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P L E N Á R I O

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

REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CONCESSÃO DA
COMENDA DO LEGISLATIVO CATARINENSE

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Gelson Merisio) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão
solene.

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
solene foi convocada pela Mesa Diretora para a
concessão da Comenda do Legislativo Catari-
nense, instituída pela Resolução n. 02/2008.

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
eleito do município de Jaraguá do Sul e deputado
estadual no período de 1991 a 1999, Udo Wagner;

Senhor presidente da Câmara de
Vereadores do município de Campos Novos,
vereador José Tadeu Guzatti;

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Neste momento, teremos a
interpretação do Hino Nacional pelo grupo Coral
e Música Edelweiss.

Excelentíssimo senhor vice-reitor do
campus da Unoesc de Chapecó, professor
Antônio Ricardo De Marco;

Excelentíssimo senhor vice-gover-
nador do estado de Santa Catarina, Eduardo
Pinho Moreira;

(Procede-se à interpretação do hino.)
Registramos também a presença das

seguintes autoridades:
Excelentíssimo senhor vice-reitor da

Unoesc Xanxerê e presidente da Funoesc,
professor Genésio Téo;

Excelentíssimo senhor subprocurador-
geral do Ministério Público de Santa Catarina,
neste ato representando o excelentíssimo
senhor procurador-geral Sandro Neis, doutor
José Galvani Alberton;

Excelentíssima senhora
desembargadora Salete Sommariva; Excelentíssimo senhor presidente da

Associação Catarinense do Ministério Público,
Luciano Naschenweg;

Excelentíssimo senhor
desembargador Ronei Danielli;

Excelentíssimo senhor convidado
especial desta Casa, doutor Alexandre Senra;

Excelentíssimo senhor
desembargador Edemar Gruber;

Senhor presidente da RIC, Marcelo
Petrelli;

Excelentíssimo senhor primeiro-vice-
presidente, deputado Antônio Aguiar;

Excelentíssimo senhor secretário da
Agricultura e da Pesca, deputado Moacir Sopelsa;

Senhor presidente do Conselho
Regional Administrativo de Santa Catarina - CRA
-, Evandro Fortunato Linhares;Excelentíssimo senhor segundo-vice-

presidente, deputado Leonel Pavan;
Excelentíssimo senhor prefeito de

Jaraguá do Sul, Dieter Janssen; Senhor presidente da Associação
Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon;Excelentíssimo senhor primeiro-

secretário, deputado Valmir Comin;
Excelentíssimo senhor prefeito de

São Joaquim, Humberto Brighenti; Senhor vice-presidente André
Gaidzinski, neste ato representando o
presidente da Facisc;

Excelentíssimo senhor segundo-
secretário, deputado Padre Pedro Baldissera;

Excelentíssimo senhor prefeito eleito
de Criciúma, Clésio Salvaro;

Excelentíssima senhora secretária,
deputada Dirce Heiderscheidt;

Senhor ex-deputado e ex-presidente
desta Casa, Juarez Furtado;

Senhor presidente da Adjori, Miguel
Gobbi;

Excelentíssimo senhor quarto-
secretário, deputado Mário Marcondes.

Senhor deputado estadual no período
de 2007 a 2011, Giancarlo Tomelin;

Senhor presidente da Associação de
Diários do Interior, Ámer Felix Ribeiro;
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Senhor primeiro-vice-presidente Mário
Cezar de Aguiar, neste ato representando o
senhor presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina, Glauco José
Côrte;

provação, de cansaço, e talvez em cada um
deles vocês indagassem: ‘Será que vale a
pena?’ Mas hoje com essa distinta comenda
nós, deputados e deputadas, representantes
do povo catarinense, queremos ratificar, sim,
cada passo dado, cada ação executada pela
grandeza da nossa bela e Santa Catarina
haverá de ser perenizada e traduzida na alegria
de servir.

Convido o excelentíssimo senhor
presidente da Assembleia Legislativa, o
deputado estadual Gelson Merisio para fazer a
entrega da Comenda do Legislativo Catarinense
ao senhor Adalberto Sedlacek.

Senhor segundo-tenente Ricardo
Burgo Recondo, neste ato representando o
excelentíssimo senhor comandante da 14ª
Brigada e Infantaria Motorizada, general Sergio
Luiz Tratz;

A Polymport foi fundada em 1999, na
cidade de Itajaí, é referência catarinense em
diversos segmentos, tais como o de
embalagens pet. Cresceu muito e hoje já é um
grupo formado por sete empresas que atuam
também no setor de logística. A semente que
deu origem a tudo isso foi plantada nas
primeiras importações feitas por Adalberto
Sedlacek. E o histórico de avanços revela um
empresário que soube construir o seu próprio
futuro liderando o grupo Poly.

Meus caros homenageados, cuja
contribuição reforçou o ideal de uma sociedade
livre, democrática e de oportunidades, recebam
nesta noite o nosso reconhecimento, porque
sim, são vocês que reúnem ações e adjetivos
que enaltecem a todos os catarinenses.

Senhor delegado de Polícia Federal,
Aroldo Boschetti Soster, neste ato repre-
sentando o senhor presidente da Associação
Nacional de Delegados de Polícia Federal, Luiz
Carlos Korff;

Senhor presidente da Federação das
Santas Casas, Hospitais e Entidades
Filantrópicas do Estado de Santa Catarina,
Hilário Dalmann;

Aliás, atento a biografia de cada um
de vocês que tive o prazer de me deliciar nesta
tarde, lembrei-me de um fato histórico com o
qual concluo minha breve intervenção.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido a excelentíssima senhora

secretária da Justiça e Cidadania do estado de
Santa Catarina e deputada estadual Ada de
Luca, para fazer a entrega da Comenda ao
senhor César Smielevski.

Senhor presidente da Agência de
Regulação, Reno Luiz Caramori;

Conta-se que o duque de Wellington,
aquele que derrotou Napoleão Bonaparte na
famosa guerra Waterloo, ele retornava para
casa com os seus cavaleiros e avistou uma
fazenda e muito estrategista que era, ele disse:
“Eu vou cortar atalho por aqui para ganhar
tempo.” Em situação paralela, o fazendeiro
vendo aproximar aquela tropa de soldados,
olhou para o seu capataz e disse: “Você vai lá
para o portão, para a porteira e não deixe
ninguém passar, porque nós acabamos de
semear o campo e se eles passarem por aqui
nós vamos perder todo o nosso investimento.”
O garoto cheio de determinação vai para a
porteira e fica aguardando os cavaleiros.
Quando o duque de Wellington se aproxima, vai
logo dizendo: “Menino abre a porteira eu
preciso ganhar tempo, quero chegar logo à
Inglaterra.” E ele disse: “Por aqui você não
passa.” E o duque de Wellington deu uma
carteirada: “Você sabe com quem está
falando?” E o menino disse: “Não sei!” “Você
está falando com o duque de Wellington. Eu
acabei de derrotar o Napoleão Bonaparte na
guerra Waterloo. E não vai ser você que vai me
impedir de passar por aqui.” E aquele menino
do alto da sua resolução, olha para o general e
diz: “Bem, se o senhor é o duque de
Wellington, o senhor será a última pessoa a me
fazer desobedecer às ordens do meu patrão.”
Reza a história de que o duque de Wellington
apeou do cavalo, olhou para os seus soldados
e disse: “Se eu tivesse dez rapazes com a
coragem desse moço, não ia conquistar apenas
a França, conquistaria o mundo todo!”

Senhor diretor tesoureiro da
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina, Canisio Isidoro Winkelmann;

César Smielevski é natural de Turvo.
Formado em Ciências da Computação pela
USFC fundou em 1985 a Betha Assessoria e
Desenvolvimento em Informática. Foi eleito
presidente da associação empresarial de
Criciúma em 2014, e em 2015 foi reconduzido
para mais um mandato até 2017. Foi
presidente do conselho municipal de
Desenvolvimento Econômico em duas gestões,
e fundador do fórum de entidades de Criciúma,
que integra entidades como Acic, CDL, OAB,
Maçonaria, Lions e Rotary Clube.

Senhor diretor presidente da Schultz,
doutor Ovandi Rosenstock, neste ato repre-
sentando a Associação Empresarial de Joinville
- Acife;

Senhor assessor de comunicação,
Alessandro Bonassoli, neste ato representando
o excelentíssimo senhor senador pelo estado
de Santa Catarina, Paulo Bauer;

Excelentíssimo senhor comandante
dos Bombeiros Voluntários de Joinville, Jaekel
Antônio de Souza; (Procede-se à entrega da Comenda.)

Senhor diretor de Polícia da Grande
Florianópolis, Verdi Furlanetto.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Aldo

Schneider para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Ivan Zanardo.

Convido para fazer uso da palavra o
senhor deputado Ismael dos Santos, neste ato
representando os parlamentares desta Casa
Legislativa. [Degravação: Marina S. Proner]

Sabedoria, carisma, empreen-
dedorismo e inovação, sem dúvida, essas são
algumas das palavras que definem o
empresário catarinense Ivan Zanardo. Um
verdadeiro exemplo de homem e profissional,
que dedicou mais da metade da sua vida em
prol da segurança e bem-estar de todos,
principalmente, dos seus mais de 10.000
clientes e 3.300 colaboradores do grupo
Zanardo, empresa que fundou e administra, na
função de diretor-presidente, há mais de quatro
décadas.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Excelentíssimo senhor presidente
deputado Gelson Merisio; vice-governador do
estado Eduardo Pinho Moreira, em seus nomes
cumprimento a Mesa Diretiva desta Casa;
também quero com muita satisfação em nome
do aniversariante do dia, deputado José Nei
Ascari, cumprimentar todos os srs. deputados e
as sras. deputadas; saudar os prefeitos, os
vereadores, os secretários, amigos e familiares
dos homenageados que aqui se fazem
presentes nesta noite.

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

De forma muito especial, em nome
desta Casa, saudar efusivamente a todos
aqueles que nesta noite recebem os aplausos
da sociedade catarinense através deste
Parlamento. São vocês ilustres catarinenses o
endereço da nossa distinção, do nosso
reconhecimento nesta noite solene.

Senhores e senhoras, hoje, Santa
Catarina se regozija porque não tem apenas
10, temos 40 homens e mulheres corajosos,
40 cidadãos que superaram os seus limites e
construíram com as suas ações uma história
da qual todos nós nos orgulhamos.

