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P L E N Á R I O

ATA DA 004ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 09h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Antônio Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Dalmo Claro - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gean Loureiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - José Milton Scheffer - José
Nei Ascari - Kennedy Nunes - Luiz Fernando
Vampiro - Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Narcizo Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini -
Valmir Comin.

Joinville de voltar atrás na suspensão do
Programa de Residência Médica do Hospital
São José, salientando a crise que os
municípios vêm enfrentando na área da Saúde.
Concorda com o recuo do prefeito, parabe-
nizando toda a equipe e as entidades que
lutaram pela permanência da residência médica
em Joinville.

Por fim, apela para que a secretaria de
Educação agilize as obras de algumas escolas que
se encontram interditadas na região do vale do
Araranguá. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
(Orador) - Repudia denúncias dando conta do
envolvimento do ex-ministro Manoel Dias na
Operação Lava-Jato, feita pelo empreiteiro
Ricardo Pessoa, reiterando que a verdade
prevalecerá e que todas as informações estão
disponíveis no ministério do Trabalho.
[Taquígrafa: Salete]

Deputado José Milton Scheffer
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pelo
importante tema, salientando as dificuldades
de os hospitais custearem esses serviços.

Deputado Antônio Aguiar (Aparteante)
- Realça que esta é a maior crise da saúde de
todos os tempos, considerando positiva a
mudança de decisão do prefeito. [Taquígrafa:
Rubia]

**********
PRESIDÊNCIA - Deputado: Mário Marcondes Partidos Políticos

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a leitura da ata da sessão
anterior para aprovação e a distribuição do
expediente aos srs. deputados.

Partido: PMDB
DEPUTADO DALMO CLARO (Orador) -

Referindo-se ao cancelamento de 56 vagas de
residência em Joinville, registra a revogação da
medida parabenizando o prefeito Udo Döehler
tendo em vista a relevância da residência
médica, tanto na formação dos profissionais
quanto na prestação de serviços no hospital.

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
(Orador) - Corrobora a ideia do deputado Dr.
Vicente Caropreso, destacando que a crise da
saúde, no estado e no país, é fruto de algo que
vem denunciando desde o seu primeiro
mandato. Salienta que o ministério da Saúde
criou vários mecanismos, sem sucesso, tendo
em vista que a tabela do SUS há mais de 20
anos não é reajustada.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO GEAN LOUREIRO (Orador)
- Discorre sobre a sanção parcial do governador
do estado de Santa Catarina, ao Projeto de Lei
n. 0249/2015, de sua autoria, que dispõe
sobre a criação da rota das cervejas de Santa
Catarina, pedindo entendimento entre a base
do governo da Casa e a Casa Civil para derrubar
o veto. Relata problemas com a segurança
pública, trazendo à tona fatos ocorridos como
assassinatos e assaltos à mão armada na
Grande Florianópolis. [Taquígrafa: Cleusa]

Ressalta também a penúria pela qual
os hospitais que atendem pelo SUS estão
passando em função do orçamento reduzido e
do alto custo de manutenção.

Salienta que 2016 será um ano
atípico na administração pública do país, e que
o extremo sul do estado está às margens das
decisões prioritárias do orçamento estadual.
Espera que as rodovias da referida região
recebam atenção diferenciada, principalmente
em trechos de pavimentação, e que as obras
abandonadas sejam retomadas.

DEPUTADO MANOEL MOTA (Orador) -
Rememora sua atuação e contribuição durante a
luta política para realização efetiva da duplicação
da BR-101, enfatizando problemas ainda
existentes nos trechos que dão acesso à Rota dos
Canyons: Praia Grande, Itaimbezinho, Canela,
Gramado e Caxias do Sul. [Taquígrafa: Cleusa]DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

(Orador) - Comenta a decisão da prefeitura de Partido: PSD

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Discorre sobre os acidentes ocorridos
durante o Carnaval, devido à embriaguez,
destacando a eficiência das corporações, policiais,
bombeiros, guardas municipais e agentes de
trânsito, objetivando a segurança aos turistas e da
população local. [Taquígrafa: Rubia]

********** do desenvolvimento do município. Em resposta,
registra que Joinville recebeu, em fevereiro de
2013, R$ 20 milhões de empréstimo do
Badesc e mais R$ 2,5 milhões do Fundam,
sendo que R$ 7 milhões já foram perdidos
porque a prefeitura não apresentou a
documentação necessária no prazo estipulado;
também porque depois de tanta demora a
colocação da obra em licitação dá deserta
porque não foi pago o preço tabela do estado;
e, dos recursos do Fundam para a
pavimentação asfáltica de 48 ruas, apenas
duas foram executadas.

Ordem do Dia
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia,
relatada na íntegra.

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0029/2016, de autoria do deputado Mário
Marcondes; 0030/2016, 0031/2016,
0032/2016 e 0034/2016, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0033/2016, de
autoria do deputado Natalino Lázare;
0035/2016, de autoria da deputada Luciane
Carminatti; 0036/2016, 0037/2016,
0038/2016, 0039/2016, de autoria do
deputado Leonel Pavan; 0040/2016, de
autoria do deputado Neodi Saretta;
0041/2016, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera.

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Registra o início da Campanha da Fraternidade,
com o tema: Casa comum, nossa responsabi-
lidade. E o lema: Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça qual riacho que
não seca. Salienta que a campanha vai tratar
do desenvolvimento da saúde integral, da
qualidade de vida dos cidadãos, do acesso à
água potável e do esgotamento sanitário.
Afirma que o tema é condição necessária para
a superação da injustiça social, erradicação da
pobreza, da fome, superação dos altos índices
de mortalidade infantil, doenças evitáveis e
sustentabilidade ambiental, lembrando que vai
combater várias doenças e proliferação de vírus
- preocupação do Brasil e do mundo.

Dá conhecimento de que um hospital
particular está aventando a possibilidade de
abrir espaço para residentes, e com isso
trabalhar a filantropia da instituição, o que
traduz como oportunismo, pois o volume de
consultas - 100 mil - resulta num excelente
ganho.Ainda comunica que será encaminhada

ao destinatário, conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno, as Indicações n.s: 0007/2016,
de autoria do deputado Neodi Saretta;
0008/2016, de autoria da deputada Luciane
Carminatti e 0009/2016, de autoria do deputado
Leonel Pavan.

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Corrobora o discurso do deputado
e acrescenta que Joinville tem o compromisso
social, pelo repasse de recursos destinados e
por sua posição no estado, de atender a
demanda da saúde com qualidade.

Cita o Projeto de Lei n. 0002/2016,
que dispõe sobre a criação do Programa
Estadual de Certificação de Qualidade de
Alimentos Artesanais da Agricultura Familiar de
Santa Catarina, que tem como objetivo certificar
a procedência e a qualidade dos produtos
alimentícios. Reconhece o esforço dos
produtores do estado e espera o apoio dos
senhores deputados à aprovação do projeto.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Finda a pauta da Ordem do Dia. DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer o uso da palavra, a Presidência encera a
sessão, convocando outra, ordinária, para a
semana subsequente, à hora regimental.
[Revisão Final - Taquígrafa: Renata].

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador)
- Critica a postura do prefeito Udo Döehler que,
quando questionado a repeito da administração
da cidade de Joinville inquire os parlamentares
a repeito da contribuição de cada um em prol

ATA DA 005ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Cleiton Salvaro - Dalmo
Claro - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Jean Kuhlmann - José Nei Ascari -
Kennedy Nunes - Leonel Pavan - Marcos Vieira -
Mário Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro
de Nadal - Narcizo Parisotto - Natalino Lázare -
Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício
Destro - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

Deputado Fernando Coruja
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pelo
pronunciamento, considerando relevantes os
dados apresentados. Concorda com a criação
do Fórum Parlamentar da Dengue.

Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Destaca a situação do estado com relação à
segurança pública, especificando casos
destacados pela imprensa e pelas redes sociais.
Salienta que tais fatos preocupam o governo do
estado de Santa Catarina. Informa que as
ocorrências policiais aumentaram de 2011 a 2015
em torno de 64,9%, sendo que o roubo a veículos
aumentou 71,4%, bem como os homicídios, que
dispararam em algumas cidades catarinenses, a
exemplo da cidade de Joinville.

Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Considera o tema abordado de grande impor-
tância e declara sua disposição em colaborar
nos trabalhos do Fórum Parlamentar da
Dengue. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO FERNANDO CORUJA (Orador)
- Aborda a questão do Zika Vírus, da Chikungunya e
da Dengue no Brasil, reportando-se a uma matéria
da revista Veja em que o presidente da Associação
Brasileira defende a tese de que é necessário um
investimento pesado no desenvolvimento de
vacinas. Destaca que houve uma grande
diminuição de investimentos no Brasil nessa área,
salientando que o país enfrenta um problema
gravíssimo e pedindo uma atenção especial dos
governos à questão.

Questiona as lideranças do governo
que afirmam que as contas do estado estão em
dia e que não há problema, porque os policiais
concursados até agora não foram nomeados.
Acompanha casos de membros da Polícia
Militar que estão abandonando os seus cargos
por não aguentaram a pressão da sociedade,
citando a impunidade em relação a alguns
episódios violentos que não foram apurados.
Alerta que não há mais estrutura nas áreas da
Segurança Pública, da Saúde e da Educação, e
que o estado tem que cumprir o seu papel para
trazer tranquilidade à população catarinense.
[Taquigrafa: Ana Maria]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Padre Pedro Baldissera
Aldo Schneider
Mário Marcondes

DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA (Presidente) - Abre os trabalhos da
sessão ordinária. Solicita a leitura da ata da
sessão anterior para aprovação e a distribuição
do expediente aos srs. deputados.

Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Entende que a mídia está fazendo o seu papel
e que é indispensável o engajamento da
sociedade para que o problema não se agrave.
[Taquígrafa: Cristiany]

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)
- Discorre sobre o grave problema de saúde
pública que vive o Brasil e outros países, pelo
crescimento dos casos de doenças causadas
pelo mosquito Aedes Aegypti, como Dengue,
Chikungunya e Zika Virus, este último
associado à má formação no cérebro de bebês,
a microcefalia, fazendo com que muitas
mulheres adiem a decisão de engravidar.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Pronuncia-se a respeito Zika Vírus, que é o
assunto do momento.

Partido: PR
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Orador) - Registra que a Segurança Pública é
essencial para que a cidadania seja exercida na
sua plenitude, destacando o momento atual de
crise do país e o aumento da criminalidade. Elenca
várias providências a serem tomadas, quais sejam:
planejamento estratégico da Segurança Pública,
convocação dos concursados aprovados,
valorização da categoria, aparelhamento com
tecnologia, aumento do efetivo, etc. Dá conheci-
mento de que protocolizou um requerimento
solicitando a presença do secretário César Grubba
para prestar esclarecimentos e apresentar
soluções à Assembleia Legislativa. [Taquígrafa:
Rubia]

Relata que tramita na Casa uma
proposta de sua autoria, que dispõe sobre a
obrigatoriedade das operadoras de plano de
saúde privados em fornecerem aos seus
beneficiários resposta por escrito, em prazo
determinado, às solicitações de autorização de
procedimentos. Comenta que desde 6 de
março de 2003 já existe uma norma da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS -
orientando as operadoras neste sentido,
embora algumas ainda não estejam cumprindo
a nova regra. [Taquígrafa: Salete]

Alerta para a necessidade de
medidas governamentais efetivas no combate
ao mosquito, bem como de informações
adequadas à sociedade para que não se use
indiscriminadamente produtos de ação
duvidosa. Informa que está sendo criado no
Parlamento Catarinense o Fórum Parlamentar
da Dengue. **********

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Partido: PDT Ordem do Dia Trabalho e ao presidente do INSS, apelando por
medidas urgentes para o preenchimento do
quadro de servidores na Agência da Previdência
Social no município de Canoinhas.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Dá início à Ordem do Dia,
relatada na íntegra.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)
- Procede à leitura de mensagem da Juventude
Socialista do PDT, dando conta da história de luta
do partido ao completar 35 anos de existência.
Enfatiza os grandes políticos que pertenceram ao
partido, a exemplo de Getúlio Vargas, que deixou
um grande legado quando da revolução de 30 na
luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores
brasileiros.

A Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer favorável ao Ofício n. 0621/2014.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos sua discussão.Também comunica que a comissão
de Finanças e Tributação apresentou parecer
favorável ao Ofício n. 0664/2015.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Comunica, outrossim, que a
comissão de Segurança Pública apresentou
parecer favorável aos Ofícios n.s: 0519/2015 e
0724/2015.

Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Faz um apanhado geral da sua vida pública
iniciada no PDT, mostrando o seu orgulho em
relação a isso, apesar de hoje fazer parte do
PSDB. [Taquígrafa: Sílvia]

Aprovada.
Moção n. 0009/2016, de autoria do

deputado Cleiton Salvaro, a ser enviada ao
comandante do 8º Batalhão de Bombeiros
Militar de Tubarão, manifestando aplausos à
Guarnição do Corpo de Bombeiros de Orleans
por meio dos militares cabo Flávio e os
soldados Figueiredo e Lúcio que, no dia 15 de
janeiro do corrente ano, salvaram a vida de
várias pessoas em acidente de trânsito ocorrido
na Serra do Rio do Rastro.

Pedido de Informação n. 0001/2016,
de autoria do deputado Rodrigo Minotto, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações sobre a frota de veículos oficiais
nos Batalhões de Polícia Militar na região sul
de Santa Catarina, compreendida pela
Associação dos Municípios da Região
Carbonífera, Associação dos Municípios do
Extremo Sul e Associação de Municípios de
Laguna.

Partido: PP
DEPUTADO SÍLVIO DREVECK (Orador)

- Pondera que o Brasil necessita de mais
pesquisas na saúde para coibir a proliferação
do mosquito Aedes Aegypti.

Lamenta que as pessoas joguem lixo às
margens das rodovias e em terrenos públicos,
apesar das mais variadas informações na mídia e
nas redes sociais. Acredita que não há interesse
das pessoas em assumir que a responsabilidade
pela saúde também é do cidadão.

Em discussão.
(Pausa)

Em discussão. Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.(Pausa)

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Em votação.
Surpreende-se com a atitude do

governo federal em relação à arrecadação de
impostos, principalmente em relação à decisão
de não reajustar a tabela do IRRF, registrando
que cabe a presidente encaminhar projetos
estruturantes para o futuro do país.

Os srs. deputado que a aprovam
permaneçam como se encontram.Em votação.

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

Aprovada.
Requerimento n. 0054/2016, de

autoria do deputado Antônio Aguiar, a ser
enviado ao diretor-presidente da Anvisa,
solicitando informações sobre os efeitos
colaterais conhecidos resultantes do uso de
repelentes.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0002/2016,

de autoria do deputado Rodrigo Minotto, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações sobre a frota de veículos oficiais
nas Delegacias de Polícia Civil na região sul de
Santa Catarina, compreendida pela Associação
dos Municípios da Região Carbonífera,
Associação dos Municípios do Extremo Sul e
Associação de Municípios de Laguna.

Concluindo, registra que no sistema
presidencialista a presidente é quem deve
tomar as providências necessárias.

Em discussão.Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado e parabeniza a
forma de gestão do presidente argentino na
última temporada. Registra que todos querem a
reforma política no país, mas não há base
política para tanto. [Taquígrafa: Elzamar]

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa)Partido: PMDB

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Aprovado.DEPUTADO FERNANDO CORUJA
(Orador) - Faz um contraponto entre as eleições
americanas e o resto do mundo. Registra que
os americanos acenam para uma dicotomia,
sendo que Hillary Clinton vem enfrentando
resistência de um senador que tem a pecha de
ser socialista, porém recebe apoio da
juventude. No Brasil, a política está conflagrada
entre o PT e o PSDB. Considera que o
capitalismo vive o seu clímax no mundo, sendo
que o processo de concentração de renda é
muito grande e a diferença de classes cada vez
maior. Declara que as políticas de inclusão
existentes não são efetivas, elas apenas
acalmam os ânimos das pessoas. Salienta a
necessidade de políticas econômicas baseadas
no conceito de igualdade e fraternidade para
que todos possam ser atendidos e para que os
problemas sejam solucionados. Registra a
desesperança da população mundial, que está
evoluindo para a contraposição de ideias,
destacando que historicamente há um
contrassenso entre a economia e a política.

