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P L E N Á R I O

ATA DA 029ª SESSÃO ESPECIAL
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2016, ALUSIVA AO DIA DO
MÉDICO

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio
Aguiar) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão especial.

demais parlamentares. Não tem sido fácil, e, não raramente,
ficamos sempre por último, quando o assunto é
valorizar o nosso trabalho em todos os níveis, quer
privado ou público. E, portanto, melhor forma de
demonstração da nossa força, é a nossa união,
através do COSEMESC, instância que vem atuando
no sentido de defender os interesses e a dignidade
profissional, assegurando assim a prática da boa
Medicina, e, por conseguinte, o direito de acesso a
esta, por parte da população.

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar de
Santa Catarina, sob a regência do maestro
subtenente PM Márcio Egídio Schmidt.

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão nominadas
a seguir: (Procede-se à execução do hino.)

Excelentíssimo senhor vice-governador
do estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho
Moreira;

Registramos a presença da senhora
presidente do Conselho Regional dos Técnicos em
Radiologia de Santa Catarina, Vanderléia da Silva.

(Palmas) Recebemos as justificativas do
deputado Doutor Vicente Caropreso por não
comparecer a esta sessão, que diz o seguinte:

Senhor secretário-adjunto da secretaria
de estado da Saúde, doutor Murillo Ronald Capella;

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Gelson Merisio

(Palmas) (Passa a ler.) Presidente da ALESC
Senhor presidente do Conselho Regional

de Medicina em Santa Catarina, doutor Antonio
Silveira Sbissa;

“Senhor Presidente, Nesta/SC
Caríssimo Deputado Antônio Aguiar,

propositor desta Sessão Especial,
Infelizmente não poderei participar desta

sessão por estar providenciando documentos para
resguardar minha segurança pessoal e financeira,
pois fui vítima de assalto à mão armada na última
5ª feira, com o roubo de material de uso
profissional, carteira funcional do CRM, blocos de
receitas controladas, entre outros pertences
levados. É o crime banalizado, corriqueiro, mais um
Boletim de Ocorrência, no meio de tantos, sem
solução. Estamos à mercê da bandidagem por
falência do Estado na área de segurança pública,
entre outras que já mencionei. Vivemos cada vez
mais assustados e indefesos.

(Palmas) Deputados presentes,
Senhor presidente da Academia Catari-

nense de Medicina, doutor Luiz Carlos Espíndola;
Senhoras e Senhores,
É com tristeza que justifico a minha

ausência neste ato tão significativo para nossa
classe, proposto por um de nossos deputados
médicos da Alesc, Dr. Antônio Aguiar.

(Palmas)
Senhor presidente do Sindicato dos

Médicos de Santa Catarina, doutor Vânio Cardoso
Lisboa; Quando falamos em saúde pública, não

temos muito que comemorar, pelo descalabro das
contas públicas aqui, em quase todas as
Prefeituras do Brasil e em nível federal.

(Palmas)
Senhor presidente da Associação Catari-

nense de Medicina, doutor Rafael Klee de
Vasconcellos. Vivemos uma situação caótica com

reflexos diretos sobre a nossa profissão.(Palmas) A todos quero reafirmar que estou como
sempre estive às ordens de todas as entidades
médicas. Sou a favor da boa medicina e do bom
médico, aquele que não diferencia atendimento de
classe social, que estuda e que trata o doente com

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão alusiva ao Dia do
Médico foi convocada por proposição deste
deputado e aprovada por unanimidade pelos

Apesar do mal maior ter sido extirpado
recentemente, há muito que se fazer no sentido de
valorizar nossa profissão perante os olhos da
política dominante.
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carinho e devoção. condições adequadas para que novos profissionais
passem pelo período da residência médica em
condições de completar o aprendizado teórico com
a prática e a assistência dos colegas mais
experientes, em hospitais que ofereçam condições
para o exercício da atividade.

(Palmas)
Um abraço a todos, Nesta noite, o Poder Legislativo presta

uma homenagem com a entrega de certificados
aos médicos pela dedicação ao povo catarinense.

Dr. Vicente Caropreso
Deputado Estadual”[sic]
Senhoras e senhores, boa-noite! Esta é

uma noite festiva e de gratidão a todos aqui
presentes! Prestamos, hoje, uma homenagem a
todos os médicos do estado de Santa Catarina.

Convido para receber o certificado o
doutor Antonio Silveira Sbissa.

Nessa linha, e direcionado para minha
especialidade, que é a ortopedia, aproveito a
oportunidade para conclamar todos os colegas
para juntos empunharmos uma causa que
considero de grande importância para os catari-
nenses, que é projetarmos a estruturação, em
Santa Catarina, de um hospital de referência em
traumatologia e na recuperação de acidentados ou
pessoas que precisam de tratamento especial
nessa área, nos modelos do Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia - INTO.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Passa a ler.) Convido para receber o certificado o
doutor Aurelio Rotolo da Costa Araújo.“Nesta noite, celebramos a passagem

do Dia do Médico que, efetivamente, é
comemorado amanhã, 18 de outubro, data que
também festeja o Dia de São Lucas, um dos
quatro evangelistas que escreveu o Novo
Testamento, e era médico, pois estudou Medicina
em Antióquia, que hoje faz parte da Turquia.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Carlos Gilberto Crippa.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Temos, portanto, a história do Dia do
Médico no Brasil, associada a um médico que
também registrou a história de seu tempo, voltado
ao bem-estar espiritual das pessoas. Essa ainda é,
hoje, uma das mais nobres missões do médico,
pois, além de curar enfermidades, pesquisar para
curar ou assistir a enfermos cujas doenças não
têm cura, somos sempre guardiões da palavra de
estímulo às pessoas que precisam receber apoio e
saber que há sempre alguém que está próximo e
querendo proporcionar o bem-estar do ser humano.
Essa pessoa é o médico.

Convido para receber o certificado o
doutor Hamilton Rogério Sanford de Vasconcellos.Lembro que, juntamente com o câncer e

as doenças do coração, o trauma está entre as
principais causas de óbitos. Temos, aqui, um
hospital especializado no tratamento de câncer,
outro especializado em cardiologia, mas estamos
atrasados na questão do trauma, embora todo o
esforço desenvolvido pelo Centro Catarinense de
Reabilitação, cuja equipe faz um trabalho
destacado na esfera da saúde pública no estado
de Santa Catarina.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor João Batista Bonnassis Junior.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Leo Mauro Xavier.
(Procede-se à entrega do certificado.)

Por fim, quero manifestar a minha
confiança na saúde pública e na melhor
capacitação de programas como o Mais Médicos,
que deve priorizar os profissionais brasileiros,
inclusive os que precisam passar pelo Revalida,
para validarem cursos feitos no exterior.

(Palmas)
Na vida pública, o médico também

assume papel destacado, e assim também é
marcante a sua participação na vida política. Aqui
temos o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira,
com a sua família, médico desde 1972, uma
pessoa que trabalha sempre em defesa do bem-
estar de todos catarinenses.

Convido para receber o certificado o
doutor Marcelo Lemos dos Reis, juntamente com a
sua esposa, doutora Mônica, e seus filhos Gabriel
e Gustavo.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Ainda quero me antecipar aos

cumprimentos a todos os médicos e àqueles que
receberão, nesta sessão especial, homenagens da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina pela passagem do Dia do Médico, que é,
sem dúvida nenhuma, uma honra muito grande.”

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Nazareno Amin.Também sou médico por formação, e
aqui nesta Assembleia Legislativa há outros
profissionais com formação médica, que são os
deputados: Fernando Coruja, Vicente Caropreso,
Serafim Venzon e Dalmo Claro.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Nelson Grisard.O nosso muito obrigado!
Lembro isso para destacar que cinco,

dos 40 deputados, são médicos, o que mostra a
força da categoria que elege representantes no
meio político e mostra o reconhecimento que a
sociedade catarinense tem pelos médicos.

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Palmas)
Registramos, ainda, a presença do

excelentíssimo senhor diretor do Hospital da
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina,
tenente-coronel, Jacob Quint Neto.

Convido para receber o certificado o
doutor Paulo Marcio da Silveira Brunato.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Particularmente, sempre atuei na vida

pública em defesa das causas da saúde e dos
médicos!

(Palmas)
Neste momento, convido a mestre-de-

cerimônias, Nicoli Madeira, para proceder à
nominata dos homenageados da noite.

Convido para receber o certificado o
doutor Pedro Largura.

Nessa linha, a minha mensagem inicial
é de manifestação na defesa intransigente da
categoria, e no entendimento de que o médico
deve sempre ser respeitado como uma pessoa
diferenciada na sociedade, pois é um profissional
sempre às voltas com as suas tarefas, que atua
de forma responsável, com a responsabilidade
própria de quem lida com vidas.

