últimos 20 anos em que estou na política, eu não lembro, mas o Estado não
construiu uma nova sala de aula, e imaginem o crescimento populacional que tivemos.
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É claro, já conseguimos muita coisa, os bombeiros, os militares, o Instituto Federal que temos hoje e é o orgulho
desta cidade, tínhamos uma ponte e agora temos duas, mas precisamos de mais ações do Governo estadual, mais
respaldo pelo potencial que temos. Estou fazendo isso, com certeza, de coração, com toda a minha energia, e é motivo de
alegria fazer tudo pela minha terra.
Eu quero, para finalizar, agradecer a todos os servidores da Assembleia Legislativa, em nome da Cleo, que é o
anjo da guarda que nos protege. Então Cleo, muito obrigado de coração, em nome de todos os funcionários da Alesc que
se empenharam para promover o evento.
Também agradecer principalmente a Deus por este momento, por estarmos aqui comemorando os 88 anos da
nossa querida cidade de Gaspar, onde vamos homenagear muitas pessoas que serão nominadas pelo protocolo.
Gostaríamos de estar homenageando mais, mas infelizmente se sabe que não seria possível, mas temos, nas
homenagens, uma representatividade grande da nossa sociedade de Gaspar.
E ao Ex-Prefeito, Evaristo Spengler, eu tinha o maior carinho por ele. Ele não era do meu Partido, mas temos que
reconhecer o trabalho das pessoas, independente de partido político. Tanto que, quando votamos o nome do Prefeito
Dorval Pamplona para a ponte, se discutiu muito, não era do nosso Partido, nem de Partido coligado. Mas foi uma pessoa
que fez pela cidade, assim como o Prefeito Evaristo, e tantos outros que também deram a sua contribuição para que a
cidade de Gaspar chegasse ao que é hoje.
Muito obrigado a todos os presentes!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Celso Zuchi) – Convido o Mestre de Cerimônias para proceder à nominata
dos homenageados desta noite.
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (José Motta Pires Filho) – Boa noite! Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense presta homenagem a instituições e personalidades que fizeram parte da história de Gaspar, e que contribuíram
significativamente para o desenvolvimento do Município. [Transcrição:Taquígrafa Ana Maria]
Convidamos o proponente desta sessão, Deputado Celso Zuchi, para fazer a entrega das homenagens.
Em reconhecimento a enorme contribuição da escola pública para a construção de um futuro melhor, mais
inclusivo e humano, resultado do amor, esforço e dedicação de todos os profissionais, educadores, pais e alunos, recebe a
homenagem do Parlamento catarinense, nesta noite, a Escola de Educação Básica Professor Honório Miranda, neste ato,
representada pelo senhor Diretor da instituição, Dioney Luiz Fernandes.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Em reconhecimento à expressiva contribuição para a educação pública, engrandecendo a história de Gaspar por
meio da formação de profissionais humanos e qualificados, recebe a homenagem do Parlamento catarinense o Instituto
Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, neste ato, representado pela senhora Diretora da instituição, Ana Paula
Kuczmynda da Silveira.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Em reconhecimento à grande contribuição para a emancipação politico-administrativa e ao desenvolvimento de
Gaspar, com a atuação voltada ao bem-estar da população, especialmente nas áreas da saúde, educação e assistência
social, recebe a homenagem do Parlamento catarinense nesta noite, a Paróquia São Pedro Apóstolo, neste ato,
representada pelo Vigário Reverendo Frei Jhones Lucas Martins.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Em reconhecimento à grande contribuição ao conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento
sustentável do meio rural, em benefício da sociedade, promovendo a melhoria da qualidade de vida do meio rural e
pesqueiro, recebe a homenagem do Parlamento catarinense a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina - Epagri, neste ato, representada pela Extensionista Social, senhora Sônia Maria de Medeiros.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
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