Requerimento n. 0066/2016, de
autoria do deputado Leonel Pavan, a ser
enviado ao presidente do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação - ITI -, solicitando
informações acerca do prazo limite para
divulgação do modelo único da carteira de
identidade estudantil, conforme determinação
da Lei n. 12.933/2013, que trata do padrão
nacional das identidades estudantis.

Em votação.
Os srs. deputado que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0003/2016,

de autoria do deputado Rodrigo Minotto, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações acerca das bases aéreas da
Polícia Militar no estado de Santa Catarina. Em discussão.

Em discussão. (Pausa)
(Pausa) Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Em votação.

Em votação. Os srs. deputado que o aprovam
permaneçam como se encontram.Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Aprovado.
Aprovado. Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0042/2016, de
autoria do deputado Kennedy Nunes; 0043/2016,
de autoria do deputado Mário Marcondes;
0044/2016, de autoria do deputado Gean
Loureiro; 0045/2016, de autoria do deputado
Narcizo Parisotto; 0046/2016, 0047/2016 e
0048/2016, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 0049/2016, de autoria do deputado
Luiz Fernando Vampiro; 0050/2016, de autoria do
deputado Marcos Vieira; 0051/2016,
0057/2016, 0058/2016 e 0059/2016, de
autoria do deputado Leonel Pavan; 0052/2016, de
autoria do deputado João Amin; 0053/2016, de
autoria do deputado Neodi Saretta; 0055/2016 e
0056/2016, de autoria do deputado Natalino
Lázare; 0060/2016, de autoria do deputado Padre
Pedro Baldissera, 0061/2016 e 0062/2016, de
autoria do deputado Antônio Aguiar.

Pedido de Informação n. 0004/2016,
de autoria do deputado Rodrigo Minotto, a ser
enviado ao secretário de Justiça, solicitando
informações acerca do processo licitatório para
a construção do Case em Criciúma.

Deputado Antônio Aguiar (Aparteante)
- Corrobora o discurso do deputado, salientando
que o Brasil passa por uma crise de autoridade,
começando na família. [Taquígrafa: Sara]

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em votação.Partido: PSD
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador)

- Destaca o papel dos parlamentares em
fiscalizar o poder público e sugerir melhorias.
Referindo-se ao transporte coletivo de
Blumenau, sugere a criação de um grupo de
trabalho específico ao Seterb, à empresa
Piracicabana e a outros colaboradores, a fim de
fazer alguns melhoramentos, bem como:
fiscalizar os ônibus e horários; estabelecer a
escala do motorista, aproveitando seu conheci-
mento do trecho; contratar mais cobradores de
ônibus; melhorar o modelo de publicidade e,
por fim, reavaliar o preço da tarifa. Enfatiza que
a tarifa atual não está condizente com o serviço
oferecido ao cidadão e apela aos gestores
municipais sua reavaliação, ressaltando que a
situação está destruindo a imagem da cidade
em nível nacional. [Taquígrafa: Cristiany]

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0005/2016,

de autoria da deputada Ana Paula Lima, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações sobre as fontes de recursos do
Fundo Investsaúde, instituído pela Lei n.
16.666, de 21 de julho de 2015. Esta Presidência comunica que

encaminhará aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0010/2016, 0011/2016 e
0012/2016, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; 0013/2016, 0014/2016, 0015/2016,
0016/2016, de autoria do deputado Neodi
Saretta.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Finda a pauta da Ordem do Dia.
Moção n. 0008/2016, de autoria do

deputado Antônio Aguiar, a ser enviada à
presidente da República, ao ministro do

[Taquígrafa: Salete]
**********

********** Explicação Pessoal
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DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comunica gravação de um vídeo com
a equipe da TVAL respondendo questões a
repeito de um projeto de sua autoria que dá
incentivo, na aquisição de veículos, a corretores
de imóveis e representantes comerciais,
citando manifestações nas redes sociais de
várias pessoas, algumas contra e outras a
favor da sua iniciativa. Afirma que faz questão
de ouvir o que a sociedade pensa e que lê
pessoalmente cada publicação e comentário,
aceitando ponderações.

leis têm que ser mais rigorosas com os
infratores.

- Relata visita à Ajorpeme, acompanhado do
deputado Darci de Matos e do presidente da
Assembleia Legislativa, onde escutaram as
críticas dos empresários de Joinville com
relação ao preço abusivo cobrado na realização
de vistorias pelos bombeiros militares. Faz um
comparativo dos serviços prestados pelo Corpo
de Bombeiros Militar e os Bombeiros
Voluntários, enfatizando que muitos municípios
catarinenses não possuem nenhum atendi-
mento dessas corporações, ao passo que
Joinville já conta com o serviço dos bombeiros
voluntários.

Destaca a importância de mudanças na
legislação penal para que a polícia possa manter
preso quem está envolvido com a criminalidade e
para que não haja reclamações contra a segurança
pública. [Taquigrafa: Ana Maria]

DEPUTADO SERAFIM VENZON
(Orador) - Critica o governo pela diminuição de
recursos na área de Vigilância Epidemiológica,
medida que está afetando o combate à
Dengue, ao Zika Vírus e à Chikungunya. Relata
a falta de vacinas nos postos para
determinadas doenças, ressaltando que a
saúde precisa ser prioridade no governo.

Destaca que o índice de violência
aumentou em Santa Catarina, principalmente
de homicídios, solicitando a busca de
providências e de soluções.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Não havendo mais oradores a fazer
uso da palavra, a Presidência encerra a sessão,
convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Reitera as palavras do deputado sobre a crise
na saúde, trazendo à tona os problemas de
Balneário Camboriú. [Taquígrafa: Rubia]

Entende que deve haver mais rigidez
no combate à criminalidade, e que atualmente
poucos infratores estão sendo presos, mesmo
quando matam e roubam, registrando que as

[Revisão Final - Taquígrafa: Renata].
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador)

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004-DL, de 2016 ATO DA MESA Nº 057, de 18 de fevereiro de 2016

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,

O 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

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

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, no dia 18 do
corrente mês, sem remuneração, para tratar de interesse particular. EXONERAR o servidor EDELSO ELIAS DA SILVA,

matrícula nº 6275, do cargo de Secretário Parlamentar da Presidência,
código PL/DAS-7, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 06 de Fevereiro de 2016 (MD - Gabinete da Presidência).

PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 17 de fevereiro de 2016.
Deputado ALDO SCHNEIDER

º Vice-Presidente
Deputado GELSON MERISIO - Presidente*** X X X ***
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

ATOS DA MESA Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 058, de 18 de fevereiro de 2016
Altera o Ato da Mesa nº 811, de 3 de
dezembro de 2014, que “Regulamenta o
Programa Antonieta de Barros (PAB),
instituído pela Lei nº 13.075, de 2004.”

ATO DA MESA Nº 054, de 18 de fevereiro de 2016
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,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, e com amparo no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

EXONERAR o servidor JAIR ANTONIO CORREA, matrícula
nº 7882, do cargo de Assessor da Diretoria de Comunicação Social, código
PL/ASC-4, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 15
de Fevereiro de 2016 (DCS - Coordenadoria de TV).

RESOLVE:
Art. 1º O art. 3º, inciso III, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 3º ......................................................................Deputado GELSON MERISIO - Presidente
III - ............................................................................Deputado Valmir Comin - Secretário
a) Diretoria Geral/Assessoria de Planejamento de

Projetos Institucionais; (NR)
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
b) .............................................................................ATO DA MESA Nº 055, de 18 de fevereiro de 2016
c) ............................................................................ "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,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Deputado Mário Marcondes - Secretário

Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioEXONERAR a servidora JAQUELINE SILVEIRA DOS
SANTOS SOUZA, matrícula nº 4928, do cargo de Assessor da Diretoria
de Comunicação Social, código PL/ASC-1, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 15 de Fevereiro de 2016 (DCS -
Diretoria de Comunicação Social).