(Procede-se à entrega do certificado.)
A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS (Nicoli

Madeira) - Senhoras e senhores, boa-noite!
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Conrado Luiz Pais d’Avila, neste ato repre-
sentando o seu pai, doutor Roberto Luiz d’Avila.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial alusiva ao Dia do
Médico, presta uma homenagem aos médicos pela
dedicação ao exercício da medicina com
humanismo, responsabilidade e ética profissional,
e às entidades pela excelência dos serviços pres-
tados à saúde, promovendo qualidade na
assistência médica, hospitalar e de diagnóstico
complementar oferecidos a todos os catarinenses.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Sérgio de Carvalho.Por isso, devemos enaltecer a impor-
tância das entidades representativas da categoria,
a começar pelos Conselhos Federal e Regional de
Medicina, que em âmbito federal estadual
garantem o controle de qualidade dos serviços
médicos oferecidos à população e, aqui em nosso
estado, asseguram a condição de vanguarda da
Medicina catarinense em diversas especializações.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado o

doutor Vanildo José Ozelame.Convido o sr. deputado Antônio Aguiar
para fazer a entrega das homenagens. (Procede-se à entrega do certificado.)

Convido para receber a homenagem,
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de
Santa Catarina - CRM/SC, o senhor presidente,
doutor Antonio Silveira Sbissa.

(Palmas)
Agradeço ao sr. deputado pela entrega

das homenagens.Cito também o Sindicato dos Médicos,
por trabalhar em defesa da categoria,
especialmente nas questões que dizem respeito
às condições de trabalho dos profissionais
médicos.

Esta sessão está sendo transmitida ao
vivo pela TVAL e durante a semana será reprisada.
Acompanhem a programação!

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem,

pela Associação Catarinense de Medicina, o
senhor presidente, doutor Rafael Klee de
Vasconcellos.

Muito obrigada e uma ótima sessão a
todos!Menciono, ainda, a Associação Catari-

nense de Medicina, por atuar fortemente na
integração dos médicos, sempre estimulando o
aprimoramento profissional e o intercâmbio entre
os colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio
Aguiar) - Neste momento, convido para fazer uso
da palavra o presidente do Sindicato dos Médicos
de Santa Catarina - Simesc -, dr. Vânio Cardoso
Lisboa.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)

Da mesma forma, temos a Associação
dos Médicos Residentes, que desenvolve
atividades em defesa dos profissionais que estão
entrando no mercado e passam alguns anos
envolvidos com a residência médica, etapa
fundamental no ciclo de formação profissional.

Convido para receber a homenagem,
pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, o
senhor presidente, doutor Vânio Cardoso Lisboa.

O DR. VÂNIO CARDOSO LISBOA -
Excelentíssimo sr. Eduardo Pinho Moreira, vice-
governador do estado de Santa Catarina; dr. Murillo
Ronald Capella, secretário-adjunto da secretaria da
Saúde do estado de Santa Catarina; meus colegas
de Cosemesc - Conselho Superior das Entidades
Médicas: dr. Antonio Silveira Sbissa, dr. Luiz Carlos
Espíndola, dr. Rafael Klee de Vasconcellos.
Citando estas autoridades, invoco também o nome
de dois professores, e desde já homenageio os
professores pela passagem do seu dia, que foram
o dr. Ernesto Damerau e a dra. Léa da Nova, que
dedicaram toda a sua vida em prol da Medicina, do
estudo e de tratar os pacientes.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem,

pela Associação Catarinense de Médicos
Residentes, o senhor vice-presidente, João
Henrique Cunha Villela.

Considero que todas as entidades
médicas também têm em comum uma missão
nobre de atuar, cada qual dentro de suas possibi-
lidades, pelo controle rigoroso e fundamental da
qualidade do ensino da Medicina no Brasil e,
especialmente, em Santa Catarina, para assegurar
a formação de profissionais capacitados ao
exercício da Medicina.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

excelentíssimo senhor vice-governador do estado e
médico cardiologista, Eduardo Pinho Moreira.

Essa qualificação também passa pelas (Procede-se à entrega da homenagem.)
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Perguntaram para mim quem vai ser o
homenageado? Eu citei alguns nomes, e outros
me foram sugeridos pela nossa diretoria. E houve
quem perguntasse por que serão homenageadas e
o que fizeram essas pessoas de excepcional para
serem homenageadas? E a resposta foi uma
somente uma palavra: são médicos.
Homenageando essas pessoas, nós estamos
homenageando os médicos que trabalham no
estado de Santa Catarina. É uma digna, justa e
singela homenagem, mas feita com muito carinho,
de coração, e desde já agradecemos a esta Casa
por este ato.

doença, curar os males ou diminuir a dor e o
sofrimento -, sempre embasada nos princípios da
bioética, tão bem ensinados pelo dr. Nelson
Grisard, assim como também pelo dr. Murillo
Capella: benevolência e não maleficência, primum
non nocere, primeiro não fazer o mal, como
aconselhava Hipócrates, o sábio da ilha de Cós,
considerado o pai da nossa profissão.

do Conselho Regional de Medicina, tão generosa
acolhida e as homenagens que estamos tendo
nesta importante Casa, o Poder Legislativo, com
tantas importantes pessoas de Santa Catarina.

A nossa Medicina é uma profissão, mas
também arte e ciência. A ciência estuda as
doenças, a prevenção e o restabelecimento da
saúde. A arte vai mais além, trazendo para o nosso
relacionamento com os pacientes aquilo que a vida
nos ensinou. Como sempre digo, ao examinarmos
os nossos pacientes, elaboramos complexas
pinturas impressionistas, pintadas, pincelada por
pincelada, com as cores que a experiência nos
deu.

Ao longo dos séculos, avançamos e
obtivemos conquistas importantes, como: o
aumento da perspectiva de vida, a diminuição da
mortalidade infantil, o advento e o desenvolvimento
dos antibióticos, o combate e mesmo a vitória
sobre algumas doenças infecto-contagiosas, o
desenvolvimento da cirurgia e o aprimoramento de
suas técnicas, o desenvolvimento de técnicas
cirúrgicas minimamente invasivas. E isso foi
possível graças ao esforço, perseverança e
dedicação de médicos e cientistas imbuídos de
espírito altruísta. E a recompensa, muitas vezes,
não era financeira, mas apenas a realização em si:
fazer o que há de melhor ao nosso alcance para os
pacientes. Muitos dos envolvidos nessas citadas
conquistas jamais obtiveram fama e riqueza, a não
ser aquela vitória por vezes momentânea sobre a
doença.

Estamos no mês de outubro e ontem
nos deparamos com o fator meteorológico, que de
certa maneira atacou o nosso estado. O mês de
outubro também nos faz lembrar as enchentes que
tivemos em Rio do Sul e Blumenau, e que o povo
catarinense soube se reerguer, e muito bem.

Esses fatos são imensamente
gratificantes de serem conhecidos, por que
realmente para tantos de nós a Medicina é uma
profissão um dia, mas uma paixão para sempre.
Por isso a importância de nossas entidades
médicas, e que cultuam os nossos caminhos.
Conhecer a nossa história, dados, particularidades,
aqueles que construíram e constroem no dia a dia
a nossa profissão, é fundamental para a nossa
cultura e para uma completa formação da
mentalidade médica.

Nós, médicos, passamos, nesses
últimos anos, por uma verdadeira catástrofe.
Atacaram-nos de tudo quanto é lado pela mídia,
levando a população contra a nossa categoria
médica. Nós fomos colocados como culpados de
toda essa miséria e todo o caos que se passa na
Saúde, hoje. Termos o reconhecimento desta Casa é,

certamente, importante e gratificante para nós. Por
isso, estão aqui reunidos, e homenageados,
médicos que, de alguma forma, construíram a
Medicina de Santa Catarina, que de alguma forma
colaboraram e fizeram parte dos pilares de nossa
profissão: a ciência, a docência, a assistência aos
pacientes e a ética, e engrandeceram as nossas
especialidades médicas.

Eu garanto a todos vocês - e sei que os
meus colegas médicos fazem isso - que nós,
médicos, fazemos o melhor possível com aquilo
que temos para fazer. E vamos continuar fazendo o
melhor possível, até que melhores condições nos
sejam dadas para fazermos o melhor ainda. Nós,
médicos, dedicamos a nossa vida aos nossos
pacientes.