Convido o senhor deputado Mário
Marcondes para fazer a entrega da Comenda à
senhora Alice Thümmel Kuerten, neste ato
representando o Instituto Guga Kuerten.

Planejado como foi à carreira do
maior tenista brasileiro, o Instituto Guga
Kuerten existe há 17 anos. Cresce de maneira
sólida, sem sobressaltos com resultados
maravilhosos. Milhares de vidas já foram
transformadas pelo Instituto e outras milhares
ainda serão.

Que Deus continue iluminando a
caminhada de cada um de vocês!O poeta Affonso Romano Sant'Anna

dizia: “O viajante é a soma de suas viagens.” Muito obrigado!
Senhores e senhoras,

homenageados, é claro que a magnitude desta
sessão a de contrastar com o tom simples
modesto que se reveste este breve discurso
que faço em nome dos 40 parlamentares desta
Casa.

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

Merisio) -
(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)

Convido a mestre-de-cerimônias,
Nicoli Madeira, para proceder à nominata dos
homenageados que irão receber a Comenda do
Legislativo Catarinense.

Convido o senhor deputado Antônio
Aguiar para fazer a entrega da Comenda à
senhora presidente Liane Malewschik Mafra,
neste ato representando o Grupo Coral e
Musical Edelweiss.

E de forma muito singular dirigindo-
me aos homenageados, quero anotar que nesta
noite o povo catarinense reconhece a atuação
excepcional de cada um de vocês. Uma geração
de catarinenses que fez história em diferentes
setores da sociedade. Todos vocês com
profissões, com convocações distintas,
conceberam e executaram uma trajetória que é
digna dos nossos aplausos.

A SRA. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS (Nicoli
Madeira) - Senhoras e senhores, boa-noite! O Grupo Coral e Musical Edelweiss,

da Sociedade Ginástica e Desportiva São
Bento, tem mais de 30 anos de atividades
desenvolvidas em favor da preservação da
cultura musical germânica e um repertório
ampliado para a MPB, música clássica,
folclórica e religiosa. Fundado em 1985, e
desde então regido pela maestrina Leones
Rudnick. O conjunto já ultrapassou a marca de

A Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina tem a honra de conceder na
noite de hoje a Comenda do Legislativo Catari-
nense, instituída pela Resolução n. 2, do ano
de 2008, homenageando as personalidades e
organizações que promovem o engrandeci-
mento social, cultural, político e econômico do
nosso estado.

É bem verdade que ao longo da
caminhada de cada um de vocês, certamente
ocorreram momentos de desalento, de
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500 apresentações em Santa Catarina e em
vários estados brasileiros.

Convido o senhor deputado Darci de
Matos para fazer a entrega da comenda ao
senhor Moacir Gervázio Thomazi.

para o desenvolvimento do nosso país. Atuou
durante 30 anos na Celesc em diversas
cidades, foi deputado estadual e atualmente
preside a Fundação Nova Vida, em
Florianópolis.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas) Moacir Thomazi é presidente da

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de
Joinville e da Associação Empresarial de
Joinville. Presidente do Jornal ANotícia por 29
anos, foi secretário de estado da Educação e
secretário municipal de Educação em Joinville.

Convido o excelentíssimo senhor
secretário de estado de Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Santa Catarina e
deputado estadual, Carlos Chiodini, para fazer a
entrega da Comenda ao senhor Álvaro de
Calazans Gayoso Neves.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Valdir

Cobalchini, em nome do deputado Gean
Loureiro, para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Francisco Cardoso de Camargo Filho.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
Engenheiro Civil, Álvaro Gayoso é um

empreendedor nato e empresário de sucesso.
Destaca-se pelo seu pioneirismo na introdução
técnica e prática de diversas tecnologias
construtivas em nosso estado. À frente da
empresa Emtuco, foi responsável pela
construção e instalação de rodovias, aeroportos
e ferrovias no norte e Vale do Itajaí.
Atualmente, é diretor-presidente da Engepasa.
Tem o seu trabalho reconhecido no desenvol-
vimento de projetos especiais, buscando uma
prestação de serviços que observa sempre o
menor impacto ambiental. Grande cidadão
catarinense que trabalha incessantemente pelo
desenvolvimento e aprimoramento de nosso
estado.

(Palmas)
Convido a senhora deputada Dirce

Heiderscheidt, para fazer a entrega da
Comenda ao senhor Osvaldo Schneider.

É professor universitário e
competente administrador, tanto na área
universitária como também na administração
pública. Um trabalhador engajado, de bom
caráter e profissionalismo incondicional. Com
espírito conciliador e solidário, busca sempre
avançar em prol da sociedade catarinense.
Cristão e dedicado à família, está sempre
pronto a ajudar àqueles que o procuram. Um
verdadeiro catarinense de coração.

Membro do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), popularmente conhecido como
Paca, foi prefeito de Gaspar de 1973 a 1977.
Um administrador visionário que viabilizou
incentivos às empresas e, entre suas obras,
destacam-se as linhas de ônibus circulando no
interior, a elaboração do primeiro plano diretor,
o cadastro técnico imobiliário, a avenida das
comunidades e a construção da segunda ala do
Hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Ismael

dos Santos para fazer a entrega da Comenda
ao senhor Luiz Gonzaga Carvalho.

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

(Procede-se à entrega da Comenda.) Convido o senhor deputado Dirceu
Dresch para fazer a entrega da comenda à
senhora Sandra Bergamin, neste ato repre-
sentando a Cooperativa Alternativa da
Agricultura Familiar.

Natural de Imbituba, Luiz Gonzaga
Carvalho desde muito cedo já enfrentava as
dificuldades da vida. Hoje é destaque no
empreendedorismo industrial catarinense.
Formado em administração, tem forte atuação
no meio social, fez parte da Associação
Comercial e Industrial de Palhoça - Acip -, e
presta ajuda apoiando e patrocinando muitas
ações sociais.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Cesar

Valduga para fazer a entrega da Comenda à
senhora Claudia Balbinotti, neste ato repre-
sentando o senhor Victorino Biazio Zolet. A Cooperativa Alternativa da

Agricultura Familiar foi criada em 17 de abril de
1995 pela necessidade de viabilizar o trabalho
dos agricultores na cooperação agrícola e
compras coletivas de produtos e insumos na
região oeste catarinense. Sua missão é ser
condição estrutural para a consolidação da
produção, industrialização e comercialização de
produtos.

Neto de imigrantes italianos e
responsável pelo mais completo e significativo
acervo fotográfico de Chapecó, o fotógrafo e
empresário Victorino Biazio Zolet recebeu, em
2006, o título de Cidadão Catarinense pela
Assembleia Legislativa. No mesmo ano, lançou
o livro “Victorino Zolet - 50 anos fotografando
Chapecó”, coletânea que retrata desde 1956, o
cotidiano da população o desenvolvimento
econômico do município e as mudanças do
desenho urbano.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Jean

Kuhllmann para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Otávio Margarida, neste ato repre-
sentando seu pai, o senhor Sérgio Ivan
Margarida - in mermoriam.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Doutor

Vicente Caropreso para fazer a entrega da
Comenda ao senhor presidente do conselho
deliberativo, Vicente Donini, neste ato repre-
sentando a Associação Hospitalar São José de
Jaraguá do Sul - Hospital São José.

Sérgio Ivan Margarida foi um dos
maiores nomes da atividade notarial em Santa
Catarina e no Brasil. Nascido em Blumenau,
faleceu em novembro de 2015, em 1972
tornou-se tabelião em Joaçaba e dois anos
depois titular do primeiro tabelionato de notas e
protesto da comarca de Blumenau. Idealista, foi
agraciado com o título de Notório Destaque no
estado de Santa Catarina, por conta das
comemorações dos 450 anos do Notariado do
Brasil.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Cleiton

Salvaro para fazer a entrega da Comenda ao
senhor presidente Ruy Hulse, neste ato repre-
sentando a Associação Beneficente da
Indústria Carbonífera.

Entidade filantrópica, o Hospital São
José tem como missão promover a assistência
à saúde com responsabilidade social de forma
inovadora e sustentável. Sua história está
ligada ao município de Jaraguá do Sul. É
referência para todo o vale do Itapocu no
atendimento em urgência e emergência.

Criciúma cidade operária, nos anos
50 passava por um problema social, a falta de
qualificação profissional. Pensando em sanar
esses problemas para a indústria carbonífera,
surge em 2 de maio de 1959, a Sociedade de
Assistência aos Trabalhadores do Carvão,
focada na preparação de profissionais e
assistência social. Hoje conta com 60 labora-
tórios, 85 salas de aula, mais de 7 mil alunos,
atuando desde a educação infantil.

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

(Procede-se à entrega da Comenda.) Convido o senhor deputado João
Amin para fazer a entrega da Comenda a
senhora Ana Cristina Schaefer Boos, neste ato
representando seu esposo o senhor Ricardo
Aníbal Boos - in memoriam.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Valdir

Cobalchini em nome do deputado Fernando
Coruja para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Névio Santana Fernandes.(Procede-se à entrega da Comenda.) Ricardo Anibal Boos foi uma pessoa

generosa e carismática que impressionava pela
honestidade, inteligência e sensibilidade para
lidar com as adversidades da vida e conflitos
humanos. Filiado ao PP, foi presidente
municipal do partido até seu falecimento, aos
35 anos, vítima de câncer. Era casado com Ana
Cristina Schaefer Boos e pai de Raphaela.
Apesar do pouco tempo que pode conviver com
a sua filha, foi um pai exímio e extremamente
amoroso.

(Palmas) Névio Santana Fernandes há 61 anos
faz jornalismo, iniciou aos 13 anos escrevendo
um jornal de próprio punho, denominado A
Cidade, que circulava semanalmente e era lido
de mão em mão. Foi correspondente da Gazeta
Esportiva de São Paulo e Diário de Notícias de
Porto Alegre, e colaborou com os jornais Guia
Serrano e Região Serrana. Em 1956 ingressou
no Correio Lageano, onde atuou como editor-
chefe por 39 anos. Dotado de uma memória
privilegiada lembra-se de todos os fatos
importantes do país e da região serrana.