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 059, de 18 de fevereiro de 2016
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 ALESCDeputado GELSON MERISIO - Presidente

RESOLVE: com fundamento no art. 18 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e nas
condições previstas no Convênio de
Cooperação Técnico-Institucional, celebrado
entre o Poder Legislativo e a Prefeitura
Municipal de Laguna, visando cooperação
técnico-profissional recíproca de servidores,

Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 056, de 18 de fevereiro de 2016
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, PRORROGAR até 31 de dezembro de 2016, os efeitos

do Ato da Mesa nº 127, de 20 de março de 2013, que colocou à
disposição da Prefeitura Municipal de Laguna, o servidor LAERCIO
ARCENO CORREA, matrícula nº 1438.

RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***NOMEAR THIAGO MACHADO SANTAELLA para exercer
o cargo de provimento em comissão de Assessor da Diretoria de
Comunicação Social, código PL/ASC-1, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (DCS - Diretoria
de Comunicação Social).

ATO DA MESA Nº 060, de 18 de fevereiro de 2016
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,
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RESOLVE: Deputado GELSON MERISIO - Presidente
DISPENSAR a servidora ELISABETH NUERNBERG,

matrícula nº 1378, da função de Chefia de Seção - Naturologia
Aplicada, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de março de 2016 (DRH - Coordenadoria de
Saúde e Assistência).

Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 066, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário RESOLVE:

*** X X X *** Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora BARBARA
BOZA GASPERIN, matrícula nº 7230, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

ATO DA MESA Nº 061, de 18 de fevereiro de 2016
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: Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.DISPENSAR a servidora KATIA LOTTIN, matrícula nº

1638, da função de Chefia de Seção - Farmácia, código PL/FC-3, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de março
de 2016 (DRH - Coordenadoria de Saúde e Assistência).

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

Deputado GELSON MERISIO - Presidente *** X X X ***
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária ATO DA MESA Nº 067, de 18 de fevereiro de 2016
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 062, de 18 de fevereiro de 2016
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:
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora MARCELA

DINIZ DOS SANTOS, matrícula nº 7214, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

RESOLVE:
DISPENSAR o servidor CARLOS HENRIQUE

MONGUILHOTT, matrícula nº 2016, da função de Assessoria Técnica-
Administrativa - Suporte Administrativo, código PL/FC-2, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de fevereiro de 2016
(DA - Coordenadoria de Licitações e Contratos).

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado GELSON MERISIO - Presidente Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Mário Marcondes - Secretário Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário *** X X X ***

*** X X X *** ATO DA MESA Nº 068, de 18 de fevereiro de 2016
ATO DA MESA Nº 063, de 18 de fevereiro de 2016 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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:

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº 160,
de 15 de agosto de 2007, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015, alterada pela Lei
Complementar nº 672, de 19 de janeiro de
2016,

Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora NICOLI
MADEIRA, matrícula nº 7227, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

DESIGNAR o servidor CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT,
matrícula nº 2016, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para
exercer a função de Assessoria Técnica de Controle, código PL/FC-6, do
Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de fevereiro de
2016 (MD - Controladoria-Geral).

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 069, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente RESOLVE:
Deputado Mário Marcondes - Secretário Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora ADRIANA

IWERSEN DE SÃO THIAGO, matrícula nº 7206, ocupante do cargo de
Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro
de Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho alcançado
no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 064, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

RESOLVE: Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL o servidor JOÃO NADIR

GUEDES GONÇALVES, matrícula nº 7186, ocupante do cargo de
Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior/Jornalista, código
PL/ALE-51, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, em
virtude do desempenho alcançado no Estágio Probatório, concluído em
10 de dezembro de 2015.

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 070, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos a partir de 10 de dezembro de 2015.. RESOLVE:
Deputado GELSON MERISIO - Presidente Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora LYVIA

MENDES CORREA, matrícula nº 7213, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 065, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
RESOLVE: Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioArt. 1º DECLARAR ESTÁVEL o servidor LUIZ CARLOS
ALVES JUNIOR, matrícula nº 7189, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 02 de janeiro de 2016.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 071, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2016. RESOLVE:
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Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora THAMIRIS
RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula nº 7229, ocupante do
cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-
26, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do
desempenho alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de
fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 077, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

RESOLVE:Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora MAUREEN

PAPALEO KOELZER, matrícula nº 7243, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 7 de fevereiro de 2016.

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 072, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 7 de fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteRESOLVE:
Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaArt. 1º DECLARAR ESTÁVEL o servidor JOAO GABRIEL

PEREIRA ZIMMERMANN, matrícula nº 7211, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho alcançado no
Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 078, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

RESOLVE:Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora JUCELIA

CLARA DA SILVA, matrícula nº 7242, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 7 de fevereiro de 2016.

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 073, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 7 de fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteRESOLVE: Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaArt. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora FABIOLA
PROBST, matrícula nº 7210, ocupante do cargo de Analista Legislativo
II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho alcançado no
Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 079, de 18 de fevereiro de 2016
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,Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016. RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 074, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

NOMEAR JAQUELINE SILVEIRA DOS SANTOS SOUZA,
matrícula nº 4928, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Assessor da Diretoria de Comunicação Social, código PL/ASC-4, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 15
de Fevereiro de 2016 (DCS - Diretoria de Comunicação Social).

RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL o servidor JOSÉ MOTTA

PIRES FILHO, matrícula nº 7226, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 080, de 18 de fevereiro de 2016

Deputado GELSON MERISIO - Presidente A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 2389/2015,

Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 075, de 18 de fevereiro de 2016 RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20

incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015 e observada a Resolução nº
002/2004,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora ILDA MARIA

GOMES DOS SANTOS, matrícula nº 7225, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho alcançado no
Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora KATIA LOTTIN, matrícula nº 1638, ocupante do cargo de
Analista Legislativo III, código PL/ALE-64, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, correspondente a:

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.

a) 30% (trinta por cento) do valor da função de
confiança, código PL/FC-3, que adicionado aos 20% (vinte por cento) do
valor da função de Adjunto de Gabinete, código PL/CAS-3, atualmente
correlacionado com o de nível PL/FC-3 adquirido pela Resolução nº
1092/91, de 28/5/1991; e 20% (vinte por cento) do valor da função
de confiança, código PL/FC-3, concedido pelo Ato da Mesa nº 382, de
3/7/2012, totalizam 70% (setenta por cento).

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Mário Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 076, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar de 1º de março de 2016.RESOLVE:
Deputado GELSON MERISIO - PresidenteArt. 1º DECLARAR ESTÁVEL o servidor ANTONIO

VITOR ULRICH, matrícula nº 7204, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 1º de fevereiro de 2016.

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 081, de 18 de fevereiro de 2016

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.
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único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 4310/2015,

ATO DA MESA Nº 084, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 4286/2015,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora ELISABETH NUERNBERG, matrícula nº 1378, ocupante do
cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-50, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a: Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à

servidora TANIA REGINA DE OLIVEIRA GUERREIRO, matrícula nº 1882,
ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-48, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

100% (cem por cento) do valor da Função de Confiança,
código PL/FC-3, totalizando 100% (cem por cento);

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar de 1º de março de 2016. a) 20,83%(vinte vírgula oitenta e três por cento) do

valor da Função de Confiança, código PL/FC-2, que adicionado aos
29,17% (vinte e nove vírgula dezessete por cento) do valor da Função
de Confiança, código PL/FC-3, concedido pelo Ato da Mesa nº 124, de
13/3/2012, totalizam 50% (cinquenta por cento);

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 082, de 18 de fevereiro de 2016 Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 3012/2015,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

RESOLVE: com fundamento no art. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 085, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 4359/2015,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao
servidor BRIAN VENCESLAU MICHALSKI, matrícula nº 6328, ocupante
do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-31, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

a) 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento) do valor da
diferença entre o vencimento do cargo de provimento efetivo e o de
comissão, código PL/DAS-6; e 9,17% (nove vírgula dezessete por cento) da
função de confiança, código PL/FC-3, totalizando 10% (dez por cento). Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao

servidor SERGIO MACHADO FAUST, matrícula nº 1015, ocupante do
cargo de Consultor Legislativo II, código PL/ASI-66, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

b) 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento) da
gratificação de exercício do cargo de Coordenador, equivalente ao valor
da função de confiança, código PL/FC-6; e 29,17% (vinte e nove vírgula
dezessete por cento) da gratificação de exercício em Comissão Legal,
equivalente ao valor da função de confiança, código PL/FC-3, totalizam
30% (trinta por cento).