Estabelecemos a nossa jornada como
médicos imbuídos desse sentimento nobre e
humanitário, mas nos deparamos com as
dificuldades para exercer o nosso ofício: longas e
extenuantes jornadas; estrutura muitas vezes
inadequada, obrigando-nos a trabalhar sem as
condições ideais; redes hierárquicas não
funcionantes, nos seus níveis propriamente ditos
ou na interface entre eles; problemas para a
realização dos exames complementares à nossa
prática; atraso nos diagnósticos; impossibilidade
de realizar as intervenções terapêuticas neces-
sárias, sejam elas clínicas ou cirúrgicas.

Hoje, infelizmente, o nosso estado não
está naquela situação que gostaríamos que
estivesse. Já conversamos com o governador, que
nos alertou dizendo estar com dificuldades. E
entendemos isso, pois lemos jornais, vemos
televisão, escutamos rádio, e sabemos a
dificuldade que o nosso estado e o Brasil estão
passando.

Desejaria nomear aqueles que foram
indicados pelo Conselho Regional de Medicina,
mas me abstenho porque já o foram e receberam
justas homenagens.

Agradeço novamente à Assembleia
Legislativa de Santa Catarina!Essas dificuldades não vêm de hoje. Os

nossos homenageados desta noite convivem e
conviveram com essas dificuldades, cada um a
seu modo e a seu tempo, e isso acontece
sucessivamente, geração após geração, talvez
desde os tempos de São Lucas.

Muito obrigado a todos!
(Palmas)

Eu, neste momento, convido todos os
médicos que estão nesta plateia, ou que estão-nos
assistindo pela TV, a continuar fazendo aquilo que
sabemos fazer de melhor até que melhores
condições nos sejam dadas para que possamos
fazer melhor ainda. E podem ter certeza de que a
população catarinense continuará bem assistida
como foi até agora.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio

Aguiar) - Convido para fazer uso da palavra o dr.
Murillo Ronald Capella, que representa, neste ato,
a secretaria da Saúde.

No entanto, o que difere e vai tornando
a prática extenuante é saber que, se essas
dificuldades fossem vencidas, poderíamos acelerar
a resolução de problemas crônicos que trazem
sofrimento aos nossos pares e, por consequência,
o atraso ao desenvolvimento de nossa nação.

O DR. MURILLO RONALD CAPELLA -
Quero saudar o deputado Antônio Aguiar, que
propôs esta sessão que foi aprovada por
unanimidade por todos os parlamentares desta
Casa.

Aos médicos, parabéns pelas
homenagens! À Assembleia Legislativa, o nosso
muito obrigado!

A Medicina e a saúde estão
intrinsecamente ligadas à economia. E isso não se
restringe ao emprego da força de produção, de
serviços relacionados à área, ao papel significativo
da indústria farmacêutica e da indústria de
produção de insumos - materiais, órteses e
próteses. A importância econômica significativa
está relacionada ao restabelecimento da força
produtiva, temporariamente inativada pela doença
do trabalhador em si ou pela doença de sua
família. Um povo doente é um povo pobre.
Façamos, portanto, aquilo que deve ser feito. As
entidades médicas aqui representadas, cada uma
a seu modo, devem capitanear os médicos nessa
batalha perene.

Saúdo também o meu querido amigo
Eduardo Pinho Moreira, que, por sinal, observei
que vem sendo muito homenageado. A cada
sessão que envolve médico, ele tem recebido uma
placa, e tenho a impressão, e vocês dois sabem,
de que já não tem mais lugar onde colocar.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio

Aguiar) - Convido para fazer uso da palavra o dr.
Rafael Klee de Vasconcellos, presidente da
Associação Catarinense de Medicina. Da mesma forma, quero saudar os

meus queridos amigos Vânio Cardoso Lisboa,
Antonio Silveira Sbissa, Luiz Carlos Espíndola e
Rafael Klee de Vasconcellos, os presidentes das
nossas quatro entidades, e apontaram para cada
entidade quatro médicos que aqui foram
homenageados.

O DR. RAFAEL KLEE DE VASCONCELLOS
- Boa-noite a todos!

Excelentíssimo sr. deputado estadual
Antônio Aguiar, proponente da sessão;
excelentíssimo sr. vice-governador do estado de
Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira; sr.
secretário-adjunto da secretaria estadual da Saúde
do estado de Santa Catarina, dr. Murillo Ronald
Capella; sr. presidente do Conselho Regional de
Medicina de Santa Catarina, dr. Antônio Silveira
Sbissa; sr. presidente da Academia Catarinense de
Medicina, dr. Luiz Carlos Espíndola; sr. presidente
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, dr.
Vânio Cardoso Lisboa; demais autoridades já
nominadas.

Então, em primeiro lugar, sinto-me muito
bem por estar aqui, até porque todos aqueles
homenageados fizeram por merecer a homenagem
em função de uma vida dedicada à Medicina, ao
paciente e a aliviar o sofrimento humano.

Desejo que nos espelhemos nos
médicos aqui homenageados, descendentes de
Hipócrates e de São Lucas, pois, afinal, é deles o
mérito da noite.”

Muito obrigado! Eu pensava, sentado ali, quantas vezes
vocês tiveram que deixar as suas casas, as suas
famílias, até em momentos de festas, à noite, no
fim de semana, muitas vezes numa noite de Natal,
numa noite de 31 de dezembro, para ir atender a
pessoas de outra família que mereciam a sua
atenção, a sua dedicação e o seu trabalho.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio

Aguiar) - Convido para fazer uso da palavra o
presidente do Conselho Regional de Medicina, dr.
Antonio Silveira Sbissa.

(Passa a ler.)
“A Associação Catarinense de Medicina

agradece a comenda e a homenagem. Em seus 79
anos lutando embasada em seu tripé de defesa
profissional, aprimoramento científico e convívio
sócio cultural, vê nesta comemoração um resumo
da razão de sua existência.

O DR. ANTONIO SILVEIRA SBISSA -
Excelentíssimo sr. vice-governador do estado, dr.
Eduardo Pinho Moreira; excelentíssimo sr.
deputado Antônio Aguiar; sr. secretário-adjunto da
Saúde, dr. Murillo Ronald Capella; sr. presidente
das entidades médicas do Cosemesc; prezados
colegas homenageados; familiares dos
homenageados; demais autoridades presentes;
dirigentes de entidades médicas; sr. vice-
presidente do Conselho Regional de Medicina, dr.
Armando José D'Acâmpor; senhoras e senhores.

O que estamos homenageando aqui, sr.
governador, é a competência que todos eles
demonstraram ter baseado em conhecimento, em
hierarquia, em disciplina no exercício da profissão.
E grande número deles, militando no ensino
universitário, transferiram esse tipo de ação e os
seus conhecimentos aos seus alunos, muitos
deles seus seguidores.

O Dia do Médico, comemorado em 18
de outubro, como já foi citado pelo deputado
Antônio Aguiar, em homenagem a São Lucas,
médico e apóstolo sempre traz consigo
importantes reflexões. Eu entendo que hoje é uma noite de

festa e por isso quero dar parabéns e
cumprimentar todos os homenageados e os seus
familiares, porque tenho a convicção de que esta

A atividade do médico é alicerçada nas
mais belas atitudes do ser humano com relação ao
seu semelhante - promover a saúde, prevenir a Inicialmente, agradeço, em meu nome e
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noite já está gravada na memória de vocês para
sempre.

mento, dedicando-se ao povo de nosso estado.
Isto é um exemplo! Se tivéssemos mais médicos
da geração nova com esse espírito comunitário e o
espírito romântico que a Medicina, num
determinado momento, teve e o sacerdócio que
líamos, e era verdade, realmente teríamos uma
saúde muito melhor no país e no nosso estado.

extrema coragem, quando vivia o meu melhor
momento da atividade profissional, de agilidade
intelectual, entrar para a política para participar da
elaboração da Constituição que, hoje, está vigendo
neste país.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio

Aguiar) - Convido para fazer uso da palavra o
excelentíssimo sr. vice-governador do estado de
Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira.

Por isso o deputado Antônio Aguiar me
homenageou. Então, agradeço, mas me coloco
como um admirador daqueles que realmente foram
homenageados e deixam na sua atividade grandes
exemplos para o nosso estado.

Santa Catarina, - e o dr. Murillo não quis
fazer essas referências -, apesar de todas as
circunstâncias e dificuldades, é o estado que tem
a menor mortalidade infantil e a maior expectativa
de vida. Não tenho dúvida de que isso não
aconteceu nos últimos anos, pois é fruto do
trabalho dos precursores, dos pioneiros como
vocês, que se dedicaram não apenas ao atendi-
mento, levando saúde de qualidade às pessoas de
Santa Catarina, mas transferindo o seu conheci-
mento. Ainda há pouco falava com o dr. Nelson
Grisard sobre os meus filhos, dois médicos, que
receberam a sua orientação na vida. E felicito o dr.
Paulo Brunato, que também ensinou o meu outro
filho. Enfim, parabenizo todos vocês que se
dedicaram!