Convido o senhor deputado Dalmo
Claro para fazer a entrega da Comenda à
senhora presidente Corina Maria Seberino,
neste ato representando a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Joinville.

A Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Joinville desenvolve ações que
promovem a saúde física e mental das
mulheres vítimas do câncer. A Rede trabalha
na prevenção do câncer do colo do útero e
mama, atendendo aproximadamente 600
mulheres por mês na cidade, ofertando
exames preventivos e o acompanhamento
das pacientes, além de ministrarem
palestras nas empresas e escolas sobre os
tipos de câncer, os exames preventivos e
seus respectivos tratamentos.

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

(Procede-se à entrega da Comenda.) Convido o senhor deputado José
Milton Scheffer para fazer a entrega da
Comenda à senhora presidente da associação,
Illma Generoso Matias Bernardo, neste ato
representando a Associação das Voluntárias do
Hospital São Roque de Jacinto Machado.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Gabriel

Ribeiro para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Joaquim Coelho Lemos.

Desde 1974 em Santa Catarina, o
mineiro Joaquim Lemos possui uma trajetória
profissional rica e de significativa contribuição

(Procede-se à entrega da Comenda.) Amenizar o sofrimento dos pacientes,
garantir um espaço digno para os profissionais(Palmas)
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da saúde e para aqueles que buscam a cura
para os seus males. Esta foi a intenção de um
grupo de 25 mulheres que, em 2008, iniciam
seus trabalhos em prol do Hospital São Roque
em Jacinto Machado. Movidas pela
solidariedade e amor ao próximo a Associação
das Voluntárias do Hospital São Roque é
exemplo da força do bem na transformação de
uma sociedade melhor.

implantação da Plasson do Brasil, que gera
mais de 1,1 mil de empregos diretos e
indiretos. Fundou a Proave Agroindustrial.
Participa de associações ligadas às entidades
filantrópicas, destacando o trabalho no bairro
da Juventude, entidade que acolhe mais de
1.500 crianças e jovens na região de Criciúma.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Natalino

Lázare para fazer a entrega da Comenda ao
excelentíssimo senhor vice-reitor do Campus
Videira, Antonio Carlos de Souza, neste ato
representando a Universidade do Oeste de
Santa Catarina - Unoesc - Campus Videira.

(Procede-se à entrega da Comenda.) Fundada na década de 90, a Unoesc -
Campus Videira oferece formação superior para
os mais de 2 mil estudantes de graduação e
quase 300 de pós-graduação em 18 cursos de
graduação, sete em pós-graduação lato Sensu
e mestrado em Ciências e Biotecnologia. A
estrutura conta com 43 laboratórios, 72 salas
de aulas, dois auditórios, ginásio e biblioteca.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da Comenda.) Convido o senhor deputado Manoel

Mota para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Volnei Weber.

(Palmas)
Convido o senhor deputado José Nei

Ascari para fazer a entrega da Comenda à
senhora Cátia Cristiane Purnhagen Franzoi,
neste ato representando a Associação Catari-
nense de Autismo - Asca.

Volnei Weber, empresário do ramo de
plásticos, desenvolve atividade na pecuária
com gado de corte e tem investimentos no
setor imobiliário. Na área política, iniciou como
vereador em 2008. Em 2012 foi eleito prefeito
de São Ludgero e com muita responsabilidade
investe em ações necessárias para melhorar a
qualidade de vida da população.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
Nascida da necessidade e desejo de

organização do segmento que atende e orienta
famílias e pessoas com transtorno de espectro
autista, a Associação Catarinense de Autismo
começou a ser criada a partir da realização de
audiências públicas realizadas na Assembleia
Legislativa para a discussão do plano nacional
dos direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista. E a sua primeira diretoria foi
empossada em agosto de 2013.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Neodi

Saretta para fazer a entrega da Comenda ao
senhor diretor presidente César Antonio
Schwertz, neste ato representando a Faculdade
Concórdia - Facc.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Marcos

Vieira para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Andrigo José Beber, neste ato repre-
sentando o seu pai, excelentíssimo senhor
Dalírio José Beber.

A Faculdade Concórdia iniciou suas
atividades no ano de 2004, possibilitando a
implementação de cursos de graduação e pós-
graduação, práticas de projetos de extensão e
iniciação científica, dentro das áreas de
ciências, letras, artes e prestação de serviços
técnicos especializados à comunidade.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas) Dalírio Beber, advogado, nasceu em

Massaranduba e aos 19 anos escolheu
Blumenau para viver. Foi um dos fundadores do
PSDB catarinense e presidente estadual em
2003. Presidiu a Agência de Fomento de Santa
Catarina (Badesc) e a Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento (Casan). Assumiu no
Senado Federal, em 2015, com o falecimento
do senador Luiz Henrique da Silveira.

Convido o senhor deputado Kennedy
Nunes para fazer entrega da Comenda ao
senhor Celso Antônio Calcagnotto.

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

O trabalho como economista de
Celso Antônio Calcagnotto merece todas as
honrarias. Profissional brilhante é uma das lide-
ranças políticas mais admiradas e respeitadas
de Santa Catarina. Por longos anos dedica-se à
causa pública. Foi secretário de Obras e
secretário de Administração em Lages e
representou Santa Catarina no BRDE.

Convido o senhor deputado Nilso
Berlanda para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Roque Pellizzaro Junior.

Natural de Curitibanos, graduado em
Economia e Direito. Desde 2005 destaca-se
como líder confederativo do CNDL e SPC Brasil,
conduzindo negociações, debates e estudos na
luta pela regulamentação do mercado de
cartões de crédito. Já com algumas vitórias
conquistadas na questão da jornada de
trabalho, na redução de tributos, na busca de
relacionamento mais harmonioso entre os
shoppings centers e os lojistas, na expansão
do movimento e na capacitação profissional
dos lojistas.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Maurício

Eskudlark para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Ricardo Pereira.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Leonel

Pavan para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Jaimes de Almeida Junior.

Bombeiro voluntário na Corporação do
município de Apiúna, Ricardo Pereira, 19 anos,
ingressou na causa em 2008 como bombeiro
mirim, passando pelo grupo de aspirante.
Atualmente é bombeiro voluntário formado.
Desde o seu primeiro contato com a
Corporação relata o sentimento da certeza em
fazer parte do grupo. Já prestou mais de 1.500
horas de serviços voluntários.

Empreendedor, hoje comanda o maior
grupo de shoppings em Santa Catarina, o
empresário Jaimes de Almeida Junior é exemplo
de personalidade que contribui com o desenvol-
vimento econômico do estado. Com liderança
empresarial reconhecida em nível nacional e
internacional, alcançou projeção nos mercados
em que atua, contribuindo para o aquecimento
da economia catarinense com a geração de
emprego e renda e a melhoria da qualidade de
vida em diversas regiões do estado.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Padre

Pedro Baldissera para fazer a entrega da
Comenda ao senhor presidente Celestino
Persch, neste ato representando a Cooperativa
Regional de Comercialização do Extremo Oeste.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Mauro de

Nadal para fazer a entrega da Comenda ao
senhor presidente, Claudio Post, neste ato
representando a Federação das Cooperativas
Agropecuárias do Estado de Santa Catarina -
Fecoagro.

A Cooperoeste foi criada pelas
famílias assentadas da reforma agrária no
extremo oeste, que há 20 anos buscaram na
união a saída para melhorar de vida e garantir
produtos que respeitam as pessoas e o meio
ambiente. Começaram industrializando 300
litros de leite por dia e hoje tem uma
capacidade instalada que supera os 500 mil
litros. Conhecida pelo leite Terra Viva e uma
centena de produtos derivados é uma das sete
cooperativas construídas pelo MST no estado.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido a senhora deputada Luciane

Carminatti para fazer a entrega da Comenda
Luiz Sérgio Gomes da Silva.

A Fecoagro tem como missão
promover o fortalecimento das cooperativas
filiadas e seus associados, com produtos e
serviços de qualidade, proporcionando rentabi-
lidade e competitividade no mercado em que
atua. Possui 55 mil agricultores e agricultoras
associados às dez Cooperativas Singulares e
uma central que contribuem para a produção de
alimentos e na geração de riquezas.

Psicólogo com especialização em
planejamento Estratégico Situacional. Foi
professor de Psicologia da Educação na
Unesp/SP, Psicologia Social na escola de
Sociologia e Política de São Paulo e diretor de
programas do Instituto Cajamar.

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

Foi subsecretário de Gestão e
Articulação Institucional da secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Social da
Presidência da República em 2004-2005 e
assessor-chefe da assessoria especial da
secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República de 2005 a 2006.

Convido o senhor deputado Patrício
Destro para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Ari Rabaiolli.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Milton

Hobus, para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Ernani Dutra.

Natural de Erechim, Rio Grande do
Sul, com mais de 40 anos de atividade
profissional, é um dos fundadores da
Cooperativa de Crédito. Presidiu o Sindicato das
Empresas de Transportes e de Operações
Logísticas de Joinville no período de 2012 a
2016. O trabalho realizado nesses anos serve
como base para o mais novo desafio do
empresário: presidir a Federação das Empresas
de Transporte de Cargas e Logística no estado
de Santa Catarina.

Ernani Dutra nasceu em São
Joaquim. Promotor de justiça desde 1982
passou pelas comarcas de Chapecó, Campo
Erê, Itaiópolis, São Joaquim e Tijucas. Há mais
de 28 anos atua em Rio do Sul e tem feito a
diferença em sua área como titular na 4ª
Promotoria de Justiça e como promotor
Regional Ambiental.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Luiz

Fernando Vampiro para fazer a entrega da
Comenda ao senhor Gilberto Francisco Hobold.

Gilberto Francisco Hobold, o Franke,
atua na área de equipamentos para avicultura
há mais de 35 anos. Responsável pela (Procede-se à entrega da Comenda.) (Procede-se à entrega da Comenda.)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.073 29/11/2016

(Palmas) A atuação de Wanderlei Redondo em
defesa da segurança pública do cidadão catari-
nense foi a motivação da escolha para a sua
homenagem. A simplicidade e a humildade
desse cidadão que compartilha seus conheci-
mentos com quem precisa, fazem dele uma
pessoa diferenciada. É advogado e delegado de
Polícia Especial, pós-graduado em Segurança
do Cidadão, Meio Ambiente, Gestão e
Segurança de Trânsito.

presidente Gelson Merisio, por manter este
evento de reconhecimento e incentivo ao
grande voluntariado de Santa Catarina.
Voluntariado indispensável e essencial ao
nosso país.