26,67% (vinte e seis vírgula sessenta e sete por cento)
do valor da função de confiança, código PL/FC-5; e 23,33% (vinte e três
vírgula trinta e três por cento) do valor da função de confiança, código
PL/FC-3, totalizam 50%(cinquenta por cento).Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da função de
confiança e da Comissão Legal, pois o benefício não é cumulativo.

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.Deputado GELSON MERISIO - Presidente

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

*** X X X *** Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
ATO DA MESA Nº 083, de 18 de fevereiro de 2016 *** X X X ***

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 3880/2015,

ATO DA MESA Nº 086, de 18 de fevereiro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 4316/2015,RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20

incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 26 c/c art. 20
incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11
de janeiro de 2006, com a redação dada
pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro
de 2013, e observada a Resolução nº
002/2004, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à

servidora MARIA APARECIDA LEITAO PACHECO, matrícula nº 2130,
ocupante do cargo de Analista Legislativo III, código PL/ALE-70, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora LYVIA MENDES CORREA, matrícula nº 7213, ocupante do
cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:40% (quarenta por cento) do valor da Função de

Confiança, código PL/FC-3, que adicionado aos 58,30%(cinquenta e
oito vírgula trinta por cento) do valor da função de Assistente, código
PL/CAS-1; e 1,70% (um vírgula setenta por cento) do valor da função de
Coordenador de Serviço, código PL/CAS-3, ambas atualmente
correlacionadas com a de nível PL/FC-3, concedida pela Resolução nº
1040/91, de 21/5/1991, totalizam 100% (cem por cento);

a) 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento) do valor
da diferença entre o vencimento do cargo de provimento efetivo e o do
cargo em comissão, código PL/DAS-6; e 19,17% (dezenove vírgula
dezessete por cento) do valor da Função de Confiança, código PL/FC-3,
totalizando 20% (vinte por cento);

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar do Ato de dispensa da
função de confiança, pois o benefício não é cumulativo.

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia financeira a contar de 21 de setembro de 2015.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



18/02/2016 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.955 9

P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

PORTARIAS
LOTAR os servidores abaixo relacionados na MD -

Controladoria-Geral, a contar de 17 de fevereiro de 2016.

Matrícula Nome do Servidor

1879 EVANDRO GONCALVES PEREIRAPORTARIA Nº 111, de 18 de fevereiro de 2016
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,

1042 FATIMA REGINA PEREIRA

1823 MARIA DE LOURDES GHIZZO
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38,

da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985, e observado os termos do art. 17 da
Res. nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
com redação dada pela Res. nº 009, de 19
de dezembro de 2013, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro
de 2015.

PORTARIA Nº 115, de 18 de fevereiro de 2016
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:
LOTAR o servidor EPITACIO BITTENCOURT SOBRINHO,

matrícula nº 1025, na MD - Consultoria Legislativa, a contar de 17 de
fevereiro de 2016.

DESIGNAR a servidora LISANDREA CRISTINA DA
COSTA, matrícula nº 4358, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, como membro da Comissão
Legal - Assessoramento ao Programa de Certificação de Responsabi-
lidade Social, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor
equivalente a PL/FC-3, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, SIBELLI D'AGOSTINI, que se encontra em licença para repouso à
gestante, no período de 15 de fevereiro a 18 de abril de 2016.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 116, de 18 de fevereiro de 2016
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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 112, de 18 de fevereiro de 2016

RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c
art. 5º, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991,

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, INCLUIR na folha de pagamento dos servidores a

seguir nominados, quotas de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
incidentes sobre os respectivos vencimentos, com o início de vigência e
percentual enumerados na seqüência:

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985, e observado os termos do art. 17 da
Res. nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
com redação dada pela Res. nº 009, de 19
de dezembro de 2013, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro
de 2015.

Nome servidor Matr Vigência Processo nº
ARMANDO LUCIANO
CARVALHO AGOSTINI

1901 3% 30% 31/01/2016 0190/2016

IVAN DE ALMEIDA
VIANNA

1006 3% 36% 01/02/2016 0120/2016
DESIGNAR o servidor MAURO SANTOS DE VARGAS,

matrícula nº 6316, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerente de Patrimônio,
código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança,
enquanto durar o impedimento da respectiva titular, ADRIANA BACK
KOERICH, que se encontra em fruição de férias por vinte dias, a contar
de 16 de janeiro de 2016 (DA - CRM - Gerência de Patrimônio).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 117, de 18 de fevereiro de 2016
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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 113, de 18 de fevereiro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias Início em Proc. nº

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, nos
arts. 17 e 31 da Resolução nº 02, de 11
de janeiro de 2006 e alterações, c/c o art.
1º do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto
de 2007, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

4345 ANA RITA MORICONI DE SOUZA 7 12/12/2015 0260/2016

3748 EVANDRO CARLOS DOS SANTOS 10 20/1/2016 0254/2016

1847 ISABELLA DE ARAUJO BRAND
FLORES

45 12/1/2016 0253/2016

DESIGNAR a servidora ANA JULIA BIESDORF THIESEN,
matrícula nº 7187, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Informações,
código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento da respectiva titular,
MARIA LUIZA DA SILVA DALBOSCO, que se encontra em fruição de
licença-prêmio por trinta dias, a contar de 15 de fevereiro de 2016 (DTI
- Coordenadoria de Informações).

3278 JOSE ZANOLLI 6 8/12/2015 0256/2016

1521 JONAS LEMOS CAMPOS 11 7/12/2015 0259/2016

6867 LARISSA GARCIA MARTINS 15 9/12/2015 0258/2016

619 ROSANGELA BITTENCOURT 60 4/1/2016 0268/2016

1872 ROSANA PIO SILVEIRA 12 7/12/2015 0257/2016
Carlos Antonio Blosfeld

2107 ODICELIA HENRIQUE
NASCIMENTO MOURA

12 15/1/2016 0255/2016Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 114, de 18 de fevereiro de 2016 Carlos Antonio Blosfeld
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,

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 118, de 18 de fevereiro de 2016
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 deRESOLVE:
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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,

PORTARIA Nº 123, de 18 de fevereiro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias Início em Proc. nº RESOLVE:

LOTAR o servidor IVON MONTEIRO DE SOUSA,
matrícula nº 1383, na CGP - Escola do Legislativo, a contar de 20 de
fevereiro de 2016.

3279 DILCIONIR JOSE GHELLERE 60 4/2/2016 0265/2016

513 FAUSTO BRASIL GONCALVES 21 10/12/2015 0262/2016 Carlos Antonio Blosfeld
1006 IVAN DE ALMEIDA VIANNA 120 31/1/2016 0266/2016 Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
1570 LENIR MARTINS ANDRADE LUZ 90 11/2/2016 0276/2016 PORTARIA Nº 124, de 18 de fevereiro de 2016
2162 LUIZ CARLOS PAIVA JUNIOR 15 25/1/2016 0267/2016 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,

1101 MARCIA GONZAGA DE OLIVEIRA 90 29/1/2016 0275/2016

2103 MARIA LUCIA FEDELI GONCALVES 60 5/1/2016 0274/2016

1031 PAULO BITTENCOURT 60 8/12/2015 0261/2016
Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 119, de 18 de fevereiro de 2016
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,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 001/2016.