O SR. EDUARDO PINHO MOREIRA - Boa-
noite, senhoras e senhores! Parabéns! Hoje é dia de festa, de

comemorar e de seguir os seus exemplos!Gostaria de saudar o deputado Antônio
Aguiar, que preside esta sessão e propôs esta
homenagem justa e merecida; o dr. Murillo Ronald
Capella, secretário-adjunto de estado da secretaria
da Saúde; o dr. Antonio Silveira Sbissa, presidente
do Conselho Regional de Medicina; o dr. Rafael
Klee de Vasconcellos, presidente da Associação
Catarinense de Medicina; o presidente do
Sindicato dos Médicos do estado de Santa
Catarina, dr. Vânio Cardoso Lisboa; e o presidente
da Academia Catarinense de Medicina, dr. Luiz
Carlos Espíndola.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio

Aguiar) - A nossa homenagem especial é dirigida a
todos aqui presentes, mas também ao médico
anônimo, àquele que foi esquecido de ser
homenageado. Fazemos, então, uma referência
especial ao médico esquecido do estado de Santa
Catarina, que não recebeu a sua devida
homenagem.

Quero saudar todos os presentes, os
homenageados desta noite e os familiares.
Enquanto vocês eram nominados, acreditem, eu
ficava, de forma nostálgica, lembrando a história
de muitos de vocês que conheço por referência,
por acompanhar o desempenho no exercício da
profissão. Eu lembrava do dr. Sbissa e do dr.
Murillo Capella, jovens ainda, é verdade, mas que
se dedicam a essa atividade. Eu encontro o dr.
Murillo, no auge dos seus 80 anos - e ele mesmo
publicou isso quando fez um convite público para
os seus 80 anos, e eu não acreditei -, em cada
canto e recanto de Santa Catarina de forma
surpreendente, fazendo discursos importantes,
transferindo a sua informação e o seu conheci-

Hoje não é dia de falar das dificuldades
que vivemos no nosso país, e em Santa Catarina
não é diferente, pois o nosso estado não é uma
ilha, apenas a capital. A situação é de gravidade, o
país passa por um momento extremamente difícil,
a receita pública está caindo e em Santa Catarina
isso também acontece. Mas somos um estado
referência e temos que enfrentar essa situação.

A Presidência agradece a presença das
autoridades e de todos que nos honraram com o
seu comparecimento nesta noite.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina pela Banda da Polícia
Militar de Santa Catarina, sob a regência do
maestro subtenente PM Márcio Egídio Schmidt.

(Procede-se à execução do hino.)
O meu nome foi colocado dentre os

homenageados muito mais pela bondade do meu
colega de partido e colega médico, deputado
Antônio Aguiar, mas também pela coragem de, 30
anos atrás, deixar o exercício da Medicina naquele
momento, com quatro filhos pequenos - e dois
deles estão aqui presentes -, para, num ato de

Encerramos a presente sessão,
convocando outra, ordinária, para amanhã, à hora
regimental, com a seguinte Ordem do Dia:
matérias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

Está encerrada a presente sessão.
[Revisão Final: Taquígrafa Rubia].

ATA DA 097ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 9h, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro -
Dalmo Claro - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -
Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel
Ribeiro - Gelson Merisio - João Amin - José Nei
Ascari - Leonel Pavan - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Narcizo Parisotto - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valmir
Comin.

Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -
Parabeniza o deputado, solidarizando-se ao seu
pronunciamento, e informa que irá interferir
junto à secretaria de Saúde para normalizar a
entrega dos medicamentos de uso contínuo
que estão na lista do SUS.

contraíram empréstimos e estão com
dificuldades para saldar as dívidas.

Apela ao governo estadual para que a
situação seja resolvida, afirmando que vai lutar
pela isonomia dos hospitais para que a saúde não
fique sufocada. [Taquígrafa: Ana Maria]

Deputado Antônio Aguiar (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pela transparência na
abordagem do assunto, mostrando preocu-
pação com o destino das verbas da saúde.
[Taquígrafa: Elzamar]

**********
Partidos Políticos

Partido: PSDB
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Menciona o resultado das eleições, que evidenciou
grande descontentamento da população com o
atual sistema político brasileiro. Considera que o
assunto merece maior debate, destacando que
agora é o momento propício para que o Parlamento
Catarinense se manifeste com relação à reforma
política.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH
(Orador) - Discorre sobre a Guerra do
Contestado, que completa 104 anos e
marcou a luta de caboclos por suas terras,
destacando a importância de debater os
fatos ocorridos e lembrando que os governos
devem reconhecer os direitos dos
trabalhadores do campo.

PRESIDÊNCIA - Deputado: Padre
Pedro Baldissera

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.

Fala também da questão climática e das
crises vividas pelo estado em função das seguidas
catástrofes, enaltecendo o trabalho feito pelo atual
governo e salientando que ainda há muito por
fazer, a exemplo de instalação de equipamentos
que alertem a população para possíveis
catástrofes.

Reporta-se à prisão do ex-presidente
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha,
que coloca em xeque o poder político, ao
mesmo tempo em que pede um tratamento
igualitário do poder judiciário brasileiro,
ressaltando que a prisão de Lula não pode
basear-se em convicções. Também observa que
a imprensa deve ser transparente e deixar de
ser seletiva. [Taquígrafa: Sílvia]

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO FERNANDO CORUJA (Orador)
- Tece comentários sobre a situação calamitosa da
saúde em Santa Catarina, apresentada na
comissão de Saúde pelos representantes dos
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde de
Santa Catarina e seus consórcios, reconhecendo a
necessidade de transparência por parte do governo
que insiste num discurso que está tudo bem, não
reconhecendo as dificuldades, especificamente em
relação aos repasses que não estão sendo feitos,
acumulando um déficit de R$ 1 milhão para o final
do ano. Além disso, repercute o desvio de recursos
destinados à saúde, denunciado pelo Tribunal de
Contas por solapar o ICMS da Celesc, enfatizando
que é preciso transparência e informação de
dados.

Neste sentido, conclama os deputados
a aprovarem o projeto de lei de sua autoria, que
será apreciado pelo Plenário na terça-feira,
obrigando as empresas de telefonia a participarem
com mensagens de alerta à população, sem custo
para o estado. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO
(Orador) - Menciona a Medida Provisória n.
0207/2016, que altera o art. 2º da Lei n.
16.698/2016, que criou o Fundo de Apoio aos
Hospitais Filantrópicos e que, infelizmente, não
contemplou a possibilidade de realizar
pagamento aos programas a cirurgias eletivas
prestadas antes do vigor da lei.

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA

(Orador) - Aborda a necessidade proeminente
de mais recursos para a saúde nos
municípios, enfatizando a prioridade de se
resolver a questão do atraso nos repasses
financeiros para os medicamentos de uso

Propõe a criação de uma linha de
crédito voltada aos hospitais, já que muitos
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contínuo aos pacientes que precisam dos
mesmos e que estão correndo o risco de ter
o tratamento interrompido. Por fim, apela ao
governo do estado e à secretaria de estado
da Saúde para que tais repasses sejam
feitos imediatamente. [Taquígrafa: Cristiany]

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

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão.

Aprovado.
Requerimento n. 1.072/2016, de

autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado ao ministro da Saúde, solicitando
urgência na regularização dos medicamentos
de alto custo e referência do estado para os
portadores de Hepatite.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.**********
Aprovado.Ordem do Dia
Moção n. 0189/2016, de autoria do

deputado Rodrigo Minotto, a ser enviada ao
presidente da Associação Empresarial de
Criciúma, manifestando congratulações pela
promoção do desenvolvimento econômico e
sustentável do sul do estado de Santa
Catarina.

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

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

encerramos sua discussão.
Passaremos à Ordem do Dia.
Está Presidência comunica que a

comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei n.
0369/2015.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovado.Comunica, outrossim, que a

comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público apresentou parecer favorável aos
Ofícios n.s: 0430/2016 e 0570/2016.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.

Requerimento n. 1.073/2016, de
autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
urgência na regularização dos medicamentos
de uso contínuo e referência para os portadores
de Hepatite HIV, entre outros.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Igualmente, comunica que a

comissão de Saúde apresentou parecer
favorável aos Ofícios n.s: 0170/2016,
0332/2016, 0344/2016, 0394/2016,
0439/2016, 0521/2016, 0522/2016,
0523/2016, 0524/2016, 0527/2016,
0546/2016, 0547/2016, 0548/2016,
0550/2016, 0617/2016, 0623/2016,
0643/2016, 0646/2016, 0651/2016,
0658/2016, 0664/2016 e 0688/2016.