30/03/2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.059

(Palmas)
Em reconhecimento ao esforço e dedicação como vacinadora atuante na Pandemia da Covid-19, e em nome dos
profissionais da Saúde que expuseram sua própria vida para proteger toda a sociedade, convidamos para receber a
homenagem do Parlamento catarinense a senhora Heleni Pazetti.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Em reconhecimento à grande contribuição para Gaspar enquanto trabalhadora, professora, líder comunitária,
sindicalista, em especial, ao feito histórico de ter sido a primeira mulher Vereadora do Município, convidamos para receber a
homenagem a senhora Maria Teresinha Ramos.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Em reconhecimento à profunda contribuição à aquicultura em Gaspar, estimulando o desenvolvimento e crescimento
do Município, convidamos para receber a homenagem do Parlamento catarinense a senhora Ofélia Maria Campigotto.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Senhoras e senhores, atendendo ao que preceitua a norma do Comitê Nacional de Cerimonial Público, as
homenagens a seguir serão entregues a familiares ou representantes de personalidades in memoriam. Cumprindo a norma
já mencionada, as placas permanecerão fechadas em respeito à memória dos que já partiram.
Evaristo Francisco Spengler contribuiu de forma significativa para o crescimento de Gaspar, enquanto Prefeito e
cidadão atuante, tendo engrandecido a história do Município com dedicação e compromisso. Convidamos para receber a
homenagem a viúva do ex-Prefeito Evaristo Francisco Spengler, senhora Dilsa Spengler, acompanhada das filhas Marise,
Marialva, Maria Clarisse e Maristela.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Viviana Maria Schmitt dos Santos contribuiu de forma grandiosa e dedicada à educação básica, especialmente
enquanto professora e diretora querida por toda a comunidade, deixando Gaspar com muita saudade de seu carinho e
determinação. Convidamos para receber a homenagem o irmão da senhora Viviana Maria Schmitt dos Santos e ex-Prefeito
de Gaspar, senhor Adilson Luis Schmitt.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Agradecemos ao excelentíssimo senhor Deputado Celso Zuchi pela entrega das homenagens.
Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa, no YouTube, onde
ficará disponível para visualização.
Muito obrigado! Boa noite!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Zuchi) – Em tempo, quero agradecer a presença do Vereador do Município
de Gaspar, Cleverson Ferreira dos Santos. Cumprimentar também o assessor Moser, representando aqui o Deputado
Padre Pedro Baldissera. Sejam muito bem-vindos![Transcrição:Taquígrafa Eliana]
Convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados desta noite, o senhor Dioney Luiz Fernandes.
O SR. DIONEY LUIZ FERNANDES - Boa noite a todos! Cumprimento todas as autoridades presentes, em
especial, o nosso Prefeito municipal Kleber Wan-Dall, seu vice-Prefeito Marcelo Brick, e o nosso Deputado estadual, senhor
Pedro Celso Zuchi. Em nome desses, cumprimento os demais que compõem a Mesa.
Cumprimento, com muito respeito e admiração, todas as entidades e familiares e os homenageados desta noite.
Meus cumprimentos a todos os professores, alunos e demais convidados.
Gostaria de mencionar minha gratidão de estarmos todos aqui reunidos para esta noite de homenagens. Sentimo-nos
honrados por sermos lembrados como uma instituição de ensino e, juntamente com os demais, estarmos sendo homenageados.
No dia 18 de março, nossa querida cidade de Gaspar estará completando seus 88 anos de emancipação.
Gostaria de manifestar, em primeiro lugar, os parabéns a todos os cidadãos e cidadãs de Gaspar por estarmos juntos
comemorando mais esse aniversário, e o quanto nos alegramos e nos sentimos honrados em fazer parte dessa história.
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Ter uma escola pública de qualidade como Honório Miranda é um instrumento fundamental para garantir o
desenvolvimento econômico e social da cidade e da região. Certamente durante toda a sua história, nesses 88 anos, o
Honório Miranda tem contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso nos orgulhamos muito em fazer parte e
de estarmos contribuindo nessa belíssima história. Parabéns a todos nós!
Da mesma maneira, gostaria de agradecer aos demais homenageados desta noite, onde cada qual, com sua
especificidade e importância, contribuiu para o desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa região. Cada um é
uma peça fundamental para o bom funcionamento do todo.
Sem dúvida, são exemplos a serem seguidos, através das suas ações, ações essas que levam em consideração
o todo e o outro, e estão ligadas à empatia, buscando como finalidade última a concretização das políticas públicas de