Matr Nome do Servidor Função

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Pregoeiro

7211 JOAO GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANN Pregoeiro substitutoRESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 775 ADRIANA LAUTH GUALBERTO

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados: 947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Equipe de apoio

Matr Nome do Servidor Qde
dias Início em Proc. nº 1039 VICTOR INACIO KIST

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

1333 RAQUEL NACK NUNES 90 15/12/2015 0263/2016 *** X X X ***
2051 ROSANE CHEREM DE ABREU 30 11/1/2016 0273/2016 PORTARIA Nº 125, de 18 de fevereiro de 2016

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,

1013 SERGIO LUIZ SELL 90 18/12/2015 0269/2016

1163 SONIA REGINA DO AMARANTE
ARRUDA

60 2/1/2016 0270/2016

1426 THESSALIA MAY RODRIGUES 90 10/12/2015 0264/2016

784 ZANY ESTAEL LEITE 60 2/2/2016 0272/2016 RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

1353 WALMA CORREA SANTA RITTA 90 3/2/2016 0271/2016
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 120, de 18 de fevereiro de 2016 PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 17 de fevereiro de 2016.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,

Gab Dep Carlos Fernando Coruja Agustini

Matrícula Nome do Servidor Cidade

 7914 LAURO KOECH JUNIOR Lages
Carlos Antonio BlosfeldRESOLVE:
Diretor de Recursos HumanosLOTAR a servidora MARGARET BITTENCOURT,

matrícula nº 675, na DF - Diretoria Financeira, a contar de 17 de
fevereiro de 2016.

*** X X X ***

PROJETOS DE LEICarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 008.9/2016PORTARIA Nº 121, de 18 de fevereiro de 2016

Revoga o item 1.087 do Anexo Único da Lei
nº 16.733, de 2015, que "Consolida as
Leis que dispõem sobre o reconhecimento
de utilidade pública estadual no âmbito do
Estado de Santa Catarina", referente à
Associação Instituto Movimento, de
Florianópolis.

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:
Art. 1º Fica revogado o item 1.087 do Anexo Único da Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015, referente à Associação Instituto
Movimento, com sede no Município de Florianópolis.

LOTAR o servidor MARIO ROBERTO BOTT HABLITZEL,
matrícula nº 1472, na DTI - Coordenadoria de Divulgação e Serviços
Gráficos, a contar de 18 de fevereiro de 2016.
Carlos Antonio Blosfeld Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Diretor de Recursos Humanos Sala das Sessões, em 08/12/15

*** X X X *** Deputado Marcos Vieira
PORTARIA Nº 122, de 18 de fevereiro de 2016 Lido no Expediente
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,

Sessão de 16/02/16
JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto
de Lei em anexo, que pretende revogar o item 1.087 do Anexo Único da Lei
nº 16.733, de 2015, que "Consolida as Leis que dispõem sobre o
reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa
Catarina", devido a três diligências não atendidas, bem como à vontade
manifesta pela Associação Instituto Movimento, de Florianópolis, em não
manter a referida titulação.

RESOLVE:
LOTAR o servidor JACSON FERREIRA, matrícula nº

1840, na DTI - Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos, a
contar de 18 de fevereiro de 2016. Sendo assim, impõe-se a esta casa a revogação da Lei em

comento.Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Deputado Marcos Vieira

*** X X X *** *** X X X ***

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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PROJETO DE LEI N 009.16 Catarina, número 14.414 de 1º de abril de 1992, sendo eleito como
primeiro prefeito, Manoel Marcílio dos Santos, popularmente conhecido
como Maneca. 

Reconhece o município de Bombinhas como
Capital Catarinense do Mergulho Ecológico.

Art. 1º Fica reconhecido o município de Bombinhas como a Capital
Catarinense do Mergulho Ecológico.

O Desenvolvimento 
Em 1996, Bombinhas contabilizava 5.845 habitantes, ou seja, 166 pessoas
por quilômetro quadrado. Já no ano de 2000 eram 8.700 habitantes, com
241 por quilômetro quadrado, confirmando um crescimento de mais de 10%
em apenas quatro anos. Esse aumento colocava Bombinhas na quarta
posição, entre as cidades que mais cresceram nesse período em Santa
Catarina. 

Parágrafo Único: O titulo a qual refere-se o art. 1º desta Lei é
reconhecido a este município pela condição da pratica do mergulho poder
ser realizado durante o ano todo, em virtude do município possuir ponto de
encontro de duas correntes marítimas e referencia no Mercosul na prática do
mergulho ecológico.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrario.

A População flutuante é de 60 a 80 mil habitantes (alguns que dizem chegar
a 200 mil), durante os meses de dezembro a março, quando a cidade é
invadida por veranistas e turistas.Sala das Sessões, 11 de Fevereiro de 2016

Deputado Patrício Destro (PSB) Em Bombinhas, a administração pública e comunidade vêm realizando um
trabalho conjunto de conscientização, visando o crescimento ordenado e um
planejamento para o desenvolvimento correto do turismo, sem comprometer
a capacidade de suporte do município, a preservação da natureza
privilegiada e a qualidade de vida dos habitantes e da população flutuante.

Lido no Expediente
Sessão de 18/02/16
JUSTIFICATIVA
27/12/2013 11h18 - Atualizado em 27/12/2013 11h18
Bombinhas é conhecida como capital do mergulho ecológico em SC Localização
Por causa de condição, mergulho pode ser realizado durante o ano todo.
Local é ponto de encontro de duas correntes marítimas.

O município de Bombinhas está localizado no Litoral Norte de Santa
Catarina, na península de Porto Belo, a uma distância de 12km da BR-101.
O acesso ao município se dá no KM 155 da rodovia federal, pelo viaduto de
entrada ao município de Porto Belo. Daí, pela rodovia estadual SC 412,
chega-se a Bombinhas. Suas coordenadas são: latitude 27º14'22" S e
longitude 48º51'01" W.

A cidade de Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina, é considerada a
capital do Mergulho Ecológico, segundo informações da Secretaria de
Turismo na cidade. "Antes de a Ilha do Arvoredo ser transformada em
reserva, tínhamos mais de 20 operadoras de mergulho na cidade.
Atualmente, são seis", explica Kely Benvegnu. Para acesso rodoviário em sistemas de transporte coletivo, as empresas

Pluma, Itapemirim e Catarinense possuem horários diariamente entre
BaIneário Camboriú, ou Itapema, e outras cidades brasileiras. De BaIneário,
ou Itapema, até Bombinhas, a Auto Viação Praiana tem serviço regular de
transporte coletivo, de hora em hora.

Mergulhos são realizados na região de Bombinhas e no Arvoredo (Foto:
Leandro Rangel/Submarine)
Segundo ela, a cidade é referência de mergulho no Mercosul. "Aqui na
região há o encontro de duas correntes marítimas, que enriquecem a vida
marinha. Além disso, dá para mergulhar o ano todo", comenta. No período de alta temporada, algumas empresas, como a Catarinense

utilizam o terminal de Bombinhas para passageiros de Porto Alegre,
Florianópolis e Curitiba.

Além do passeio para a parte Sul da Ilha do Arvoredo, onde o mergulho
ainda é permitido, há opção de mergulhar em alguma das 39 praias da
cidade. "As melhores são Sepultura, Lagoinha, Biguá e no costão esquerdo
da Praia de Quatro Ilhas. Em todas elas, mesmo no raso, é possível ver uma
infinidade de peixes e crustáceos e também visitar piscinas naturais", diz
Kely.

Para o acesso por linhas aéreas, o aeroporto de Navegantes, mais próximo
de Bombinhas (47 km), opera com vôos para Joinville, Curitiba, Porto Alegre,
São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Outra alternativa é o aeroporto de
Florianópolis, distante a 80 km, que opera com voos para várias cidades
brasileiras, além de receber voos charters de Buenos Aires e Santiago do
Chile.

Fonte: Porta G1 Santa Catarina em < http://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/verao/2014/noticia/2013/12/bombinhas-e-conhecida-como-
capital-do-mergulho-ecologico-em-sc.html> atualizado em 27 de dezembro de
2013, disponível em 11 de fevereiro de 2016.

Distâncias
Aeroporto Florianópolis 70 km Joinville 132 km

História Município Aeroporto Navegantes 50 km Curitiba 260 km
Bombas nos anos 50 Parque Unipraias 25 km Porto Alegre 565 km
Primeiros Habitantes Parque do Beto Carrero World 60 km São Paulo 650 km
Muitas são as evidências de que os índios carijós pertencentes à nação tupi-
guarani foram os primeiros a povoarem este litoral. Os sítios arqueológicos
(sambaquis), descobertos em algumas praias e terrenos de igrejas de
Bombinhas, como a de Zimbros e de Canto Grande não deixam
dúvidas. Infelizmente escavações que nada tinham a ver com pesquisas,
arruinaram alguns desses tesouros. Sambaquis foram destruídos pela ação
inconsequente de moradores, por projetos imobiliários, construções e
aberturas de ruas para loteamento, comprometendo esse patrimônio
histórico e arqueológico. 