Aprovada.
Moção n. 0190/2016, de autoria do

deputado Rodrigo Minotto, a ser enviada à
diretora da Instituição Bairro da Juventude,
manifestando aplausos pela política
educacional de inclusão produtiva e social de
jovens e adolescentes.

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

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovado.Por fim, comunica que a comissão de

Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente apresentou parecer favorável aos
ofícios n.s: 0261/2016, 0353/2016,
0433/2016, 0434/2016, 0585/2016,
0625/2016 e 0644/2016.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.

Requerimento n. 1.078/2016, de
autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado ao secretário da Saúde, solicitando a
regularização com urgência dos medicamentos
de uso contínuo e referência para portadores de
Hepatite B.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0323/2016. Moção n. 0191/2016, de autoria da
deputada Luciane Carminatti, a ser enviada ao
presidente do Senado Federal e demais auto-
ridades, manifestando contrariedade à MP n.
0746/2016.

Em discussão.
(Pausa)Não há emenda à redação final.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.Aprovada.

(Institui a Política de Fomento à
implementação de Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral.)

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

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar n. 0011/2016.

Aprovado.Não há emenda à redação final.
Em discussão. Esta Presidência defere de plano os

Requerimentos n.s: 1.079/2016 e
1.081/2016, de autoria do deputado Gabriel
Ribeiro; 1.080/2016, de autoria do deputado
Dirceu Dresch; e 1.082/2016, de autoria do
deputado Leonel Pavan.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa)

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos sua discussão.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar n. 0020/2016. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Não há emenda à redação final.

Esta Presidência comunica que
encaminhará ao destinatário, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, a
Indicação n. 0448/2016, de autoria do
deputado Neodi Saretta.

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

Moção n. 0192/2016, de autoria do
deputado Neodi Saretta, a ser enviada ao
ministro das Cidades, apelando pela retomada
do Programa Nacional de Habitação Rural.

Aprovada.
Pedido de Informação n. 0136/2016,

de autoria do deputado Dirceu Dresch, a ser
enviado ao secretário da Agricultura, solicitando
informações referentes ao leilão de imóveis
públicos em diversas regiões do estado e
doação de parte da de terras que abriga as
instalações da Epagri/Cetresmo e da Cidasc,
em Chapecó.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
Em discussão. Suspende a sessão por até dez

minutos, de acordo com requerimento assinado
pelos líderes, para que possa usar a tribuna o
sr. Reginaldo Carriel de Lima, representante do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação -
Sinte - Regional da Grande Florianópolis e do
Grupo de Professores de Informática da Rede
Pública Estadual, manifestando-se sobre os
editais 1960/1961 do ano de 2016.
[Taquígrafa: Elzamar]

(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovada.Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Requerimento n. 1.071/2016, de

autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado à Diretoria do Departamento de
Assistência Farmacêutica, solicitando urgência
na regularização dos medicamentos de alto
custo e referência do estado para os
portadores de Hepatite.

Em votação.
**********Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Explicação Pessoal
Aprovado. DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Presidente) - Reabre a sessão,
passa à Explicação Pessoal e, não havendo
mais oradores a fazer uso da palavra, encerra-
a, convocando outra, especial, para o dia 24 de
outubro, às 19h, em comemoração ao
Centenário do Contestado. [Taquígrafa: Sílvia]

Pedido de Informação n. 0137/2016,
de autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado ao secretário da Agricultura, solicitando
informações referentes ao motivo das
indenizações não terem sido pagas aos
criadores de animais sacrificados nos casos de
brucelose bovina no município de Seara.

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

encerramos sua discussão.
Em votação. [Revisão Final - Taquígrafa: Renata].
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
ATO DA MESA Nº 659, de 1º de novembro 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,ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 043-DL, de 2016

RESOLVE:O 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

DISPENSAR a servidora MEIBEL PARMEGGIANI,
matrícula nº 7181, da função de Assistencia técnica de Apoio ao
Plenário, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de novembro de 2016 (DL - Coordenadoria de
Apoio ao Plenário).

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Milton Hobus, por um período de
sessenta dias, a contar de 2 de novembro do corrente ano, para tratar
de interesses particulares.
PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 1º de novembro de 2016. Deputado GELSON MERISIO - Presidente

Deputado GELSON MERISIO Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Presidente Deputado Mario Marcondes - SecretárioASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

*** X X X ***GABINETE DO DEPUTADO MILTON HOBUS
ATO DA MESA Nº 660, de 1º de novembro de 2016Of. nº 219/2016-VMN Florianópolis, 01 de novembro 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,

Ao Excelentíssimo Sr.
GELSON MERISIO
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina

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,

NESTA CASA
Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste
requerer licença não remunerada das minhas atividades parlamentares
pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de hoje, com
retorno previsto para o próximo dia 01 de janeiro de 2017, em função
de compromissos particulares.

No aguardo de sua manifestação,
Cordialmente,

DESIGNAR a servidora MEIBEL PARMEGGIANI,
matrícula nº 7181, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função de Chefia - Secretaria de Comissão Permanente,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 1º de novembro de 2016 (DL - CC - Comissão de Educação,
Cultura e Desporto).

MILTON HOBUS
Deputado Estadual

Lido no Expediente
Sessão de 01/11/16

*** X X X ***

ATOS DA MESA Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Deputado Mario Marcondes - SecretárioATO DA MESA Nº 656, de 1º de novembro 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,

ATO DA MESA Nº 661, de 1º de novembro 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: com fundamento no art. 24, da Lei
Complementar nº 491, de 20 de janeiro de
2010, RESOLVE:

DISPENSAR o servidor AZUIR ADILIO DO
NASCIMENTO, matrícula nº 2041, da função de Assessoria técnica-
administrativa - Consulta e Informação do Acervo de Microfilme, código
PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de novembro de 2016 (DL - Coordenadoria de Documentação).

PRORROGAR, por mais 90 (noventa) dias, os efeitos
do Ato da Mesa nº 218, de 3 de maio de 2016, que constituiu
Comissão de Sindicância, a contar de 30 de outubro de 2016.

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

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteDeputado Mario Marcondes - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário*** X X X ***
Deputado Mario Marcondes - SecretárioATO DA MESA Nº 657, de 1º de novembro 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,

ATO DA MESA Nº 662, de 1º de novembro 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:
DISPENSAR a servidora BERNADETE ALBANI LEIRIA,

matrícula nº 1998, da Comissão Legal - Permanente de Licitações,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Gratificação de Exercício, a
contar de 1º de novembro de 2016.

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,

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

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 658, de 1º de novembro de 2016

DESIGNAR o servidor AZUIR ADILIO DO NASCIMENTO,
matrícula nº 2041, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função de Chefia de Seção - Documentação e Arquivo,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 1º de novembro de 2016 (DL - Coordenadoria de
Documentação).

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

RESOLVE:
DISPENSAR a servidora BERNADETE ALBANI LEIRIA,

matrícula nº 1998, da função de Chefia de Seção - Apoio Operacional,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a
contar de 1º de novembro de 2016 (DA - Coordenadoria de Licitações e
Contratos).

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

*** X X X ***Deputado GELSON MERISIO - Presidente
ATO DA MESA Nº 663, de 1º de novembro de 2016Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
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,

Deputado Mario Marcondes - Secretário
*** X X X ***
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RESOLVE: com fundamento no art. 20 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, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

ATO DA MESA Nº 665, de 1º de novembro 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: 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, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

DESIGNAR o servidor SERGIO MACHADO FAUST,
matrícula nº 1015, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
como membro da Comissão Legal - Permanente de Licitações,
atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor equivalente a PL/FC-3,
a contar de 1º de novembro de 2016.

DESIGNAR o servidor CELIO ANTONIO, matrícula nº
2152, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para exercer a
função de Assessoria técnica-parlamentar, código PL/FC-3, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de novembro de
2016 (Gab Dep Padre Pedro Baldissera).

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

Deputado GELSON MERISIO - Presidente*** X X X *** Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioATO DA MESA Nº 664, de 1º de novembro de 2016 Deputado Mario Marcondes - Secretário
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,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 666, de 1º de novembro 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 3047/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 20 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, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor LUIZ ARGEMIRO DE QUADROS, matrícula nº
1151, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio,
código PL/ALE-50, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

DESIGNAR o servidor JOHNI LUCAS DA SILVA,
matrícula nº 2096, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
como membro da Comissão Legal - Permanente de Licitações,
atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor equivalente a PL/FC-3,
a contar de 1º de novembro de 2016.