Convido o senhor deputado Ricardo
Guidi para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Derly Massaud de Anunciação.

A carreira profissional de Derly
Massaud em Santa Catarina é uma sucessão
de conquistas fundadas nesses valores:
competência profissional e a dedicação ao
trabalho. Primeiro, no segmento empresarial,
depois, na atividade pública, Derly estabeleceu
novos paradigmas de profissionalismo que nos
servem de modelo.

Quem de nós não gostaria de viver no
país maravilhoso descrito na nossa
Constituição de 1988. Sabemos que não
seremos nós, e quem sabe nem nossos netos
que terão esse privilégio. Muitas são as
mazelas que nos impedem, pois sem vencer
vetores perversos que nos acompanham,
parece impossível, mesmo com extraordinária
arrecadação de impostos, conseguimos
alcançar esses objetivos.

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

(Procede-se à entrega da Comenda.) Convido a senhora Ana Paula Lima
para fazer a entrega da Comenda ao senhor
Arno Birguer Filho.

(Palmas)
Convido o senhor deputado Rodrigo

Minotto para fazer a entrega da comenda ao
senhor Ricardo Kuerten Dutra.

Arno Birguer Filho, ou simplesmente
Arninho, comerciante, dirigente empresarial e
esportivo, atleta, pai de família é um líder na
vida e nas atividades profissionais. Ex-jogador
de futebol no Olímpico e no Palmeiras, e
posteriormente diretor do Bec e do
Metropolitano. Foi diretor do Sindilojas e
presidente da CDL de Blumenau. Cidadão
Emérito de Blumenau, um homem de muitos
talentos, atividades e que sempre nos
surpreende.

Nesse cenário, o voluntariado será
sempre essencial e precisa sempre do apoio e
do incentivo. Incentivo e reconhecimento, como
os dados aqui: à Associação Hospitalar São
José de Jaraguá do Sul; à Associação dos
voluntários do Hospital São Roque de Jacinto
Machado, que hoje estão sendo
homenageadas, e representam os mais de 80
hospitais beneficentes e filantrópicos de Santa
Catarina. Trabalho maravilhoso que fazem! Não
há nada mais importante para o enfermo saber
que existe um leito hospitalar próximo a sua
residência, onde terá proximidade de parentes
e amigos, para poder se convalescer.

O empresário Ricardo Kuerten Dutra
presidente da Orcali iniciou suas atividades em
1984, transformando a empresa em um grupo
econômico inovador, composto por seis empresas
na área de prestação de serviços, contribuindo
significativamente para o desenvolvimento
econômico do estado. Em 2015, recebeu o
reconhecimento pelo Jubileu de Ouro da profissão
de administrador e também pela passagem dos 47
anos dedicados à empresa Orcali. (Procede-se à entrega da Comenda.)

(Procede-se à entrega da Comenda.) (Palmas)
(Palmas) Neste momento o grupo Coral e

Musical Edelweiss, sob a regência da
maestrina Leones Rudnick, brindarão a todos
com as músicas: Edelweiss, música de Richard
Rodgers, arranjo de John Cacuban, adaptado
para o grupo por Rainer Mafra; E Pensando em
Namorar, que reúne pot-pourri das músicas
mais famosas de Luiz Gonzaga, o rei do Baião,
uma das mais completas e inventivas figuras
da música popular brasileira.

Convido o senhor deputado Romildo
Titon para fazer a entrega da Comenda à
senhora diretora e fundadora da Ama, Vera
Ottonelli Durli, neste ato representando a
Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de
Campos Novos - Ama.

Nós, da Fundação Nova Vida, temos
também uma ação de apoio aos hospitais
filantrópicos, porém é preciso reconhecer e
aplaudir os srs. deputados e as sras. depu-
tadas pela criação do Fundo com recursos da
Assembleia Legislativa e dos demais Poderes
em favor dos hospitais filantrópicos e do
Hemosc. As prefeituras também ajudam, assim
como o governo do estado e o Fundo Social,
este bem representado pelo secretário Celso
Calcanhoto. Mais do que qualquer importante
ajuda oficial, porém, é a iniciativa de cada um
dos srs. homenageados através de suas
empresas, entidades, exemplos de vida, sem a
qual não seria impossível a imprescindível ação
em favor dos mais vulneráveis. Por isso, para
cada um dos homenageados, hoje e sempre,
os aplausos de toda a Santa Catarina!

Fundada em 2009, a Associação dos
Pais e Amigos dos Autistas - Ama - de Campos
Novos, faz um trabalho especializado e
fundamental para o exercício da cidadania
trazendo qualidade de vida aos assistidos.
Atende mais de 50 pessoas, entre crianças,
adolescentes e adultos.

Esta sessão está sendo transmitida
ao vivo pela TVAL, através do canal 61.3 para a
Grande Florianópolis, e durante a semana será
reprisada pelo canal 16 da NET, e também será
reprisada ao longo da programação; pela
internet, através do site da Assembleia
Legislativa; e pela Rádio Alesc Digital para todo
o estado.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Silvio

Dreveck para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Ricardo Alexandre Pscheidt. Muito obrigada!

Ricardo Pscheidt é atleta catarinense
de mountain bike, natural de São Bento do Sul.
Participou e ganhou importantes competições
nacionais e internacionais. Em 2016, teve
papel fundamental para que o país
conquistasse inéditas duas vagas nas
Olimpíadas do Rio. Entre suas conquistas estão
o Tricampeonato Brasileiro de Cross Country, o
Campeonato Brasileiro de Marathon e a
conquista da medalha de bronze nos Jogos Sul-
americanos de Mar Del Plata.

Muito obrigado!(Palmas)
(Palmas)(Procede-se à interpretação das

músicas.) [Degravação: Cinthia de Lucca] (SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson

Merisio) - Distintas autoridades, prezado vice-
governador Eduardo Pinho Moreira, que também
neste ato representa o governador Raimundo
Colombo; procurador do Ministério Público,
prezado amigo, José Galvani Alberton; amigo
Alexandre Senra, convidado especial desta
cerimônia; deputados Antônio Aguiar, Leonel
Pavan, Valmir Comin, Pedro Badissera, Mário
Marcondes, e deputada Dirce Heiderscheidt.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gelson
Merisio) - Convido para fazer uso da palavra em
nome dos homenageados, nesta noite, o
senhor Joaquim Coelho Lemos.

O SR. JOAQUIM COELHO LEMOS -
Saudando o deputado Gelson Merisio,
presidente desta casa, e o vice-governador
Eduardo Pinho Moreira, estendo os
cumprimentos a todas as autoridades que
compõem a Mesa Diretora; as demais auto-
ridades que foram citadas pelo protocolo, os
deputados e deputadas estaduais que nos
acolhem; familiares, colaboradores e amigos
dos homenageados.

(Procede-se à entrega da Comenda.)
(Palmas)
Convido o senhor deputado Valdir

Cobalchini para fazer a entrega da Comenda ao
senhor Osmar Carboni.

De todas as sessões solenes que
esta Casa realiza esta que é feita anualmente,
é a que mais traz no seu bojo a verdadeira
síntese do que é Santa Catarina. Aqui nós
temos mais de 50 representantes dos mais
diversos segmentos da sociedade com especial
dedicação nas suas atividades, sejam elas
públicas ou privadas, que fazem do nosso
estado, um estado diferente. Um estado onde o
trabalho, a dignidade, a correção, fazem com
que tenhamos condições de sonhar e termos
dias melhores do que aqueles que tivemos no
passado.

Sempre envolvido com a comunidade de
Videira e região, o empresário Osmar Carboni
destaca-se por sua atuação política e social.
Presidente do grupo Carboni atua nos ramos de
revenda de caminhões, automóveis e máquinas
agrícolas. Orgulha-se de sua solidez, ao mesmo
tempo em que busca acompanhar os avanços nos
segmentos em que atua. Osmar Carboni procura
administrar suas empresas com eficiência e
profissionalismo, viabilizando a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e participando
ativamente do desenvolvimento econômico da
região sul do Brasil.

Senhoras e senhores!
Venho à tribuna para apresentar os

agradecimentos dos homenageados.
Foram 29 personalidades e 13

entidades escolhidas para receberem a
Comenda do Legislativo Catarinense de 2016,
que através do trabalho de suas empresas, e
iniciativas empresariais e comunitárias
promovem o bem sem olhar a quem.

O Brasil vive uma grande crise ética,
uma grande crise moral. Seguramente, Santa
Catarina, com seus quadros, especialmente
com a participação cada vez mais forte e
expressiva das mulheres, verdadeiro celeiro
moral e ético que o Brasil nos guarda, com o
incentivo que precisamos ter aqui. Os jovens na
contramão do que ouvem e assistem em nível

Em primeiro lugar, venho agradecer
àqueles que nos cercam, aos nossos
familiares, amigos e colaboradores que nos
apoiam, e nos fortalecem nos embates diários.(Procede-se à entrega da Comenda.)

(Palmas) Agradecer às senhoras e aos
senhores deputados que viram em nós méritos
para aqui estarmos. Agradecer à Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, na pessoa do

Convido o senhor deputado Valmir
Comin para fazer a entrega da Comenda ao
excelentíssimo senhor Wanderlei Redondo.
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nacional, sintam-se incentivados a participar da
vida pública. Vida pública que tem os seus
percalços que tem as suas dificuldades, mas
aqueles que a entendem como missão é algo
maravilhoso.

que acompanham pela TVAL, que prestigiam e
sentem-se motivados, através do voluntariado,
através da ação empresarial que transcende o
balanço financeiro das empresas, mas que
prestam também um serviço às pessoas e à
comunidade, aqueles que representam órgãos
públicos que têm o dever, além da obrigação,
de prestar um serviço com qualidade.

anseios, das dificuldades, das angústias, mas,
especialmente, das esperanças que todos
temos de ter um Brasil melhor, um estado
melhor.