BaIneário Camboriú 30 km Foz do Iguaçu 1.045 km
Blumenau 90 km Assunção 1.345 km
Brusque 70 km Montevidéu 1.400 km
Florianópolis 70 km Buenos Aires 1.610 km
Fonte: Prefeitura Municipal de Bombinhas em
<http://www.bombinhas.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/11119>
atualizado em 27 de dezembro de 2013, disponível em 11 de fevereiro de
2016.
Bombinhas (SC), a capital do mergulho no sul do Brasil encanta por seu
ecossistema diversificadoPovoamento Açoriano na Região

Os primeiro colonizadores a chegarem em Santa Catarina foram os
espanhóis. No ano de 1527, Sebastião Caboto, a serviço do rei da Espanha,
atracou na enseada de Zimbros, batizando-a de São Sebastião. Grande parte
da tripulação decidiu ficar no Brasil espalhando-se pelo litoral catarinense.
E para comprovar a veracidade da terra descoberta, quatro nativos
brasileiros foram levados como "troféus" para a Europa. 

POR ANA ELISA TEIXEIRA . POSTADO
EM: 17/09/2013 . CATEGORIAS:DESTINOS » BRASIL » SANTA CATARINA
Conhecer um pequeno paraíso no estado de Santa Catarina é uma boa
opção para aqueles que querem uma viagem tranquila e com muitos
atrativos. Praias, morros e mergulho podem definir Bombinhas, situada no
litoral norte do Estado, a 70km de Florianópolis. Em uma península, a
pequena cidade abriga mais de 30 praias e é também uma das cidades
mais procuradas por mergulhadores. Sua população é a menor de Santa
Catarina, com 14.293 moradores.

O governo português no intuito de garantir o seu domínio na nova colônia,
decidiu enviar uma expedição em 1711, comandada por Manoel Gonçalves
de Aguiar, que aportou na Enseada de Garoupas, nome dado à região de
Porto Belo, com a finalidade de constatar as riquezas locais e a possibi-
lidade de povoamento.

Para entender os encantos dessa região, nada melhor do que saber um
pouco da sua história. Os primeiros habitantes de Bombinhas foram os
índios Carijós, que deixaram vestígios em sítios arqueológicos datados de
aproximadamente 4 mil anos. Depois de séculos, a região foi habitada por
espanhóis e portugueses, vindos dos Açores, que deixaram um grande
legado cultural na região. A culinária açoriana e outras tradições podem ser
encontradas por lá.

Crises econômicas e terremotos nas ilhas dos Açores e da Madeira fizeram
com que o Rei D. João V de Portugal, em 1735 apressa-se a colonização em
nosso litoral e interior.
Como viviam os Novos Habitantes 
Os sítios arqueológicos localizados nas praias, provavelmente em função da
sobrevivência através da pesca, embora também se dedicasse à plantação
de mandioca. Os imigrantes, ao contrário, preferiram fixar-se nos morros,
onde dedicavam-se principalmente à agricultura, o que promoveu a povoação
em áreas do interior da península. Começaram as primeiras plantações de
feijão, café, batata, cana de açúcar, mandioca, frutas e ervas medicinais, a
maior parte para consumo próprio. 

Atualmente, Bombinhas é considerada uma atração internacional, já que
recebe pessoas de todas as partes do mundo, com destaque para
argentinos, uruguaios e paraguaios. Recebe aproximadamente 17 mil
turistas na alta temporada e tem uma grande infraestrutura turística.
Área preservada em Bombinhas / Crédito: Viagens e Rotas
A península mantém ecossistemas intactos com belas praias naturais que
são ideais para a prática de surf, pesca, esportes náuticos, mergulho e
snorkelling. Muitas das praias podem ser frequentadas por famílias com
crianças.

O Comércio era feito à base de troca de mercadorias, com muita dificuldade.
Eram necessárias longas caminhadas pelas picadas abertas através dos
morros e tabuleiros, carregando pesados fardos sobre os ombros, não raras
vezes até o vizinho povoado de Tijucas. O processo levava o dia inteiro, e no
retorno ainda aproveitavam para recolher lenha.

O centro abriga as praias de Bombas e Bombinhas. É nessa região que se
concentra a maioria dos restaurantes, hotéis e o pólo comercial, com muito
artesanato da região.Brasileiros descobrem Bombinhas 

Na década de 50, a beleza e a abundância da pesca despertaram a
curiosidade de turistas, inicialmente dos municípios adjacentes, e
posteriormente, de gaúchos e paranaenses. A partir da década de 70
verificou-se marcante aumento populacional, o que provocou profunda
transformação na vida do baIneário. 

Há também a opção de praias menos movimentadas, mas ideais para
passar o dia na areia ou se deliciar em um bom banho de mar. É o caso das
praias de Mariscal, Canto Grande, Tainha (pequena e isolada) e Quatro Ilhas.
O passeio mais famoso de Bombinhas é a visita ao Mirante Eco 360º, que
possibilita ver suas belezas naturais a partir das montanhas e não à beira-
mar, como de costume. O acesso é feito de carro pelas praias do Canto
Grande e Conceição, mesmo caminho que leva à praia da Tainha.

A Emancipação 
O rápido crescimento populacional despertou na comunidade o sonho de
liberdade. Em 1991, a Assembleia Legislativa aprovou uma resolução que
autorizava o plebiscito, realizado no dia 15 de março de 1992, quando a
emancipação foi aprovada por 1.454 cidadãos, contra 75 votos
desfavoráveis. 

Assim que chegar ao local, há um museu composto por mostras de
espécies da região e objetos para a pesca da tainha. O Mirante fica
localizado no Parque Municipal Morro do Macaco, com 230m, considerado o
pico mais alto da cidade. A vista é panorâmica, já que é possível avistar as
praias como Canto Grande, Tainha, Mariscal, Quatro Ilhas, Bombas, Zimbros
e as ilhas da Galé, Deserta e Macuco.

Em 30 de março de 1992, foi oficializado o Município de Bombinhas, pela
Lei Estadual no 8.558, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa
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Além das praias, é possível avistar as cidades de Tijucas, Governador Celso
Ramos e até uma pontinha de Florianópolis. O mirante está dentro de uma
área particular e, por isso, é necessário pagar uma taxa de R$5 por pessoa
para ter acesso à vista panorâmica e ao museu. Se forem grupos com mais
de dez pessoas, há a ajuda de um guia.

relacionadas à importância do registro civil, registro imobiliário, títulos e
documentos, pessoas jurídicas, protesto e notas, para o exercício da
cidadania, regularização fundiária, formalização dos negócios jurídicos e
possibilidade de desjudicialização de alguns procedimentos.

Art. 3º. Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicação.
Lá do alto, há espaço para a prática de arvorismo, tirolesa, rapel e escalada
em rocha, com preços a partir de R$50.

Deputado Dalmo Claro
Lido no Expediente

Trilhas e caminhadas Sessão de 18/02/16
Para quem gosta de aventuras, há a opção de fazer caminhadas entre os
morros e praias. A trilha do Morro do Macaco é a mais famosa de
Bombinhas. Para chegar à entrada da trilha, basta ir até o final da estrada
que leva à praia de Canto Grande. A caminhada tem uma subida de 500m e,
no alto, é possível avistar a maioria das praias da cidade e as ilhas Deserta
e Arvoredo.

JUSTIFICATIVA
O Dia Estadual do Notário e do Registrador tem como objetivo

celebrar a relevância destes profissionais no que tange ao desenvolvimento
dos municipios, bem como conscientizar a população sobre a importância da
atividade notarial na consolidação da cidadania.