qualidade para o bem comum.
Sempre há de se considerar um impacto que esse momento nos traz ao resgatarmos as lembranças,
principalmente, daqueles que fizeram parte dessa história e não estão mais conosco nesse plano. É natural que lágrimas de
saudades surjam e sentimentos que sentimos, como um aperto, em nossos corações, quando lembramos nossa querida
professora Viviana Schmitt.
Por mais que a dor nos machuque pela sua falta, a sua marca na história da educação prevalece de forma mais
evidente. Para concretizarmos e lembrarmos para sempre da professora Viviana, que dedicou sua vida pela educação de
qualidade, anuncio que nosso Laboratório de Ciências Naturais, que está sendo construído, terá o seu nome. Isso para que
nunca seja esquecida de como devem ser todos os educadores que dedicam, dedicaram suas vidas para transformar o
mundo em um lugar muito melhor. Esta homenagem e todos os aplausos são para a senhora, querida Vivi!
Segundo o filósofo Clóvis de Barros Filho, o elogio mais ineficaz do mundo é aquele o qual falamos de nós
mesmos. Como poderemos então, fazendo parte da gestão que está à frente dessa nobre instituição escolar, elogiarmos a
nós mesmos? Pensamos que a história e os fatos falam por si só. Ao olharmos ao nosso redor e mediante tantos resultados
positivos vindos da nossa sociedade, sentimos orgulho por ter feito sempre o melhor que tínhamos no momento.
Acreditamos que todas e todos que passaram por aqui, nesses 88 anos de existência do nosso Educandário
Honório Miranda, deram o seu melhor, permitindo assim que essa escola pública fosse reconhecida e respeitada e só
temos a agradecer. Não podemos deixar de lembrar aqueles que diariamente e incansavelmente dão o melhor de si para
que os nossos jovens tenham um futuro promissor, tornando-se bons cidadãos, os nossos queridos professores.
O Honório Miranda é privilegiado em ter, em seu corpo docente, excelentes profissionais, com excelente
formação, essenciais para o desenvolvimento humano da nossa cidade e do mundo. Além dos professores, a toda a equipe
pedagógica e administrativa, zeladores, cozinheiras, alunos, pais e a toda comunidade escolar, o nosso muito obrigado!
Temos certeza, clareza que ainda há muito a melhorar, porém juntos somos mais fortes e iremos cada vez mais
longe. Terão aqueles que questionarão para que serve uma homenagem, ou para nada serve se não acrescentar um real
em nossa conta. Mas o valor de uma homenagem paira muito além e acima de meras cifras monetárias!
Neste País em que nomes e feitos notáveis de pessoas e instituições são geralmente relegados ao mais completo
esquecimento, neste País em que as datas magnas da nacionalidade são meramente feriados propícios apenas a lazer e
viagens, neste País em que os futebolistas e cantores são muitíssimos mais valorizados que professores, cientistas e
pesquisadores. Neste país sem memória e sem gratidão, uma homenagem a quem merece é uma forma de resgate dos
valores morais, intelectuais, espirituais, cívicos há muito perdidos no Brasil.
É também uma forma de apontar para as novas gerações exemplos elevados e éticos bem diferentes dos
exemplos vis e corruptos dos maus costumes. Contrapondo toda essa absurda inversão de valores, saímos desta noite
extremamente felizes e honrados. Demonstrando a todos que a sociedade gasparense vê e reconhece os esforços e
dedicação desses homenageados de hoje em prol de melhorias, de melhores condições de vida, de trabalho e de
convivência para todos os cidadãos de Gaspar e do Estado de Santa Catarina.
Nosso muito obrigado!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Celso Zuchi) - Neste momento, eu convido para fazer uso da palavra o
excelentíssimo Prefeito de Gaspar, senhor Kleber Wan-Dall.
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O SR. KLEBER WAN-DALL (Prefeito do Município de Gaspar) - Meu cordial boa-noite a todos! Quero, em nome
do Deputado Celso Zuchi, cumprimentar toda a mesa de autoridades já nominada pelo protocolo. E gostaria, em nome da
senhora Dica e da senhora Leda Baptista, um cumprimento especial a todos aqueles que fizeram história na nossa cidade.
Gostaria de cumprimentar o ex-Prefeito Adilson Schmitt, e em seu nome, em nome do ex-Prefeito Celso,
reconhecer e valorizar o trabalho de todos que passaram por aqui.
Desde Leopoldo Schramm, primeiro Prefeito de Gaspar, até agora, tenho certeza de que cada um, da sua forma,
da sua maneira e com as ferramentas que tinham naquele tempo, fizeram o seu melhor. Tive a oportunidade e o privilégio
de fazer uma pequena, mas justa simbólica homenagem a todos os ex-Prefeitos quando na inauguração do primeiro trecho
do Anel de Contorno. [Transcrição: Guilherme]
Estava aqui, vindo para cá, e pensando no que falar. Eu fico imaginando uma pessoa de 88 anos, ela, com