Tenham todos uma boa noite!
Tenho absoluta convicção de que o

Brasil passará por este momento, que teremos
logo depois uma sociedade mais justa, um
processo público mais transparente e, acima
de tudo, pessoas incentivadas a cumprirem
aquilo que é uma missão divina, que é servir
outras pessoas.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Neste momento, teremos a execução

do Hino de Santa Catarina.Por isso, quero, em nome dos 40
deputados, que aqui foram representados pelo
deputado Ismael dos Santos, trazer o mais
profundo agradecimento a cada um dos
homenageados, das homenageadas, e gostaria
de dizer que Santa Catarina é o que é, sente-se
orgulhosa do que é, porque tem um povo
maravilhoso, que faz do trabalho, da
perseverança, a sua grande missão.

(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

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

Quando a Assembleia Legislativa
homenageia os 53 membros que aqui estão,
homens e mulheres do nosso estado, esta
cerimônia, esta homenagem, tem um efeito
muito importante não apenas para os
familiares, para os colaboradores daqueles que
a recebem, mas para tantos outros anônimos

Está encerrada a presente sessão.
[Degravação: Coordenadora Carla] [Revisão
Final - Taquígrafa: Rubia].Esta Casa Legislativa será sempre

um porta-voz, uma caixa de ressonância dos

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
Processos, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de dezembro de 2016 (MD - Procuradoria).

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaATO DA MESA Nº 745, de 29 de novembro de 2016
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioDá nova redação ao Art. 2º do Ato de

Mesa nº 701, de 9 de novembro de
2016, da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, que dispõe
sobre o Termo Circunstanciado
Administrativo (TCA).

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 748, de 29 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, tendo
em vista o que consta do Processo nº 3391/2016,

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. 27 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, deste
Poder, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c
parecer da Procuradoria Jurídica no
Processo nº 1739/2013,

RESOLVE:
Art. 1º O art. 2º do Ato da Mesa nº 701, de 9 de

novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O formulário de que trata o art. 1º será lavrado

pelo Gerente de Patrimônio e assinado pelo Diretor Administrativo,
podendo ser delegado, na hipótese de envolvimento destes no extravio
ou dano, por superior hierárquico imediato."

ATRIBUIR ao servidor LUCIAN FELIPPE GOULART
CHAUSSARD, matrícula nº 6310, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, Grupo de Atividades de Nível
Médio, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, do código
PL/ALE-30, padrão vencimental correspondente a diferença de venci-
mento do cargo efetivo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-30,
para o respectivo nível 51, do Grupo de Atividades de Nível Superior, a
contar de 7 de novembro de 2016.

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigar na data de sua
publicação.

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

*** X X X *** Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
ATO DA MESA Nº 746, de 29 de novembro de 2016 Deputado 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,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 749, de 29 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 3211/2016,

RESOLVE:
DISPENSAR o servidor ANTONIO VITOR ULRICH,

matrícula nº 7204, da função de Chefia de Seção - Organização e
Divulgação de Processos, Normatização e Nomenclaturas, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de dezembro de 2016 (GP - Diretoria Geral).

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

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

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 747, de 29 de novembro de 2016 Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO ao

servidor GABRIEL SCHRAMM SZENESZI, matrícula nº 6309, ocupante
do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-31, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

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, 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,

13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) do valor da
função de confiança, código PL/FC-2; e 6,67% (seis vírgula sessenta e
sete por cento) do valor da função de confiança, código PL/FC-3,
totalizando 20%(vinte por cento).

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

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
DESIGNAR o servidor ANTONIO VITOR ULRICH,

matrícula nº 7204, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função de Chefia de Seção - Controle e Instrução de

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

*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 750, de 29 de novembro de 2016 código PL/ALE-55, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
dezembro 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 3168/2016,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

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

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

ATO DA MESA Nº 753, de 29 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 3005/2016,

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

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à
servidora ANA LUCIA COELHO MIGNONI BOTELHO, matrícula nº 1104,
ocupante do cargo de Consultor Legislativo II, código PL/ASI-70, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a:

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor EMIR JOSE DE SOUZA, matrícula nº 2142, no
cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio/Técnico em
Serviços Gráficos, 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 dezembro de 2016.

23,33% (vinte e três vírgula trinta e três por cento) do
valor da função de confiança, código PL/FC-5, mediante substituição de
2,50% (dois vírgula cinquenta por cento) do valor da função de
confiança, código PL/FC-3, remanescendo 20% (vinte por cento),
concedido pelo Ato da Mesa nº 640/2014, de 3/9/2014, que
adicionado aos 46,67% (quarenta e seis vírgula sessenta e sete por
cento) do valor da função de confiança, código PL/FC-5, concedido pelo
Ato da Mesa nº 640/2014; totalizam 90% (noventa por cento).

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

*** X X X ***
Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

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

ATO DA MESA Nº 754, de 29 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 2840/2016,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 751, de 29 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 3205/2016,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor JOAO ANTONIO DA SILVA, matrícula nº 972,
no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código
PL/ALE-51, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com
proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
dezembro de 2016.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005, Deputado GELSON MERISIO - Presidente

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor HENRIQUE RAMOS FILHO, matrícula nº 550,
no cargo de Consultor Legislativo II, habilitação Nível
Superior/Economista, código PL/ASI-70, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de dezembro de 2016.

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

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 755, de 29 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 2905/2016,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 752, de 29 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 2903/2016,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor NIVALDO MAURICIO ERCKMANN, matrícula nº
1264, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível
Médio/Motorista, código PL/ALE-53, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de dezembro de 2016.

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005, Deputado GELSON MERISIO - Presidente

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, ao servidor SINESIO CARLOS KOERICH, matrícula nº
2023, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio,

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

*** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

Cesar Valduga e Altair Silva. Havendo quórum regimental, a Deputada Ana
Paula Lima abriu e reunião e convidou a Diretora do CISNORDESTE/SC e
Presidente Interina do Colegiado de Consórcios Públicos da FECAM Senhora
Ana Maria Groff e o Diretor Executivo do COSEMS Senhor Geraldo Azzoline
para fazerem parte da mesa. Em seguida, submeteu à apreciação a Ata da
9ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS DOCUMENTOS RECEBIDOS: Documentos
encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde referentes à prestação
de contas do 2º Quadrimestre de 2016, que serão apresentados em
audiência pública agendada para o dia 26 de outubro; Ofício Interno nº
155/2016, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que solicita a realização
de Audiência Pública sobre as dívidas da Secretaria de Estado da Saúde
para com a FAHECE (Hemosc e Cepon); Requerimento de autoria do

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às onze
horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência da senhora
Deputada Ana Paula Lima, com amparo nos artigos 131 e 134 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados (as): Ana Paula
Lima, Dr. Vicente Caropreso, Dalmo Claro, Fernando Coruja, Cleiton Salvaro,
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deputado Dr. Vicente Caropreso, que solicita a inclusão na pauta da próxima
reunião de apresentação sobre o Panorama da Dengue no Brasil, a ser
ministrado pela divisão de vacinas da Sanofi Pasteur do Brasil;
Requerimento de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, que requer a
realização de Audiência Pública para discutir a falta de médicos pediatras no
âmbito do ESF - Estratégia Saúde da Família; Moção de repúdio do Fórum
Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de Santa Catarina (FSST/SC)
à Lei nº 13.301 de 26 de junho de 2016, frente à adoção do emprego da
pulverização aérea como estratégia para combate de vetores, que a
Deputada Ana Paula Lima encaminhou pelo envio de uma resposta da
comissão; Ofício encaminhado pela Associação dos Diabéticos Infanto
Juvenil de Tubarão relatando atraso na entrega de insulinas, que será
encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde. MATÉRIAS DISTRIBUÍDAS
AOS RELATORES: A Deputada Ana Paula Lima relatou as seguintes
proposições: Ofício nº 0332.3/2016, de autoria de entidade social, que
encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de
utilidade da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Timbó, referente
ao exercício de 2015; Ofício nº 0664.9/2016, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação dos Voluntários de Luís Alves
(AVOLA), referente ao exercício de 2015, que, postos em discussão e
votação, foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o Deputado Altair
Silva relatou as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 0214.2/2016, de
autoria do deputado Neodi Saretta, que institui a Semana Estadual para
Conscientização e Apoio aos Portadores das Doenças de Parkinson e de
Alzheimer no Estado de Santa Catarina e adota outras providências; Ofício nº
0344.7/2016, de autoria de entidade social, que encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Beneficente Hospitalar Guarujá, de Guarujá do Sul, referente ao
exercício de 2015; Ofício nº 0617.2/2016, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Sociedade Hospitalar Beneficente de Modelo,
referente ao exercício de 2015; Ofício nº 0658.0/2016, de autoria de
entidade social, que encaminha documentação para a manutenção do título
de reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de São Ludgero, referente ao exercício de 2015, que foram postos
em discussão e votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, o
Deputado Cleiton Salvaro relatou as seguintes proposições: Ofício nº
0522.7/2016, de autoria de entidade social, que encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Mantenedora do Apoio (AMA), de Florianópolis, referente ao
exercício de 2015; Ofício nº 0527.1/2016, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Caridade São Vicente de Paulo,
de Mafra, referente ao exercício de 2015; Ofício nº 0548.6/2016, de autoria
de entidade social, que encaminha documentação para a manutenção do
título de reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hospitalar de Três
Barras, referente ao exercício de 2015; Ofício nº 0550.0/2016, de autoria
de entidade social, que encaminha documentação para a manutenção do
título de reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate
ao Câncer de Rio Negrinho, referente ao exercício de 2015, que postos em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o
Deputado Fernando Coruja relatou as seguintes proposições: Ofício nº
0439.2/2016, de autoria de entidade social, que encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Rodeio, referente ao exercício de 2015;
Ofício nº 0524.9/2016, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade
pública da Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina
(AHESC), em Florianópolis, referente ao exercício de 2015; Ofício nº
0546.4/2016, de autoria de entidade social, que encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do
Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA), de Chapecó, referente ao
exercício de 2015, que foram postos em discussão, em votação e apro-
vados por unanimidade. Ato contínuo apresentou parecer favorável ao Projeto
de Lei nº 0438.5/2015, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que dispõe
sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que
aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabeleci-
mentos da rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina. O Deputado
Fernando Coruja destacou que em outros países onde há sistema público de
saúde há também a publicidade das filas, como é o caso do Canadá;
enquanto no Brasil as filas não são públicas e são alteradas por diversos
fatores. Comentou ainda que a Emenda Substitutiva Global por ele
apresentada passa a atribuição de publicizar as filas do Executivo para o
Sistema Único de Saúde e inclui não só o Estado, mas o sistema como um
todo. Com a palavra, o Deputado Dalmo Claro ressaltou a justiça que o
projeto vai promover se aprovado ao dar publicidade e tornar possível que as
filas sejam seguidas. O Deputado Dr. Vicente Caropreso parabenizou o
relator e manifestou preocupação com a exequibilidade das ações previstas
no projeto de lei - como fazê-lo funcionar - e que certamente isso demandará