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

Deputado Mario Marcondes - SecretárioDeputado Mario Marcondes - Secretário
*** X X X ****** X X X ***

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Antonio Aguiar relatou o PL./0409.0/2015, que dispõe sobre a garantia da
realização por parte das maternidades, hospitais e instituições similares no
Estado de Santa Catarina, do exame do estudo cromossômico, denominado
teste de cariótipo, nos recém-nascidos com hipótese diagnóstica da
Síndrome de Down e adota outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto com apresentação de uma emenda substitutiva global, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Rodrigo
Minotto relatou o PL./0134.3/2016, que dispõe sobre a criação do
Cadastro Estadual de Crimes de Pedofilia e Violência Sexual no Estado de
Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Rodrigo Minotto relatou
o PL./0145.6/2016, que Altera a Lei nº 16.171, de 2013, que dispõe sobre
a criação, o comércio e o transporte de abelhas-sem-ferrão (meliponíneas) no
Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao projeto posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O deputado Patrício
Destro relatou o PL./0503.8/2015, que proíbe a utilização de animais em
circos no Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao projeto
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Gabriel Ribeiro devolveu sem manifestação seu pedido de vista ao
PL./0376.8/2016, concordando com o parecer do relator Deputado
Fernando Coruja favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. Os Deputados Fernando Coruja e Dalmo Claro,
devolveram sem manifestações seus pedidos de vistas ao
PL./0501.6/2015, concordando com o parecer do relator Deputado Patrício
Destro favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
maioria, com abstenção do Deputado Dirceu Dresch e com voto contrário do
Deputado Altair Silva. O Deputado Marcos Vieira apresentou seu Parecer
Preliminar ao PL./0110.6/2016, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e estabelece outras
providências, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente
reunião, onde para constar eu, Luiz Gonzaga de Lima Chefe de Secretaria,
lavrei a presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos os Membros da
Comissão, será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no
Diário desta Assembleia.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Altair Silva, Antônio Aguiar,
Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Gabriel Ribeiro, Patrício Destro e Rodrigo
Minotto. O Deputado Dalmo Claro substituiu o Deputado Darci de Matos.
Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da
20ª reunião ordinária, que em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida o Presidente passou a palavras aos Deputados para relatarem as
matérias em pauta: o Deputado Altair Silva relatou o PL./0273.2/2016,
que altera a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o
quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei nº 16.859, de 2015, seu parecer
foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Altair Silva relatou o PLC/0011.0/2016, que
reajusta o piso salarial do quadro de pessoal do Ministério Público, seu
parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Fernando Coruja relatou o
PLC/0020.0/2016, que altera o art. 10 da Lei Complementar nº 345, de
2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras dos servidores da Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e adota outras
providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Fernando Coruja relatou
o PL./0323.6/2016, que altera o art. 2º da Lei nº 16.446, de 2014, que
fixa o Valor Referencial de Vencimento da Fundação Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC) e estabelece outras providências, seu parecer foi
favorável ao projeto posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Gabriel Ribeiro relatou o PL./022.2/2016, que
autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Departamento
Estadual de Infraestrutura (DEINFRA), seu parecer foi favoravel ao projeto,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Dalmo Claro apresentou o relatório do Deputado relator Darci de Matos ao
PL./0052.2/2016, que dispõe sobre o sistema interinstitucional,
denominado APOIA "on-line", para subsidiar o Programa de Apoio ao Aluno
Infrequente, intitulado Programa APOIA, no âmbito da rede pública e privada
de ensino do Estado de Santa Catarina, o parecer foi favorável ao projeto,

Sala das Comissões, dezenove de outubro de dois mil e dezesseis.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
*** X X X ***
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DECRETO LEGISLATIVO
LOTAR na MD - 2ª Secretaria IVANOR SFREDDO,

Agente Operacional Técnico III, matrícula nº 4520-9, servidor da
EPAGRI, colocado à disposição na Assembleia Legislativa pelo Ato nº
2088, de 13 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial nº
20.411, sob a égide do Termo de Convênio nº 1546/2015, a contar de
3 de outubro de 2016.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 18.321, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2016
Autoriza o Vice-Governador do Estado a
ausentar-se do País.

Carlos Antonio BlosfeldO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, com fundamento nos arts. 40, IV, “c” e 70, ambos da
Constituição do Estado c/c o art. 61, III, “c”, do Regimento Interno,

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

PORTARIA Nº 1769, de 31 de outubro de 2016DECRETA:
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

Art. 1º Fica concedida licença para que o Vice-Governador do
Estado possa ausentar-se do País durante o período compreendido
entre os dias 2 a 17 de novembro do corrente ano, em caráter
particular, sem ônus ao erário.

Art. 2º Este Decreto Legislativo vige a partir da data de sua
publicação.

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

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 1º de novembro de 2016.
Deputado GELSON MERISIO

Presidente
*** X X X ***

OFÍCIO
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ALESSANDRA XAVIER DE LIZ, matrícula nº 8090, de PL/GAL-
37 para o PL/GAL-41, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 1º de Novembro de 2016 (Liderança do PR).

Ofício nº 722/16
Dona Emma,03 de outubro de 2016.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Cultural Amigos da
Casa Enxaimel Família Ax (ACACEFAX), de Dona Emma, referente ao
exercício de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
Niraci Chiminelli PORTARIA Nº 1770, de 31 de outubro de 2016

Presidente O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

Lido no Expediente
Sessão de 01/11/16

*** X X X ***

PORTARIAS
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

PORTARIA Nº 1766, de 31 de outubro 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JERUSA NARA MOSER, matrícula nº 3388, de PL/GAB-92 para
o PL/GAB-99, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 27 de outubro de 2016. PORTARIA Nº 1771, de 31 de outubro de 2016

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

Gabinete do Deputado Valduga

Matrícula Nome do Servidor

 7737 ESMIR JOSE ANDREO

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,*** X X X ***
PORTARIA Nº 1767, de 31 de outubro de 2016

EXONERAR o servidor JOSE CARLOS AMARAL DA
SILVA, matrícula nº 8290, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-01, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Antônio Aguiar).

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 ***RESOLVE:
PORTARIA Nº 1772, de 31 de outubro de 2016LOTAR a servidora ANY SANTOS, matrícula nº 6361, na

CGP - CE - Gerência de Sessões Solenes e Especiais, a contar de 1º de
novembro de 2016.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 094, de 9 de
fevereiro de 2015, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1768, de 31 de outubro 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:
AUTORIZAR a servidora ANDREA CRISTIANE FIALEK,

matrícula nº 7734, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de R$

RESOLVE:
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10 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.061 01/11/201 6

200.000,00 (duzentos mil reais), para pagamento antecipado de
combustíveis, nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, à
conta da Ação 1144 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais,
na dotação 33.90.30.96 - Material de Consumo.

NOMEAR RODRIGO ROSSI para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-10,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Luiz Fernando
Vampiro).Gerson Rodrigo de Bandeira Pamplona

Diretor-Geral e.e. Carlos Antonio Blosfeld
*** X X X *** Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1773, de 31 de outubro de 2016 *** X X X ***
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 094, de 9 de
fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº 1777, de 31 de outubro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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:
AUTORIZAR o servidor MARCIO FERREIRA, matrícula nº

1903, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, ocupante do cargo
de Coordenador de Tesouraria, código PL/DAS-6, com fundamento no art.
45, incisos II e VIII da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, a
realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para pagamento de
diárias a deputados e servidores, nos meses de novembro e dezembro do
corrente ano, por conta da dotação orçamentária 1138 - Administração de
Pessoal e Encargos, 339014 - Diárias Civil.

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

NOMEAR LARISSA JANAINA DE SOUZA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-44, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Maurício Eskudlark - BaIneário Camboriú).

Gerson Rodrigo de Bandeira Pamplona
Diretor-Geral e.e.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1774, de 31 de outubro de 2016

Carlos Antonio BlosfeldO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

PORTARIA Nº 1778, de 31 de outubro de 2016
RESOLVE: com fundamento no art. 78 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO aos servidores abaixo
discriminados:

Matr Nome do servidor Período Aquisitivo
Quinquênio

Processo nº

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

4961 ANA MARIA ALANO 11/4/2011 01/10/2016 3056/2016

6953 MARCELO AVIAN ESPINOZA 05/10/2011 04/10/2016 3138/2016 EXONERAR o servidor MARLON FERNANDO STOFFEL,
matrícula nº 6767, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
100, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º
de Novembro de 2016 (Gab Dep Darci de Matos).