certeza, tem história para contar: da sua infância, da sua juventude, da sua vida profissional, dos seus estudos, do
casamento, dos filhos, dos netos, e com a cidade não é diferente.
Tenho a satisfação de poder, embasado no trabalho que se iniciou muitos anos atrás, de pesquisa da professora
Leda Baptista, patrocinado pelo Grupo Lince, de aproveitar todo esse estudo para oficializarmos o Arquivo Histórico da cidade.
E o primeiro passo foi a aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores, o qual institucionalizou o Arquivo
Histórico da nossa cidade. E eu quero aqui enaltecer, agradecer e reconhecer o trabalho da nossa Câmara de Vereadores,
aqui em Gaspar, que tem sido muito mais do que uma entidade que cumpre o seu papel do ponto de vista legal, mas um grupo
que reúne treze pessoas, lideranças que auxiliam no trabalho, no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade.
E com a criação do Arquivo Histórico estamos catalogando todo esse trabalho, documentos, fotos, entrevistas
daqueles que construíram a nossa história, e isso é algo que, para mim, é muito importante. Então, eu quero enaltecer,
agradecer, mais uma vez, além da professora Leda, hoje a Vereadora Zilma, à época, Secretária da Educação, da mesma
forma a professora Neida Beduschique, à época, era Diretora de Cultura.
Tenho certeza de que, além de fazer todo esse trabalho de compilar, de guardar esse material, o próximo passo
será digitalizar isso. Utilizar as ferramentas da internet, as ferramentas de aplicativos que a gente tem, para deixar isso à
disposição de toda nossa comunidade, toda nossa população, de todos os nossos alunos, para conhecer um pouquinho da
nossa história, de onde a gente surgiu, como que começou. Quem foi Coronel Aristiliano Ramos? Quem foi João dos
Santos? Quem foi Evaristo Spengler? Isso precisa ser ressaltado, em local de destaque, e assim a gente vai fazer.
Junto disso, não sei se está aqui a nossa arquiteta da prefeitura, Patrícia Scheidt, que já foi Secretária de
Planejamento, e está cuidando de todo um trabalho de revitalização do centro da cidade, procurando pontuar toda a nossa
história, que compreende desde os Ribeirões Gaspar Grande e Gaspar Mirim, os portos, os acessos, as principais
construções que deram início a nossa cidade. A primeira, a segunda, a terceira Igreja São Pedro Apóstolo, aqui de Gaspar,
tudo isso, sem dúvida alguma, é uma história que engrandece a todos nós, moradores da cidade.
Como disse o Deputado Celso Zuchi, Gaspar é uma cidade que cresce, que avança, que progride e faz isso
porque nós temos aqui uma comunidade, uma população que acredita nessa terra, que acredita na nossa gente, que aqui
investe, que aqui mora e que aqui coloca o coração na ponta da chuteira em tudo que faz.
Parabéns Gaspar, 88 anos de histórias e conquistas para nossa gente!
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Zuchi)- Eu queria parabenizar a iniciativa de colocar o nome da Viviana no
Laboratório de Ciências Sociais. Muito bom, parabéns mesmo, é merecido!
Eu não poderia deixar de falar um pouquinho só, professora, do Instituto Federal, uma coisa que eu também sou
apaixonado, porque foi uma conquista, não é, Vice-Prefeita? E que não foi pouca coisa para nossa cidade de Gaspar.
Fico muito feliz toda vez que eu faço uma visita, senhora Dica, ao Instituto Federal, porque é algo apaixonante, só
conhecendo aquilo lá que a gente pode falar de coração aberto. Quantos jovens estão estudando lá? São 2.950 jovens
estudando no Instituto Federal. Valeu a pena!
Valeu a pena todo esforço que a gente fez. O Município em estado de calamidade pública, de 2008 para 2009,
quando nós assumimos, lembra Prefeito, você era Vereador? E a gente, com o apoio da Associação de Moradores do Bela
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Vista, que eu nunca esqueço, a gente tem que ser honesto, eles doaram o terreno, nós fomos lá, fizemos a terraplanagem,
na base da canetada, e tem lá o Instituto Federal. Uma instituição formando jovens, ensino gratuito, cursos técnicos de alta
qualidade, de excelência, formando nossos jovens, preparando nossos jovens para enfrentar o mercado de trabalho, cada
vez mais competitivo, e com melhor formação.
Eu fico muito feliz a cada dia que eu passo lá na frente, eu dou uma olhada, dá vontade de entrar. É o segundo
maior do Estado, estão me dizendo aqui, é motivo de orgulho para nós gasparenses!
Após ouvirmos a interpretação do Hino do Município de Gaspar pelo aluno do segundo ano, Samuel Silva Ribeiro,
estará encerrada a presente sessão.
(Procede-se à interpretação do Hino.)
A Presidência agradece a presença das autoridades e de todos que nos honraram com o seu comparecimento
nesta noite, e convoca outra sessão, ordinária, para amanhã no horário regimental. Muito obrigado!
Boa noite a todos! [Tanscrição: Roberto] [Revisão: Taquígrafa Eliana]
–––– * * * ––––