custos. Complementando, o Deputado Dalmo Claro disse acreditar não ser
tão oneroso no momento de estabelecer essa fila, particularmente se feita
através dos sistemas já existentes e das centrais de regulação. O Deputado
Fernando Coruja destacou dois problemas no projeto de lei: o não estabeleci-
mento de penalidades específicas e o uso indiscriminado do “urgente”, pois
segundo o Deputado, frauda-se muita fila utilizando o argumento da
urgência. Posto em votação, o PL nº 0438.5/2015 foi aprovado nos termos
da Emenda Substitutiva Global. Na sequência, o Deputado Dr. Vicente
Caropreso relatou as seguintes proposições: Ofício nº 0643.4/2016, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Instituto
Hospitalar e Beneficente Nossa Senhora das Mercês de Iporã, de Iporã do
Oeste, referente ao exercício de 2015; Ofício nº 0646.7/2016, de autoria de
entidade social, que encaminha documentação para a manutenção do título
de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Apoio à Saúde de
Santa Catarina (AASSC), de Florianópolis, referente ao exercício de 2015;
Ofício nº 0651.4/2016, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade
pública da Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de São Bento do
Sul, em São Bento do Sul, referente ao exercício de 2015; Ofício nº
0688.6/2016, de autoria de entidade social, que encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, de São Francisco do Sul, referente ao
exercício de 2015, que foram postos em discussão e votação e aprovados
por unanimidade. O Deputado Dr. Vicente Caropreso apresentou ainda
parecer ao Projeto de Lei nº 0044.2/2016, de autoria da Deputada Dirce
Heiderscheidt, que institui mês de conscientização contra o mosquito
"Aedes aegypti", no âmbito do Estado de Santa Catarina, que posto em
discussão e em votação, foi aprovado nos termos da emenda modificativa
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o Deputado
Cesar Valduga relatou as seguintes proposições: Ofício nº 0394.6/2016, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Rio do Sul, referente ao exercício de 2015; Ofício nº
0521.6/2016, de autoria de entidade social, que encaminha documentação
para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Rede
Feminina Regional de Combate ao Câncer de Xanxerê, referente ao exercício
de 2015; Ofício nº 0547.5/2016, de autoria de entidade social, que
encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação Hospitalar Mondaí, de Mondaí, referente
ao exercício de 2015; Ofício nº 0623.0/2016, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador
Rural de São Lourenço do Oeste, referente ao exercício de 2015, que foram
postos em discussão e votação e aprovados por unanimidade. Na
sequência, o Deputado Dalmo Claro relatou as seguintes proposições: Ofício
nº 0170.3/2016, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade
pública da Associação dos Diabéticos de Joinville, referente ao exercício de
2015; Ofício nº 0523.8/2016, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade
pública da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Garopaba, referente ao
exercício de 2015, que foram postos em discussão e votação e aprovados
por unanimidade. Apresentou ainda parecer ao Projeto de Lei nº
0568.3/2015, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui o
mês Fevereiro Lilás, dedicado à prevenção da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS), no Estado de Santa Catarina, que a Deputada Ana Paula
Lima solicitou vistas em gabinete. Em seguida, a palavra foi passada ao
Deputado Dr. Vicente Caropreso que apresentou requerimentos,
posteriormente aprovados, para a realização de uma audiência pública sobre
a falta de médicos pediatras no âmbito do Programa Estratégia Saúde da
Família e para a realização de uma visita ao Hospital Celso Ramos, para
verificação das condições dos serviços de residência médica. Em seguida a
Deputada Ana Paula Lima passou a palavra a Senhora Ana Maria Groff
Jansen, diretora do CISNORDESTE/SC e Presidente Interina do Colegiado de
Consórcios Públicos da FECAM, que falou sobre a valorização e o reconheci-
mento dos consórcios públicos de saúde no âmbito de Santa Catarina e as
dificuldades enfrentadas por eles. Ato contínuo registrou a presença do
diretor executivo da CISAMVI Senhor Carlos Silva, da diretora executiva da
CISAMREC Senhora Daníria Rocha, do diretor executivo da CISAMURC
Senhor Luis Batista, da diretora executiva da CISAMURIS Senhora Nalu e das
representantes da CISAMOSC Geisa e Tatiana. Com a palavra, a Senhora
Ana Maria Groff Jansen destacou que o objetivo da vinda à comissão é
reivindicar junto ao Governo do Estado que os consórcios, hoje financiados
exclusivamente por meio de recursos municipais, façam parte da política
estadual de saúde e sejam incluídos na próxima LOA. Em seguida, a palavra
foi passada ao Presidente da Câmara Técnica Senhor Carlos Silva, que
apresentou o histórico da criação dos consórcios e destacou as dificuldades
financeiras que os municípios enfrentam para manter os atendimentos
apenas com recursos próprios. Explicou que há 16 consórcios no estado,
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estando 14 em atividade - 13 públicos e um privado - os quais beneficiam
75% da população. Como encaminhamentos, a comissão aprovou: 1) que o
Colegiado dos Consórcios encaminhe a solicitação de credenciamento
desses consórcios segundo a deliberação da CIB e consequentemente a
aplicação integral e imediata da liberação, ou seja, o pagamento da
produtividade desses consórcios credenciados pela tabela SUS e que os
mesmos sejam incluídos no Programa da Pactuação Integrada (PPI), 2) que
a Comissão de Saúde encaminhe correspondência ao Secretário da Saúde
reforçando a solicitação do consórcio e 3) emenda ao PPA e à LDO assinada
pela Comissão de Saúde, como sugerido pelo Deputado Fernando Coruja.
Na sequência, a Deputada Ana Paula Lima registrou a presença dos
secretários municipais de Saúde da Grande Florianópolis Sinara Simioni, de
São José; William Westphal, de Santo Amaro da Imperatriz; Vítor Dias, de
Palhoça; Jaílson Santos, de Governador Celso Ramos; e passou a palavra ao
diretor executivo do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa
Catarina (COSEMS-SC) Senhor Geraldo Azzoline, que explanou sobre as
dificuldades enfrentadas pelas secretarias municipais da Saúde. O Senhor
Geraldo Azzoline destacou que a situação atual é crítica, pois o Estado não
tem cumprido os compromissos com a pactuação da atenção básica.
Continuou relatando que neste ano os municípios só receberam as parcelas
referentes a janeiro e fevereiro e que a dívida do Estado com os municípios é
de quase R$ 102 milhões. Destacou que o Cosems está aguardando para
discutir juridicamente, se necessário, o pagamento do R$ 0,30 per capita
por município - incentivo para média e alta complexidade, que, segundo o
Senhor Geraldo Azzoline foi pago um mês e depois, por uma questão de
interpretação jurídica, um decreto causou nulidade na lei e que o agora
Governo não reconhece a dívida de R$ 40 milhões de fevereiro a setembro.
Ainda com a palavra, o Senhor Geraldo Azzoline relatou que na última
reunião da Comissão Intergestora Bipartite, realizada no dia 13, no Hotel
Castelmar, o Presidente do Cosems Sidnei Bellé solicitou a inversão da
pauta que trazia “pagamento de dívidas” como último item, na parte de
informes; pois os secretários, o conselho de representantes e a diretoria se
reuniram no dia 12 e tomaram essa medida: que não iriam mais pactuar,
não aceitariam mais conversa e desculpas de todas as ordens do Governo
em relação ao pagamento, até porque todos os secretários estão com seus
CPFs individualizados até o final da gestão e, se não fizerem o fechamento
como diz a legislação, vão estar com problemas na aprovação de contas
junto ao Tribunal de Contas; e, na falta de posição do Secretário de Estado
da Saúde sobre uma data prevista para pagamento, os membros da CIB se
retiraram da mesa e encerraram a reunião. Finalizando sua fala, o Senhor
Geraldo Azzoline solicitou apoio e convidou os deputados da comissão para
participarem de ato em defesa da Saúde no dia 25, em frente ao Centro
Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina. Na sequência, a
Deputada Ana Paula Lima deu seu apoio à manifestação do COSEMS,
manifestou preocupação com o fato de que o Secretário de Estado da Saúde
não ser ordenador da despesa e sugeriu como encaminhamentos a
elaboração da moção ao Governador do Estado para o pagamento das
dívidas com os municípios, a participação dos deputados interessados no
ato do COSEMS e reforçou convite para a audiência pública de prestação de
contas das atividades da Secretaria de Estado da Saúde, referentes ao 2º
quadrimestre de 2016. Nada mais havendo a tratar, a Deputada Ana Paula
Lima agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião. E, para
constar, eu, secretária da Comissão, Jéssica Camargo Geraldo, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente em exercício e, posteriormente será publicada no Diário da
Assembleia Legislativa.