2084 MARIA APARECIDA ORSI 09/06/2011 23/09/2016 2889/2016

Gerson Rodrigo de Bandeira Pamplona
Diretor-Geral e.e.

Carlos Antonio Blosfeld*** X X X ***
Diretor de Recursos HumanosPORTARIA Nº 1775, de 31 de outubro de 2016

*** X X X ***O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

PORTARIA Nº 1779, de 31 de outubro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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. 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,

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

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:

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento
em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da servidora VANDERLEIA
TESTA RIBEIRO TRENTIN, matrícula nº 8309, de PL/GAB-68 para o
PL/GAB-18, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Natalino Lazare).

Nome servidor Matr Vigência Processo nº

ANECI ALFREDO FINGER 4459 3% 12% 11/10/2016 3115/2016

AMANDA PEREIRA 7487 3% 3% 16/10/2016 3137/2016
Carlos Antonio BlosfeldGerson Rodrigo de Bandeira Pamplona
Diretor de Recursos HumanosDiretor-Geral e.e.

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 1780, de 31 de outubro de 2016PORTARIA Nº 1776, de 31 de outubro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JOAO BATISTA RODRIGUES, matrícula nº 5176, de PL/GAB-40 para o
PL/GAB-37, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Darci de Matos).

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ALEXANDRE SIMIONI, matrícula nº 4509, de PL/GAB-65 para o PL/GAB-
70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Dr. Vicente).

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

PORTARIA Nº 1781, de 31 de outubro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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 1785, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora SILVANIA ISABEL KUHNEN, matrícula nº 8086, de PL/GAB-63
para o PL/GAB-01, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Darci de Matos).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
MAURI JOÃO DE QUADROS, matrícula nº 7607, de PL/GAB-76 para o
PL/GAB-66, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1782, de 31 de outubro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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 1786, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

NOMEAR JOSE ALEXANDRE MACHADO, matrícula nº
4675, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-100, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Darci de Matos).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA, matrícula nº 7361, de PL/GAB-78
para o PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Kennedy Nunes).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1783, de 31 de outubro de 2016 Carlos Antonio Blosfeld
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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 1787, de 01 de novembro 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: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE:
LOTAR o servidor CELIO CESAR DA SILVA, matrícula nº

844, na DL - Coordenadoria do Orçamento Estadual, a contar de 1º de
novembro de 2016.

NOMEAR CRISTIANE DO NASCIMENTO, matrícula nº
6549, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-59, Atividade Parlamentar
Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Darci de
Matos - Joinville).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1788, de 01 de novembro 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 1784, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.
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PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem
Atividade Administrativa Interna, a contar de 1º de novembro de 2016.

PORTARIA Nº 1793, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

Gabinete do Deputado Silvio Dreveck

Matrícula Nome do Servidor

 5727 ACIONI ALCIONEU MARTINS

4978 JONIANDERSON MENEZES
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos EXONERAR o servidor JULIO CESAR MOSENA

ALESSIO, matrícula nº 8307, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-43, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Altair da Silva).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1789, de 01 de novembro 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 1794, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011. RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico-, a contar de 1º
de novembro de 2016.

EXONERAR a servidora MARIA JOSEFINA GAVA,
matrícula nº 6557, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

Gabinete do Deputado Silvio Dreveck

Matrícula Nome do Servidor Cidade
Carlos Antonio Blosfeld

 7270 PAULO ROBERTO DA SILVA SÃO JOSÉ Diretor de Recursos Humanos
Carlos Antonio Blosfeld *** X X X ***
Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 1795, de 01 de novembro de 2016

*** X X X *** O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

PORTARIA Nº 1790, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

EXONERAR o servidor JEFFERSON LUIZ FERNANDES,
matrícula nº 6121, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
37, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

EXONERAR o servidor EDER NOBRE SILVA, matrícula
nº 8199, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes). Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosCarlos Antonio Blosfeld
*** X X X ***Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1796, de 01 de novembro de 2016*** X X X ***
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

PORTARIA Nº 1791, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, EXONERAR o servidor DANIEL DE SOUZA ALVES

FERREIRA, matrícula nº 8370, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-32, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Silvio Dreveck).

EXONERAR o servidor LUIZ GONZAGA WESTARB,
matrícula nº 8264, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt). Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos HumanosDiretor de Recursos Humanos

*** X X X ****** X X X *** PORTARIA Nº 1797, de 01 de novembro de 2016PORTARIA Nº 1792, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

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

EXONERAR a servidora SAMELA NATHALIA
RODRIGUES, matrícula nº 8359, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Novembro de 2016 (Liderança do PSD).

EXONERAR a servidora GRAZIELA FATIMA TITON
CERON, matrícula nº 8056, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Novembro de 2016 (Gab Dep Romildo Titon).
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
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PORTARIA Nº 1798, de 01 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1803, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

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

EXONERAR a servidora CAMILA ZICK, matrícula nº
8349, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-46, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Dr. Vicente).

EXONERAR o servidor JANDIR DA ROSA, matrícula nº
8125, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-45, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1799, de 01 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1804, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

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

EXONERAR a servidora ANA PAULA NERI, matrícula nº
8196, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-47, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

EXONERAR o servidor JOARES TAVORA DE MATTOS,
matrícula nº 7957, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
49, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1800, de 01 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1805, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

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

EXONERAR o servidor ANDRÉ ACHUTTI, matrícula nº
7814, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-80, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

EXONERAR o servidor MÁRCIO FRITZEN, matrícula nº
8000, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1801, de 01 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1806, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

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

EXONERAR a servidora ELAINE BOVEE, matrícula nº
8173, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-51, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

EXONERAR o servidor ROGER LOPES DE CAMARGO,
matrícula nº 7784, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1802, de 01 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1807, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

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

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

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

EXONERAR a servidora FABIAN RODRIGO DE OLIVEIRA
LEMOS, matrícula nº 8302, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-59, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º
de Novembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

EXONERAR o servidor ADRIANO FELIX DA CUNHA,
matrícula nº 7963, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-
57, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (MD - 4ª Secretaria).
Carlos Antonio BlosfeldCarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosDiretor de Recursos Humanos

*** X X X ****** X X X ***
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PORTARIA Nº 1808, de 01 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1813, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

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,

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

EXONERAR a servidora CAMILA AMORIM, matrícula nº
7962, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-57, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (MD - 4ª Secretaria). 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:

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***

Nome servidor Matr Vigência Processo nº
PORTARIA Nº 1809, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

EVITA DE OLIVEIRA
VIEIRA PERON

6387 3% 6% 19/9/2016 3170/2016

FABIANO FREITAS 5731 3% 3% 22/9/2016 3153/2016

GILBERTO DEL' POZZO 3453 3% 9% 30/9/2016 3136/2016RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, JANAINA MELLA 7178 3% 6% 15/10/2016 3156/2016

EXONERAR a servidora JOICE PINTO, matrícula nº
7758, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-70, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Novembro de 2016 (MD - 4ª Secretaria).

JUAREZ VIEIRA 6292 3% 6% 28/9/2016 3157/2016

OSVALDO JUNCKLAUS 8259 24% 24% 7/10/2016 2997/2016

SANDRA VICTORIA DE
AGUIAR

6804 3% 3% 22/9/2016 3152/2016
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

VIRLEI EDSON DA COSTA 6205 3% 6% 20/10/2016 3165/2016
*** X X X ***

Gerson Rodrigo de Bandeira PamplonaPORTARIA Nº 1810, de 01 de novembro de 2016
Diretor-Geral e.e.O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 3243/2016,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1814, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora aposentada JANDIRA CUSTODIA DE AMORIM, matrícula nº
20306, para JANDIRA CUSTODIA DA ROSA, alteração definida nos
termos da certidão exarada pelo Cartório de Registro Civil, Títulos e
Documentos do 1º Subdistrito - Florianópolis - SC.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º, 11 e 92 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, alterações e convalidada pela

lei complementar nº 642, 22 de janeiro de

2015.

Gerson Rodrigo de Bandeira Pamplona
Diretor-Geral e.e.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1811, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

NOMEAR IVANOR SFREDDO, matrícula nº 9098, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAM-72, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD
- 2ª Secretaria - Caxambu do Sul).

RESOLVE:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora MARIA DAS DORES REZENDE IZE, matrícula nº 1089,  para
MARIA DAS DORES RESENDE IZÊ.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***Gerson Rodrigo de Bandeira Pamplona
PORTARIA Nº 1815, de 01 de novembro de 2016Diretor-Geral e.e.
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1812, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE: RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

ART. 1º DESIGNAR o servidor CELIO CESAR DA SILVA,
matrícula nº 844, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Assessoria técnica-orça-
mento estadual, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, MIGUEL
DONIZETE BABY, que se encontra em licença para tratamento de
saúde, por 60 (sessenta dias), a contar de 1º de novembro de 2016
(DL - Coordenadoria do Orçamento Estadual).