ATA DA 020ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO 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 - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão – Fernando Krelling - Ismael dos Santos – Ivan
Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper – Jessé Lopes - João Amin – José Milton Scheffer – Julio Garcia - Kennedy Nunes Laércio Schuster - Luciane Carminatti - Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício Eskudlark - Mauro
de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Paulinha - Pedro Celso
Zuchi - Ricardo Alba - Romildo Titon – Sargento Lima - Sergio Motta –Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber.
PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa
Deputado Maurício Eskudlark
DEPUTADO MOACIR SOPELSA(Presidente) – Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita a leitura das atas
das sessões anteriores para aprovação e a distribuição do expediente aos senhores deputados.
**********
Breves Comunicações
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) - Manifesta sua solidariedade e apoio à Deputada Luciane Carminatti, que
passou momentos de agressividade por parte de um participante durante evento com Vereadores na Casa Legislativa, ao
abordar o tema violência contra as mulheres, sendo que considera inexplicável existir pessoas que banalizam tal violência.
E, ao mesmo tempo, expressa sua solidariedade a uma menina de sete anos que sofreu injúria racial nas redes sociais,
considerando inadmissível ocorrer no Estado de Santa Catarina tais fatos, pois entende que o povo catarinense não tem
esse caráter, e o Parlamento precisa agir.
Faz comentários a respeito de ataques que têm sofrido devido a sua forma de trabalhar na política, mencionando
que seu trabalho é voltado aos que mais precisam, pois entende que a pauta a ser defendida é para melhorar cada vez
mais a vida do povo catarinense, os mais necessitados. E diz que defenderá e elogiará as pautas de políticas públicas do
Governo do Estado que trazem benefícios e desenvolvimento para o povo de Santa Catarina, como a questão dos recursos
aportados para o Hospital Marieta Bornhausen, que objetivam melhorias na referida instituição.
Por fim, solicita que todos os Parlamentares tenham um olhar generoso para a população catarinense e que
defendam tudo que estiver ao seu alcance. Lembra que, em 2019, foi constituída a Frente Parlamentar pela Cidadania e o
não Preconceito, criada para trabalhar pautas relevantes e importantes a todos que precisam de dignidade.
Deputada Marlene Fengler (Aparteante) - Demonstra total apoio à Deputada Luciane Carminatti, e cita dados
numéricos de feminicídios praticados em Santa Catarina neste ano, salientando que todos devem se somar a essa
indignação. [Taquígrafa: Sílvia]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) – Não havendo mais oradores inscritos, passa ao horário
reservado aos Partidos Políticos.
**********
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