por falta de amparo legal não poderia concretizar a parceria.
Recebemos uma solicitação da secretaria municipal de Caçador que foi
encaminhada para o senhor secretário de Estado de Agricultura e Pesca
Sr. Moacir Sopelsa, para que se posicione sobre as exigências
Sanitárias para realização de feira de peixe vivo, com venda direta para
o consumidor. Assim sendo, em relação à solicitação para autorização
de evento, ressaltamos que o mesmo tem que ser feito à secretaria de
Estado, e somente será autorizado, com base em parecer técnico da
cidasc, se cumprir os procedimentos zoossanitários estabelecidos na
legislação sanitária estadual e federal. A solicitação poderá ser
baseada em um calendário anual das feiras, e será feita uma
autorização única por parte da secretaria, ficando a averiguação dos
requisitos exigidos a cargo da cidasc na data próxima à realização dos
eventos. Entre os requisitos sanitários exigidos, está a presença de um
médico veterinário responsável técnico, que irá zelar pela saúde dos
animais no local da feira. Foi suspensa a necessidade da guia de
trânsito animal para transportá-los até a feira. Quanto à consideração
em relação à necessidade de relacionar os nomes dos clientes
compradores dos peixes com CPF, ressaltam que é uma exigência
necessária, dada a possibilidade de rastreamento dos animais comer-
cializados no caso de alguma exigência sanitária. Portanto, essas
ações visam assegurar a inocuidade de tais produtos, objetivando a
segurança alimentar do consumidor e a integralidade sanitária dos
peixes. Há requisitos a serem observados e respeitados, e o contrário
remete riscos à saúde pública e à sanidade dos animais envolvidos.
Este foi o parecer técnico da secretária da agricultura do Estado,
documento à disposição dos deputados presentes. Sobre o ponto de
pauta que trata sobre a pesca da Tainha no Estado de SC, a palavra foi
passada para o senhor Edson Carlos de Quadra, assessor parlamentar
desta Casa que relatou sobre o grupo de trabalho que elaborou estudo
acerca do assunto. A primeira reunião aconteceu em primeiro de julho
deste ano, foi entregue relatório a todos os deputados desta comissão
em que os encaminhamentos reconhecem a necessidade de criar um
fórum permanente de discussão e acompanhamento da cadeia
produtiva da pesca da Tainha em SC, dentro desta Casa, com apoio
das comissões, câmaras temáticas e outros comitês estaduais; realizar
pesquisa da legislação estadual no departamento de registros da
ALESC; acompanhamento imediato da regulamentação da pesca da
Tainha para o ano de dois mil e dezessete, para não acontecer os
mesmos problemas de liberação deste ano de dois mil e dezesseis;
fortalecer a gestão pesqueira catarinense através da Alesc; fazer com
que a liberação da pesca artesanal e industrial não seja feita através
de calendário fixo e sim através de monitoramentos climáticos da
Epagri Ciram, como acontece em outros Estados e em outros países;
pois, a Tainha não obedece a datas para passar por nossas águas;
passar estas informações e problemas para o ministro da agricultura e
secretaria da agricultura do Estado. Deputado questiona sobre a
possibilidade de ser elaborado um PL aqui na Casa e foi respondido
que é inconstitucional, seria a questão de verificarmos os decretos já
existentes e fizéssemos normativas aqui no estado através do fórum e
da própria secretaria de Estado. Deputados discutem a lei existente no
Rio Grande do Sul que é restritiva e que se nossos pescadores
passarem para águas gaúchas para pescarem são tratados com
hostilidades, como bandidos; e que esta lei serve de parâmetro para
aquele Estado RS e inclusive para o ministério da agricultura. As datas
da pesca da tainha oscilam demais e destroem a cadeia pesqueira,
pois o frio chega mais cedo e o peixe também passa mais cedo sendo
que quem se beneficia com isto são os Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. Portanto, não podemos depender de datas. Nosso estado tem
prejuízos econômicos, pois nosso pescado e a ova de tainha é uma das
mais bem qualificadas para exportação. Nosso estado fica prejudicado
em todos os sentidos por não haver uma lei que regulamente a pesca
da tainha; entenda que o estado pode e deve legislar sobre este
assunto e crie uma lei que beneficie a pesca e sua comercialização.
Temos quinhentos kilometros de litoral. Sem contextualizar o restante
do Estado e sua diversidade pesqueira. Temos que trazer todos que
trabalham com pesca e realizar reuniões macro regionais para debater
as necessidades e colher ideias sobre a elaboração desta lei, temos
que nos posicionar e nos organizar sobre este Projeto de Lei. Buscar
criar o fórum e nosso Estado tem que se posicionar sobre este
assunto. Sobre o ministério da agricultura este deve se posicionar
sobre a data da pesca para o próximo ano e a sugestão é de que seja
dia quinze de maio, pois daí o prejuízo será menor. Eles, técnicos do
governo, não sabem da gravidade para o setor pesqueiro o fator de
escolha de data para pesca da Tainha. Informou-se de que no dia vinte
e cinco, de novembro o ministro da agricultura Blairo Maggi, estará
numa audiência publica nesta Casa, pedido este, feito pelo deputado
federal Esperidião Amim, para tratar exclusivamente sobre os
problemas da pesca em Santa Catarina. Sugestão é que se paute essa
demanda da pesca da tainha neste evento. Oportunidade de esta
comissão relatar e se posicionar sobre tal demanda junto ao ministro e

Deputada Ana Paula Lima
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PESCA E
AQÜICULTURA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dez
horas, no gabinete trinta e três sob a Presidência do Senhor Deputado
Neodi Saretta, com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Pesca e Aqüicultura. Foram registradas as presenças dos
senhores deputados, Neodi Saretta, Patrício Destro, Rodrigo Minotto,
Dalmo Claro, Mauricio Eskudlark, sendo que os Deputados José Milton
Scheffer e Luiz Fernando Vampiro justificaram ausências. Havendo
quorum regimental, o senhor Presidente iniciou a reunião, submeteu à
apreciação a ata da última reunião ordinária do dia quinze de junho de
dois mil e dezesseis, aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o
presidente Deputado Neodi Saretta de imediato iniciou os informes
sobre a parceria com a Escola do Legislativo e a Capitania dos Portos
sobre repasse de recursos Públicos para ministrar cursos para o setor
pesqueiro de SC, essa demanda foi encaminhada para a Escola do
Legislativo e para assessoria jurídica desta Casa que como resposta
concluiu, portanto, não haver espaço no âmbito das atribuições da
Escola para concretização da proposta além de não ser recomendável,
neste ano de eleições, a adoção de parceria com repasse de recursos
públicos, em estrita observância ao império da lei eleitoral. Portanto,
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fazer as cobranças necessárias. Além da data, temos a questão dos
barcos que esperam muito tempo pelo licenciamento para poderem
pescar e realizar a pesca tanto artesanal como a industrial. Pequeno
número de barcos recebem licenciamento e mesmo assim de forma
tardia, o peixe já havia passado quando saiu a liberação, isto
prejudicou ainda mais a pesca da tainha neste ano. Temos que
organizar um calendário de reuniões de debates nas regiões com os
pescadores para inicio do ano de dois mil e dezessete. Para todos está
claro que a data é de suma importância e devemos insistir que a
autorização saia de acordo com o monitoramento do clima. Dia vinte e
cinco é uma data emblemática para nós, pois é o aniversario de SC,
salutar para discutirmos este tema e podermos mostrar que a pesca é
um fator econômico muito importante para muitas famílias que vivem
da pesca no nosso Estado, uma média de cinqüenta a cem mil famílias
que de forma direta estão envolvidas e é preponderante a atenção da
pesca para que todos se beneficiem e que a pesca de fato tenha um
norte. Portanto, a audiência está marcada e foi solicitado que o grupo
técnico e de trabalho, faça a elaboração de um documento para ser
apresentado e formalizado em nome desta comissão com a demanda
em debate, e solicitado que o vice presidente desta comissão, Patrício
Destro, seja responsável em representar e fazer as tratativas nesta
audiência, pois o presidente justifica de que não estará presente nesta
data por ter compromissos previamente agendados. Sugere-se de que
os técnicos peçam para o Deputado Esperidião Amim, abrir um espaço
uma hora antes da audiência, para conversa entre o ministro e
membros desta comissão para que possam expor essa demanda e
que, se conseguir garantir de que a data seja diferenciada aqui no
estado já teríamos sucesso da demanda e daríamos esperança para os
pescadores. Estará sendo confirmada esta audiência junto ao gabinete
do Deputado Esperidião Amim em Brasília, pois ainda não está na
agenda desta Casa e caso não se confirme teremos que pautar
audiência em Brasília com o ministério. Portanto, o documento deve ser
elaborado para ser apresentado em uma ou em outra ocasião de
confirmação de agenda. E, para constar, eu, Mirian L. Hoffmann Darós,
assessora parlamentar, lavrei a presente ata, que, após lida e apro-
vada, foi assinada pelo senhor presidente, Deputado Neodi Saretta e
posteriormente publicada no diário da Assembléia Legislativa.

Pessoal Administrativo; Recepcionistas de Eventos; Recepcionista Executiva;
Fisioterapeuta; Assistente de Saúde; Técnica de Enfermagem; Operador de
Equipamentos de Produção Gráfica; Auxiliar de Operador de Acabamento
Gráfico; Técnicos em Arte de Criação Gráfica; Operador de Impressoras
Laser no Setor Gráfico; Atendente de Balcão no Setor Gráfico; Técnico de
Informática; Assistente de Mídia; Operador de Som/TV; Operador de
Som/Plenário; Ascensorista; Auxiliar de Supervisor Pedagógico; Office Boy; e
Intérprete de Libra.
Florianópolis/SC, 29 de novembro de 2016.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e de Contratos

*** X X X ***

AVISOS DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 1899/2016, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 033/2016, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 40 APARELHOS
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE SISTEMA DE DRENAGEM.
Menor Preço por Lote
Lote 1 - Sistema de Drenagem

EMPRESA VENCEDORA VALOR DO ÚLTIMO
LANCE

FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI ME R$ 7.500,00
Lote 2 - Aquisição e Instalação de aparelhos de Ar Condicionado

EMPRESA VENCEDORA VALOR DO ÚLTIMO
LANCE

FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI ME R$ 114.700,00
Florianópolis, 23 de novembro de 2016.

VALTER EUCLIDES DAMASCO
PREGOEIRO

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO

Deputado Neodi Saretta O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
designado pela Portaria nº 1898/2016, comunica que, atendidas as
especificações constantes do Edital de Pregão Presencial nº
034/2016, obteve o seguinte resultado:

Presidente da Comissão de Pesca e Aqüicultura
*** X X X ***

AVISO DE LICITAÇÃO Item 1 - Fornecimento de AÇÚCAR refinado
Empresa Vencedora: L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA MEAVISO DE LICITAÇÃO
Valor: R$ 7.300,00A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Item 2 - Fornecimento de CAFÉ
Empresa Vencedora: JJ Mattos Indústria e Comércio de Café LTDA
Valor: R$ 141.960,00
Item 3 - Fornecimento de ÁGUA MINERALPREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016
Empresa Vencedora: ESTÂNCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE
CÁSSIA LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO
PERMANENTE DE SINAL DIGITAL DE VÍDEO E ÁUDIO COM SEGMENTO
ESPACIAL VIA SATÉLITE (UP LINK COMPLETO) COM ABRANGÊNCIA
EM TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA, COM ESTAÇÕES
REMOTAS DE REDE, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Valor: R$ 50.898,00
Item 4 - Fornecimento de LEITE INTEGRAL
Empresa Vencedora: GIZELE REGINA DA SILVA ME
Valor: R$ 45.000,00
Florianópolis, 24 de novembro de 2016.DATA: 15/12/2016 - HORA: 09:00 horas

Victor Inacio KistENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 15 de dezembro de
2016. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.