É importante ressaltar que notários e registradores cumprem
importante papel social na medida em que exercem a tutela administrativa
dos interesses privados. São eles os responsáveis por garantir a
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia nos negócios e nos atos
jurídicos emanados pelos cidadãos. Trata-se de profissionais aprovados por
meio de concurso público de provas e títulos que detém a responsabilidade
de prestar os serviços à população, mediante fiscalização do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina. O titular do cartório possui a responsabilidade civil
e econômica de garantir segurança jurídica aos serviços prestados.

Vista do Mirante 360º / Crédito: Viagens e Rotas
Outra opção de caminhada é a trilha costeira de Zimbros, uma praia
charmosa de pescadores; com aproximadamente 8km de costa, a trilha
passa por caminhos estreitos e pelas praias desertas de Cardoso, Vermelha
e Triste.
Para quem tem interesse em apreciar a vista do mar da praia de Quatro Ilhas
e Atalaia, o ideal é fazer a pequena trilha que sai de Quatro Ilhas. A vista é
deslumbrante!
Prática de esportes Modelo de qualidade, transparência e segurança jurídica, o

sistema notarial e de registro brasileiro é exemplo para o mundo, sendo
reconhecido internacionalmente pela sua organização. Países do Leste
Europeu, Ásia e América Latina adotaram o já testado e aprovado sistema
brasileiro como parâmetro para a remodelação dos seus serviços. De acordo
com pesquisas realizadas pelo instituto Datafolha, os Cartórios, através dos
Notários e Registradores, lideram a confiança dos brasileiros na comparação
com outras instituições do País.

Voo livre, jet-ski, esqui-aquático, windsurf e banana boat são alguns esportes
que podem ser praticados em Bombinhas. As praias de Bombinhas, Quatro
Ilhas, Canto Grande e Conceição são alguns pontos ótimos para a prática de
voo livre. Em Canto Grande, Conceição e Quatro Ilhas há pontos de
decolagem.
Para os esportes que exigem águas calmas e mais ventos, como windsurf e
banana boat, o ideal é curtir a praia de Zimbros, Canto Grande e Bombinhas.
Capital do Mergulho Ecológico brasileiro Este projeto traduz o reconhecimento do parlamento catarinense

diante da relevância dos serviços prestados pelos notários e registrados em
nosso estado, motivo pelo qual, conto com a colaboração dos nobres pares
para a aprovação da presente proposição.

Bombinhas tem 75% do seu território preservado. Pesquisadores afirmam
que a região abriga um dos cenários subaquáticos mais interessantes do
mundo.
A diversidade de vida marinha é abundante em razão de grande parte do
território estar na Reserva Marinha do Arvoredo. Entre Bombinhas e
Florianópolis, mergulhadores visitam a Ilha do Arvoredo, considerada o
melhor ponto de mergulho do sul. O percurso dura 2 horas de barco.

Deputado Dalmo Claro
*** X X X ***

REQUERIMENTO
Para quem não tem experiência em mergulho, na cidade há diversas
operadoras especializadas que realizam cursos práticos e fornecem todo o
equipamento necessário. REQUERIMENTO Nº RQC/0001.0/2016
Mergulhadores a noite / Crédito: Viagens e Rotas EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINAAo mergulhar em Bombinhas, o turista pode apreciar recifes de corais,
peixes coloridos, estrelas do mar e, ainda, visitar naufrágios, como o do
cargueiro Lili em 1957, na Ilha das Galés e outros. Tudo de forma fácil e
prática, pois a transparência das águas ajuda na visita.

REQUERIMENTO
Os Deputados que este subscrevem, com amparo no

Regimento Interno e nos termos da Resolução nº 005, de 30 de agosto
de 2005, REQUEREM a Constituição de uma Frente Parlamentar de
Apoio aos Projetos de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika, tendo
em vista a necessidade do acompanhamento da matéria e de seu
notório interesse para o povo catarinense no cenário atual.

Os principais pontos de mergulhos são Saco do Caoim, Farol do Arvoredo,
Saco do Batismo, a Baía das Tartarugas, a Baía do Engenho e o Saco do
Vidal na Ilha do Arvoredo e praia de Sepultura, Palmeiras, Caraolho, Costão
de Bombas, praia da Lagoinha, praia do Embrulho e praia da Tainha.
5 razões para visitar Bombinhas

Sala de Sessões,1- É considerado o 12º destino escolhido por estrangeiros no Brasil. 2- A
variedade gastronômica da cidade é tão grande que é possível encontrar
todo tipo de culinária. Além disso, todo ano a cidade é palco da Semana
Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Vale a pena conferir as
delicias! 3- A cidade possui 20 praias com águas cristalinas própria para
banho e, em algumas, ainda vale o uso de snorkel. 4- Bombinhas tem a
tranquilidade de uma pequena cidade litorânea, mas também tem uma
infraestrutura turística farta. 5- É considerada a Capital do Mergulho
Ecológico e tem 75% de área preservada que pode ser explorada pelo
ecoturismo.

Deputado Antonio Aguiar
Líder da Bancada do PMDB
Deputado Silvio Dreveck
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Vicente Caropreso
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Serafim Venzon
Deputado Dalmo Claro
Deputado Romildo TitonCasal na praia de Mariscal / Crédito: Viagens e Rotas Deputado Dirce HeiderscheidtVisitando a cidade em um único dia
Deputado Fernando CorujaBombinhas, em alguns horários, tem trânsito nas avenidas principais, visto

que fica próxima a BaIneário Camboriú, Penha e até Florianópolis e
Garopaba. Muitos turistas optam por passar o dia na cidade e ir embora ao
fim da tarde, horário em que Bombinhas fica congestionada.

Deputado Leonel Pavan
Deputado Aldo Schneider
Deputado Darci de Matos

Lido no ExpedienteMuitos optam por visitar a cidade em alta temporada de verão. Os preços
são mais altos e o sol é certo. Durante a baixa temporada de inverno, muitas
pousadas e restaurantes fecham suas portas.

Sessão de 18/02/16
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR DE
APOIO AOS PROJETOS DE COMBATE À DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKAAproveite a noite em Bombinhas

Não há muitos locais de agito em razão da característica familiar de
Bombinhas, mas a cidade conta com uma ótima infraestrutura para atender
a demanda turística. Lojas, restaurantes, bares e cafés são destaques para
quem quer curtir a noite. Muitos dos bares têm música ao vivo, shows nas
calçadas e alguns à beira do mar ficam abertos até mais tarde. Para os que
curtem lual, o ideal é ir até a praia da Conceição no bar Big Blue, que
promove esses eventos regularmente.

TERMO DE ADESÃO
Os Parlamentares que este subscrevem, com amparo no

Regimento Interno e nos termos do art. 4º da Resolução nº 005, de 30
de agosto de 2005, manifestam adesão à Frente Parlamentar de Apoio
aos Projetos de combate a Dengue, Chikungunya e Zika.

Sala das Sessões,
Deputado Antonio AguiarFonte: Portal Viagens e Rotas em <

http://www.viagenserotas.com.br/2013/09/bombinhas-sc-a-capital-do-
mergulho-no-sul-do-brasil-encanta-por-seu-ecossistema-diversificado/>
atualizado em 17 de setembro de 2013, disponível em 11 de fevereiro de
2016.

Líder da Bancada do PMDB
Deputado Silvio Dreveck
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Vicente Caropreso
Deputado Valdir CobalchiniDeputado Patrício Destro (PSB)
Deputado Serafim Venzon*** X X X ***
Deputado Dalmo ClaroPROJETO DE LEI Nº 0010.3/2016
Deputado Romildo TitonInstitui no calendário oficial do Governo do

Estado o Dia Estadual do Notário e Registrador
no Estado de Santa Catarina.

Deputado Dirce Heiderscheidt
Deputado Fernando Coruja

Art. 1º. Fica instituído no calendário oficial do Governo do Estado,
o Dia Estadual do Notário e Registrador, a ser comemorado anualmente no
Estado de Santa Catarina no dia 18 de Novembro.

Deputado Leonel Pavan
Deputado Aldo Schneider
Deputado Ismael dos Santos

Art. 2º. No Dia Estadual do Notário e Registrador, o Poder
Executivo poderá desenvolver ações e programas educativos junto à
sociedade, escolas e entidades da administração direta e indireta,

Deputada Ana Paula Lima
*** X X X ***
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