30/03/2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.059
Partidos Políticos

Partidos: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) – Comenta que em função da pandemia, uma série de medidas
legislativas foram tomadas. Cita a Lei n. l8.007/2020, estabelecida pelo Governo e aprovada pela Casa, que estabeleceu
gratificações aos servidores da área Saúde, de forma especial aos que atuavam diretamente no enfrentamento da
emergência. Entretanto, agora, o Poder Executivo estadual, através da Medida Provisória n. 251/2022, estende algumas
desses medidas até 31 de março do corrente ano, mas em relação à gratificação concedida aos trabalhadores das
emergências e UTIs comete uma grande injustiça, pois tais servidores não foram incluídos na gratificação.
Alega que o Governo está cometendo um severo ataque aos servidores da saúde que atuam na linha de frente,
pois o vírus ainda está circulando no Estado e no Brasil. Portanto, nesse sentido, justifica emenda modificativa que
apresentou, solicitando ao Governador Carlos Moisés que mantenha a gratificação para os servidores que atuam nas
emergências e UTIs.
Afirma que não se pode deixar um grupo de funcionários que atuam na mesma área sem gratificação, porque isso
fere o princípio da Isonomia e da Igualdade. Salienta que a sua emenda vai corrigir a injustiça, solicitando o apoio de todos
os colegas Parlamentares para que a mesma seja aprovada em Plenário. [Taquigrafa: Ana Maria]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) – Não havendo mais oradores inscritos no horário reservado
aos Partidos Políticos, solicita a concordância dos senhores líderes para antecipar o horário reservado à Ordem do Dia.
(As lideranças aquiescem.)
Havendo a concordância de todos, passa à Ordem do Dia.
**********
Ordem do Dia
A Presidência dá início à pauta da Ordem do Dia.
Pedido de Informação n. 0097/2022, de autoria do Deputado Milton Hobus, solicitando ao Secretário de Estado da
Fazenda informações acerca do Decreto N° 1805/2022 que prorroga o prazo de recolhimento do ICMS.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0098/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da
Educação informações acerca da existência de orientações para a realização de homenagens nas datas de dias dos pais e
mães, para unidades de ensino estaduais.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0099/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da
Saúde informações acerca da disponibilização de carteiras de vacinação para maternidades hospitalares.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0218/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o Advogado Marcos Fey Probst
pela assunção ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Em discussão.
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(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0219/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o Advogado Rafael de Assis
Horn pela assunção ao cargo de Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0220/2022, de autoria do Deputado Nazareno Martins, cumprimentando os policiais militares Soldado
Fernanda Nicolletti Dalberto e Soldado Bruno Israel dos Santos Czerwwonka pelo ato de bravura no salvamento de um
cidadão em tentativa de suicídio.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0221/2022, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, cumprimentando os policiais militares Soldado
Rocha, Soldado Nicolletti e Soldado Czerwonka pelo ato de bravura no salvamento de um cidadão em tentativa de suicídio.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0222/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, cumprimentando o Dr. Marcos Laffin pela posse da
cadeira número 9 da Academia Catarinense de Letras.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0223/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, manifestando aos familiares dos mortos e feridos no
acidente envolvendo um caminhão do Exército Brasileiro em Blumenau pesar pelo seu falecimento.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0224/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, manifestando os familiares do soldado Luiz
Fernando de Oliveira pesar pelo seu falecimento.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
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Moção n. 0225/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o Senhor Harri Lorenzi pelo
recebimento da condecoração "Veitch Memorial Medal".
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0226/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta, apelando ao Prefeito de São José que não dê
continuidade nos trâmites de encerramento das atividades do Centro Universitário de São José.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0227/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, cumprimentando a equipe do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e os 12 cães que fizeram parte da "Operação Petrópolis", em apoio ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0228/2022, de autoria do Deputado Ricardo Alba, cumprimentando os soldados Fernanda Nicoletti
Dalberto e Bruno Israel dos Santos Czerwonka da Polícia Militar de Santa Catarina pelo ato de bravura ao impedir uma
tentativa de suicídio na passarela sobre a Rodovia BR-101 em Itapema.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0230/2022, cumprimentando o atleta Darlan Romani pela conquista da Medalha de Ouro na Competição
Mundial Indoor de Arremesso de Peso.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Requerimento n. 0343/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Presidente do Consema/SC
informações acerca do significado de atividades de baixo impacto ambiental.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0336/2022, de autoria do Deputado
Sargento Lima; 0337/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda; 0338/2022, 0339/2022 e 0340/2022, de autoria do
Deputado Ivan Naatz; 0341/2022, de autoria da Deputada Luciane Carminatti; 0342/2022, de autoria do Deputado Volnei
Weber; 0344/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto; 0345/2022 e 0346/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini;
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0347/2022, 0348/2022, 0349/2022, 0350/2022, 0351/2022 e 0352/2022, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark;
0353/2022 e 0354/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta.
A Presidência comunica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s: 0165/2022 e 0166/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta; 0167/2022, de
autoria do Deputado Jair Miotto; 0168/2022, de autoria do Deputado Volnei Weber; 0169/2022, 0170/2022 e 0171/2022, de
autoria do Deputado Jessé Lopes; 0172/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado.
Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia]
**********
Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) - Não havendo oradores inscritos, encerra a presente sessão,
convocando outra, ordinária, para quinta-feira, no horário regimental.
A Presidência registra os parabéns da Assembleia Legislativa ao município de Florianópolis, que amanhã
está de aniversário.
Está encerrada a sessão.(Ata sem revisão dos oradores.)
[Revisão: Taquígrafa Sara]