NOMEAR FERNANDO CÉSAR FERNANDES para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Kennedy Nunes - Joinville).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.

Carlos Antonio BlosfeldGerson Rodrigo de Bandeira Pamplona
Diretor de Recursos HumanosDiretor-Geral e.e.

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 1816, de 01 de novembro de 2016

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



01/11/2016 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.061 1 5

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

PORTARIA Nº 1820, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

NOMEAR MICHELIN SCHIESSL para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-33,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Dr. Vicente).

NOMEAR CARLOS GILBERTO DE OLIVEIRA, matrícula
nº 7719, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Altair da Silva - BaIneário Gaivota).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1817, de 01 de novembro de 2016

Carlos Antonio BlosfeldO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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 1821, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

NOMEAR EDGAR EDUARDO COSTA para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-26,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep João Amin).
Carlos Antonio Blosfeld

NOMEAR SIMONE KUHNEM RAUPP, matrícula nº
5164, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-61, Atividade Parlamentar
Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Liderança do PSD - Joinville).

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

PORTARIA Nº 1818, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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 1822, de 01 de novembro de 2016

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,NOMEAR RUDNEI JOSÉ DO AMARAL, matrícula nº 7665,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-53, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Dirce Aparecida Heiderscheidt - Palhoça).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** NOMEAR RAFAEL DIAS MARTINS para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
01, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Antônio Aguiar - São Francisco do Sul).

PORTARIA Nº 1819, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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 ***RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

PORTARIA Nº 1823, de 01 de novembro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,

NOMEAR ORIDES KORMANN, matrícula nº 7554, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-64, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt - Guabiruba).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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NOMEAR FELIPE RAMON SCHULER, matrícula nº
7774, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-84, Atividade Parlamentar
Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Natalino Lazare - Videira).

VI - número de servidores, especificando-se o número de
médicos;

VII - número de atendimentos a doenças infectocontagiosas;
VIII - número de atendimentos ambulatoriais;
IX - número de atendimentos de urgência/emergência;
X - número de pacientes que contraíram infecção hospitalar; eCarlos Antonio Blosfeld
XI - taxa de mortalidade institucional.Diretor de Recursos Humanos
Parágrafo único. Os indicadores de que trata o caput deste

artigo serão obtidos por meio da tabulação dos dados disponíveis no
programa TAB para Windows do Departamento de Informática do SUS
(TabWin DATASUS), referente ao exercício financeiro anterior, levando
em consideração a média da série histórica dos últimos três anos.

*** X X X ***

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL/0003.6/2016 Art. 3º Os pesos atribuídos a cada indicador devem ser
definidos, em conjunto pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo
Conselho Estadual de Saúde e devem levar em conta:

Autoriza o Vice-Governador do Estado a
ausentar-se do país.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com
fundamento nos arts. 40, IV, “c” e 70, ambos da Constituição do
Estado, c/c o art. 61, III, “c”, do seu Regimento Interno, DECRETA:

I - a complexidade do atendimento;
II - as características dos hospitais; e
III - os aspectos demográficos de interesse.

Art. 1º Fica concedida licença para que o Vice-Governador do
Estado possa ausentar-se do País durante o período compreendido
entre os dias 02 a 17 de novembro do corrente ano, em caráter
particular, sem ônus ao erário.

Art. 4º Os recursos financeiros destinados aos hospitais
regionais integrantes do SUS no âmbito do Estado de Santa Catarina
devem ser definidos conforme o resultado de cada hospital, obtido na
Matriz de Distribuição de Recursos Financeiros.

Art. 2º Este Decreto Legislativo vige a partir da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Assembleia Legislativa, em
Lido no Expediente

Deputado Silvio Dreveck
Sessão de 01/11/16

*** X X X *** Deputado Altair Silva

PROJETOS DE LEI JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que ora envio à apreciação dessa egrégia

Casa Legislativa institui a Matriz de Distribuição de Recursos
Financeiros destinados diretamente aos hospitais regionais integrantes
do Sistema Único de Saúde (SUS) que tenham capacidade
administrativa de produzir o máximo de resultados com o menor custo,
considerando-se o da efetividade na gestão hospitalar.

PROJETO DE LEI Nº 0346.2/2016
Denomina Escola Básica Estadual Fazenda
Olinkraft, no Município de Otacílio Costa, a
atual Escola Básica Estadual Argemiro
Barbosa de Souza. A proposta apresentada demonstra o compromisso do Poder

Público com a eficiência na gestão, aliada à racionalidade administrativa,
visando à melhoria nas condições de atendimento prestado aos usuários
dos serviços de atenção hospitalar no âmbito do SUS, hoje definidos apenas
na Programação Pactuada e Integrada (PPI), a qual, a partir desta data, deve
observar o previsto nesta lei proposta.

Art. 1º A Escola Básica Estadual Argemiro Barbosa de Souza,
no Município de Otacílio Costa, passa a denominar-se Escola Básica
Estadual Fazenda Olinkraft.

Art. 2º Fica revogada a Lei nº 16.972, de 26 de julho de 2016.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões, Para tanto, a Matriz de Distribuição levará em consideração a

média da série histórica dos três anos imediatamente anteriores ao
exercício fiscal do estabelecimento de saúde, conforme previsto no
parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei, e deverá englobar as altas
complexidades com maior volume de atendimentos, cujos dados devem
ser obtidos por meio da tabulação da produção de serviços retirada do
TabWin do DATASUS, que estabelece o ranking dos estabelecimentos
de saúde identificados pelo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos
de Saúde (CNES).

Deputado Gabriel Ribeiro
Lido no Expediente
Sessão de 01/11/16

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem por objetivo revogar a Lei nº

16.972, de 26 de julho de 2016, que "Altera a denominação da Escola
Básica Estadual Fazenda Olinkraft, no Município de Otacílio Costa, para
Escola de Educação Básica Argemiro Barbosa de Souza".

Por derradeiro, vale ressaltar que os hospitais regionais são
instituições complexas, com densidade tecnológica específica de caráter
multiprofissional e interdisciplinar. São eles responsáveis por prestar
assistência aos usuários do SUS em condições agudas ou crônicas, que
apresentem potencial de instabilidade e de complicações de seu estado de
saúde, exigindo, por isso, uma assistência contínua e especializada em
regime de internação. Suas ações abrangem a promoção à saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.

A Lei acima citada modificou a denominação da referida
Escola Básica, o que causou grande comoção na comunidade de
Otacílio Costa, diretores, professores e alunos da Escola, que, ao
receberem a notícia externaram seu descontentamento através de
abaixo-assinado requerendo o retorno da antiga denominação, a saber,
Fazenda Olinkraft.

Pelo exposto, peço que esta Casa de Leis aprove a presente
propositura, que alcança inegável interesse público.

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à
análise e aprovação desta Casa Legislativa.

Deputado Gabriel Ribeiro
*** X X X ***

Altair SilvaPROJETO DE LEI Nº 0347.3/2016
Deputado EstadualInstitui a Matriz de Distribuição de

Recursos Financeiros destinados
diretamente aos hospitais regionais
integrantes do Sistema Único de Saúde
(SUS), no âmbito do Estado de Santa
Catarina e adota outras providências.

*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/16
Art. 1º Fica instituída a Matriz de Distribuição de Recursos

Financeiros destinados diretamente aos hospitais regionais integrantes
do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Estado de Santa
Catarina, que serve de parâmetro para a definição do montante que
caberá a cada hospital.

Autoriza o Vice-Governador do Estado a
ausentar-se do País.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida licença para que o Vice-Governador do

Estado possa ausentar-se do País durante o período compreendido
entre os dias 2 a 17 de novembro do corrente ano, em caráter
particular, sem ônus ao erário.

Paragrafo único. Para fins desta Lei, ficam excluídos os
hospitais regionais classificados como de longa permanência e os
psiquiátricos.

Art. 2º A Matriz de Distribuição de Recursos Financeiros deve
respeitar, entre outros, os seguintes indicadores:

Art. 2º Este Decreto Legislativo vige a partir da data de sua
publicação.

I - número de cirurgias realizadas; SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 1º de novembro de 2016.
II - número de leitos operacionais;

Deputado MAURO DE NADALIII - taxa de ocupação de leitos;
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaIV - número de internações;

*** X X X ***V - tempo médio de permanência de paciente;
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