REDAÇÕES FINAIS
REDAÇÕES FINAIS
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AOS PL Nº 0193.3/2019
Institui o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança.
Art. 1º Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança para as empresas públicas e privadas que
desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verba, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no
tratamento do câncer infantojuvenil.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, também são consideradas campanha de arrecadação de verbas,
aquelas que incentivam o consumidor a doar o troco ou a nota fiscal de suas compras.
Art. 2º São requisitos para receber o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança:
I - comprovar a realização de campanha de arrecadação citada no art. 1º desta Lei;
II - comprovar que os valores ou notas fiscais arrecadadas foram destinados à entidades ou associações
voltadas a combater o câncer infantojuvenil.
Art. 3º O Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança terá prazo de validade de um ano, podendo ser
renovado desde que tenham sido cumpridos os requisitos desta Lei.
Parágrafo único. O Selo instituído por esta Lei poderá ser amplamente divulgado pela empresa que o possuir
em seus produtos e serviços.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Seções,
Luiz Fernando Vampiro
Deputado Estadual
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 193/2019
Institui o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança para as empresas públicas e privadas que
desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verba, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no
tratamento do câncer infantojuvenil.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, também são consideradas campanha de arrecadação de verbas,
aquelas que incentivam o consumidor a doar o troco ou a nota fiscal de suas compras.
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Art. 2º São requisitos para receber o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança:
I – comprovar a realização de campanha de arrecadação citada no art. 1º desta Lei;
II – comprovar que os valores ou notas fiscais arrecadadas foram destinados a entidades ou associações
voltadas a combater o câncer infantojuvenil.
Art. 3º O Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança terá prazo de validade de 1 (um) ano, podendo ser
renovado desde que tenham sido cumpridos os requisitos desta Lei.
Parágrafo único. O Selo instituído por esta Lei poderá ser amplamente divulgado pela empresa que o possuir
em seus produtos e serviços.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 16 de março de 2022.
Deputado Milton Hobus
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0247.0/2019
O Projeto de Lei nº 0247.0/2019 passa a ter a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI
Dispõe sobre o dever das operadoras de planos de saúde de informarem ao
usuário/consumidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, eventuais
descredenciamentos, de suas redes de profissionais e pessoas jurídicas,
prestadores de serviço de atenção à saúde, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, e adota outras providências.
Art. 1º As operadoras de planos de saúde devem informar ao usuário/consumidor, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, o descredenciamento de suas redes de profissionais e de pessoas jurídicas, prestadores de serviço de
atenção à saúde, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. As operadoras de planos de saúde que descumprirem o disposto no caput ficam sujeitas às
sanções previstas na Lei nacional n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
Art. 2° As operadoras de que trata esta Lei terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
publicação, para se adequarem às disposições previstas no art. 1º.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Sala das Comissões,
Paulinha
Deputada Estadual
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 247/2019
Dispõe sobre o dever das operadoras de planos de saúde de informarem ao
usuário/consumidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, eventuais
descredenciamentos, de suas redes de profissionais e pessoas jurídicas,
prestadores de serviço de atenção à saúde, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, e adota outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º As operadoras de planos de saúde devem informar ao usuário/consumidor, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, o descredenciamento de suas redes de profissionais e de pessoas jurídicas, prestadores de serviço de
atenção à saúde, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. As operadoras de planos de saúde que descumprirem o disposto no caput ficam sujeitas às
sanções previstas na Lei nacional nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
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Art. 2º As operadoras de que trata esta Lei terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
publicação, para se adequarem às disposições previstas no art. 1º desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de março de 2022.
Deputado Milton Hobus
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 105/2021
Altera a Lei nº 12.854, de 2003, que “Institui o Código Estadual de Proteção aos
Animais”, para o fim de incluir vedação à realização de tatuagens e/ou a colocação de
piercings em animais, com finalidade estética, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Art. 1º Fica acrescentado inciso XVI e parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 12.854, de 22 de dezembro de
2003, com a seguinte redação:
“Art. 2º..........................................................................................
......................................................................................................
XVI – realizar tatuagens e ou colocar piercings em animais, com finalidade estética.
Parágrafo único. A vedação prevista no inciso XVI do art. 2º desta Lei, não se aplica aos animais nas
propriedades rurais e assemelhados, ficando assegurada a utilização da brincagem, tatuagem ou outra técnica de
identificação dos animais, que sejam utilizados para garantir o controle sanitário e zootécnico.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Marcius Machado
Deputado Estadual
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 105/2021
Altera a Lei nº 12.854, de 2003, que “Institui o Código Estadual de Proteção aos
Animais”, para o fim de incluir vedação à realização de tatuagens e/ou a colocação de
piercings em animais, com finalidade estética, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica acrescentado inciso XVI e parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 12.854, de 22 de dezembro de
2003, com a seguinte redação:
“Art. 2º..........................................................................................
......................................................................................................
XVI – realizar tatuagens e/ou colocar piercings em animais, com finalidade estética.
Parágrafo único. A vedação prevista no inciso XVI do art. 2º desta Lei, não se aplica aos animais nas
propriedades rurais e assemelhados, ficando assegurada a utilização da brincagem, tatuagem ou outra técnica de
identificação dos animais, que sejam utilizados para garantir o controle sanitário e zootécnico.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 16 de março de 2022.
Deputado Milton Hobus
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0337.1/2021
O Projeto de Lei nº 0337.1/2021 passa a ter a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI Nº 0337.1/2021
Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 2017, que “Consolida as Leis que dispõe sobre a
instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina”, para o fim de
instituir o Dia Estadual do Peixe.
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Peixe, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de setembro, no
Estado de Santa Catarina.
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Parágrafo único. O Dia Estadual do Peixe tem como objetivo difundir a cultura gastronômica do peixe e
aumentar o seu consumo, além de servir de incentivo à atividade econômica da piscicultura, setor no qual o Estado se
destaca no cenário nacional.
Art. 2º O Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017, passa a vigorar com a alteração constante
do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.
Sala das Comissões,
Felipe Estevão
Deputado Estadual
“ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)
‘ANEXO I
DIAS ALUSIVOS
..................

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

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

DIA

SETEMBRO

LEI ORIGINAL Nº

1º

Dia do Profissional de Educação Física

1º

Dia Estadual do Peixe

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

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

13.244, de 2004

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

(NR)’”
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 337/2021
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 do Estado de Santa Catarina”, para o fim
de instituir o Dia Estadual do Peixe.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Peixe, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de setembro, no
Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. O Dia Estadual do Peixe tem como objetivo difundir a cultura gastronômica do peixe e
aumentar o seu consumo, além de servir de incentivo à atividade econômica da piscicultura, setor no qual o Estado se
destaca no cenário nacional.
Art. 2º O Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017, passa a vigorar com a alteração constante
do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de março de 2022.
Deputado Milton Hobus
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)
“ANEXO I
DIAS ALUSIVOS
........................
DIA

........................................................
SETEMBRO

LEI ORIGINAL Nº

1º

Dia do Profissional de Educação Física

1º

Dia Estadual do Peixe

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

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

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

13.244, de 2004

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

”(NR)
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CADERNO ADMINISTRATIVO
GESTÃO DE PESSOAL, NORMATIVA, FISCAL E DE MATERIAIS
PORTARIAS
PORTARIA N° 433, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar n° 642, de
22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei n° 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde à servidora abaixo relacionada:
Matrícula

Nome do Servidor

Qde dias

Início em

Proc. SEA n°

7933

BERNADETE SANT'ANNA

05

25/03/2022

4125/2022

Andre Luiz Bernardi
Diretor-Geral
Processo SEI 22.0.000008528-0
–––– * * * ––––

PORTARIA N° 434, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar n° 642, de
22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei n° 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a):
Matrícula

Nome do Servidor

Qde dias

Início em

Proc. SEA n°

3129

LORIS ZAKHARIA NASSAR CAMISAO

15

24/03/2022

2192/2022

Andre Luiz Bernardi
Diretor-Geral
Processo SEI 22.0.000008535-2
–––– * * * ––––

PORTARIA N° 435, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar n° 642, de
22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei n° 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado:
Matrícula

Nome do Servidor

Qde dias

Início em

Proc. SEA n°

11150

OSMAR ALVES MARTINS

15

28/03/2022

4183/2022

Andre Luiz Bernardi
Diretor-Geral
Processo SEI 22.0.000008655-3
–––– * * * ––––
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PORTARIA N° 436, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar n° 642, de
22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei n° 6.745, de 28 de
dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado:
Matrícula

Nome do Servidor

Qde dias

Início em

Proc. SEA n°

11062

LEUCIR ANTONIO CARPEGGIANI

05

28/03/2022

4184/2022

Andre Luiz Bernardi
Diretor-Geral
Processo SEI 22.0.000008664-2
–––– * * * ––––

PORTARIA N° 437, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar n° 642, de
22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no art. 3°, IV, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução n° 967, de 11 de dezembro de 2002,
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para realizar os procedimentos previstos no Edital
de Pregão n° 007/2022.
Matr

Nome do Servidor

6305

RODRIGO MACHADO CARDOSO

Pregoeiro

6339

ALLAN DE SOUZA

Pregoeiro substituto

0947

VALTER EUCLIDES DAMASCO

2016

CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

3709

ADRIANO LUIZ DE CAMPOS

1015

SERGIO MACHADO FAUST

11063

ANGELO TEIXEIRA RODRIGUES

Função

Equipe de Apoio

Andre Luiz Bernardi
Diretor-Geral
Processo SEI 22.0.000008513-1
–––– * * * ––––

PORTARIA N° 438, de 30 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 n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, do servidor AUGUSTO JOSÉ WANDERLINDE, matrícula n° 9308, de PL/GAB-100 para o PL/GAB94 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1° de abril de 2022 (GAB DEP - ANA CAMPAGNOLO).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000008791-6
–––– * * * ––––
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PORTARIA N° 439, de 30 de abril 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 n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016,
RESOLVE: Com base no Art. 1° parágrafo único do Ato da Mesa n° 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011.
PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce Atividade Administrativa Interna, a
contar de 1° de abril de 2022.
Matrícula

Nome do Servidor

Gabinete

10918

ADRIANO PIEKAS

GAB DEP - MAURO DE NADAL

Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000008802-5
–––– * * * ––––

PORTARIA N° 440, de 30 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 n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR o servidor SERGIO FRANCISCO GIONGO, matrícula n° 7879, do cargo de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB- 60 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1° de abril de
2022 (GAB DEP - RODRIGO MINOTTO).
Jean Carlos Baldissarelli
Diretor de Recursos Humanos
Processo SEI 22.0.000008794-0
–––– * * * ––––
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