Pregoeiro
*** X X X ***

EXTRATOS

EXTRATO Nº 218/2016
Florianópolis/SC, 28 de novembro de 2016. REFERENTE: 1º Termo aditivo celebrado em 22/11/2016, referente ao

Contrato CL nº 055/2016-00, celebrado em 31/08/2016.Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

(ALESC)*** X X X ***

AVISO DE SUSPENSÃO DE
LICITAÇÃO

CONTRATADA: Francisco Ferreira do Amaral Me.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade acrescentar 21m²
de piso de granito amarelo veneziano que servirá para completar os
serviços de reforma nos degraus das escadas de acesso aos sanitários
e galerias do Plenário do Palácio Barriga Verde, incluindo os serviços de
colocação de 21m² dos pisos já mencionados.AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2016

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com sede na
rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-900,
comunica aos interessados que licitação que seria realizada através da
Concorrência 001/2016, marcada para o próximo dia 1º/dezembro/2016
foi suspensa sine-die para fins ajustes no quantitativo.

VALOR: acréscimo de R$ 16.297,05
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “b”, c/c o § 1º do mesmo artigo da Lei
8.666/93; Cláusula Quarta, item 4.2 do contrato original; Item 13.7 do
Edital de Pregão 016/2016; Atos da Mesa nº 94/2015, nº 128/2015
e 131/2016 e; Autorização Administrativa através da Comunicação
Interna DF nº 170/20126.Referida licitação tinha como objeto a contratação de serviços continuados

na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, compostos por: Florianópolis/SC, 29 de novembro de 2016
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Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 1º de novembro de 2016.Ronaldo Brito Freire- Diretor Administrativo

Francisco Ferreira do Amaral- Sócio Gabinete do Deputado Silvio Dreveck
*** X X X *** Matrícula Nome do ServidorEXTRATO Nº 219/2016

 7270 PAULO ROBERTO DA SILVAREFERENTE: 1º Termo aditivo celebrado em 23/11/2016, referente ao
Contrato CL nº 086/2015-00, celebrado em 24/11/2015. Carlos Antonio Blosfeld
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)

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

CONTRATADA: Waldemiro Cascaes. PORTARIA Nº 1932, de 28 de novembro de 2016
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do Contrato 086/2015-00 pelo período compreendido entre
25/11/2016 e 24/11/2017.

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,

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 da
Cláusula Quarta do Contrato original; Atos da Mesa nº 94 de
09/02/2015, nº 128 de 27/02/2015 e nº 131 de 09/03/2016
respectivamente e Autorização Administrativa. 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.

Florianópolis/SC, 29 de novembro de 2016
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Ronaldo Brito Freire- Diretor Administrativo
Fernando Ricardo Lopes Cascaes- Procurador

*** X X X ***

PORTARIAS PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 11 de novembro de 2016.
Gabinete do Deputado Mario Marcondes

PORTARIA Nº 1929, de 28 de novembro de 2016 Matrícula Nome do Servidor Cidade
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,

 8390 JAQUELINE ALINE DA SILVA
FISCHER

FLORIANÓPOLIS

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1933, de 28 de novembro de 2016RESOLVE:
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,

LOTAR o servidor ANTONIO VITOR ULRICH, matrícula
nº 7204, na MD - Procuradoria, a contar de 24 de novembro de 2016.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1930, de 28 de novembro de 2016 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,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,

EXONERAR o servidor OSÉIAS AVANCINI, matrícula nº
7478, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-29, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Ismael dos Santos).RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 1775, de 31 de outubro de
2016, que incluiu na folha de pagamento do servidor ANECI ALFREDO
FINGER, matrícula 4459, e outro, quotas de ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO, incidente sobre os respectivos vencimentos, nos seguintes
termos:

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1934, de 28 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 N D E  S E  L Ê : "[...]

Nome servidor Matr Vigência Processo nº

ANECI ALFREDO
FINGER

4459 3% 12% 11/10/2016 3115/2016
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
LEIA -SE: "[...] EXONERAR o servidor CARLOS IVAN LEMOS, matrícula

nº 8279, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-22, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Darci de Matos).

Nome servidor Matr Vigência Processo nº

ANECI ALFREDO
FINGER

4459 12% 12% 11/10/2016 3115/2016 Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Alberto de Lima Souza *** X X X ***
Diretor-Geral PORTARIA Nº 1935, de 28 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 1931, de 28 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora DJENANE ZUNINO, matrícula nº
8348, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-37, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

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 ***
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PORTARIA Nº 1936, de 28 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1941, de 28 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: 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.

EXONERAR o servidor LUIZ CARLOS MARCELLO,
matrícula nº 8256, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
45, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Aldo Schneider).
Carlos Antonio Blosfeld

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
FELIPE RAMON SCHULER, matrícula nº 7774, de PL/GAB-84 para o
PL/GAB-85, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Natalino Lazare).

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

PORTARIA Nº 1937, de 28 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 1942, de 28 de novembro de 2016

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, 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,

EXONERAR a servidora MIRIAN SCHWARZ
GIOVANELLA, matrícula nº 8342, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-54, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Ana Paula Lima).
Carlos Antonio Blosfeld

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.

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

PORTARIA Nº 1938, de 28 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LAUDEMIR FAVARIM, matrícula nº 7819, de PL/GAB-68 para o PL/GAB-
74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Natalino Lazare).

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

EXONERAR o servidor ARLINDO EWALD, matrícula nº
7256, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-57, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Dr. Vicente).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1943, de 28 de novembro de 2016Carlos 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 1939, de 28 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor CELSO ANTONIO FRITZEN,
matrícula nº 8105, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
51, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Dr. Vicente).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES, matrícula nº 5166, de PL/GAB-
92 para o PL/GAB-98, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep João Amin).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1940, de 28 de novembro de 2016
Diretor de Recursos HumanosO 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 1944, de 28 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,

EXONERAR o servidor TOMAZ CASCAES, matrícula nº
3075, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-65, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).

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
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
RICARDO BASTOS FERREIRA, matrícula nº 2220, de PL/GAB-96 para o
PL/GAB-99, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep João Amin).

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
Diretor de Recursos Humanos ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora GABRIELA MENEGAZZO, matrícula nº 6899, de PL/GAB-79
para o PL/GAB-62, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1945, de 28 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 1949, de 28 de novembro 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.

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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
RODRIGO VIEGAS, matrícula nº 7764, de PL/GAB-92 para o PL/GAB-98,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep João Amin).

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
Diretor de Recursos Humanos 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-90 para
o PL/GAB-95, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1946, de 28 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 1950, de 28 de novembro 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.

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,ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LEONARDO GARCIA HEINZEN, matrícula nº 7249, de PL/GAB-54 para o
PL/GAB-62, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).

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
Diretor de Recursos Humanos

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora LAINE MARIA DE LUCA, matrícula nº 8254, de PL/GAB-70
para o PL/GAB-86, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1947, de 28 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 1951, de 28 de novembro de 2016RESOLVE: 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.

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,ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora CARLA CRISTINA SCHE, matrícula nº 2536, de PL/GAB-80
para o PL/GAB-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

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
Diretor de Recursos Humanos

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ORACIO BACHMANN, matrícula nº 8002, de PL/GAB-15 para o
PL/GAB-14, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1948, de 28 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 ***
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PORTARIA Nº 1952, de 28 de novembro de 2016 PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).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 1956, de 28 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, 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.

RESOLVE:
DESIGNAR o servidor REMI DE FAVERIS, matrícula nº

7526, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para exercer,
em substituição, o cargo de Coordenador de Estágios Especiais, código
PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, JURANI
ACELIO MIRANDA, que se encontra em fruição de férias por trinta dias,
a contar de 2 de janeiro de 2017 (DRH - Coordenadoria de Estágios
Especiais).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora BEATRIZ LOPES MALLMANN, matrícula nº 8361, de PL/GAB-
19 para o PL/GAB-43, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Maurício Eskudlark).
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor de Recursos Humanos Diretor-Geral

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1953, de 28 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1957, de 28 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ODICELIA HENRIQUE

NASCIMENTO MOURA, matrícula nº 2107, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
Coordenador de Informações, código PL/DAS-6, enquanto durar o
impedimento da respectiva titular, MARIA LUIZA DA SILVA DALBOSCO,
que se encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 2 de
janeiro de 2017 (DTI - Coordenadoria de Informações).

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 do servidor
ADEMIR PEREIRA DE AQUINO, matrícula nº 7763, de PL/GAB-80 para o
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Mario Marcondes).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1958, de 28 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1954, de 28 de novembro de 2016 RESOLVE:
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 DESIGNAR o servidor OLIVIO ARMANDO DOS
SANTOS, matrícula nº 1605, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Transportes, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do
respectivo titular, ZULMAR HERMOGENES SAIBRO, que se encontra em
fruição de férias por 30 (trinta) dias, a contar de 2 de janeiro de 2017
(DA - Coordenadoria de Transportes).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.

ART. 2º - Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de cargo em comissão, no período, o
servidor não perceberá os benefícios adicionados.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora CAMILA DA SILVA CAVALHEIRO, matrícula nº 7757, de
PL/GAB-82 para o PL/GAB-76, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Mario
Marcondes).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1959, de 28 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,

Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

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

PORTARIA Nº 1955, de 28 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,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 036/2016.

Matr Nome do Servidor Função

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA Pregoeiro

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Pregoeiro substitutoRESOLVE: 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.

947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

1039 VICTOR INACIO KIST Equipe de apoio

1015 SERGIO MACHADO FAUST

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JOICE PINTO, matrícula nº 7758, de PL/GAB-86 para o

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1960, de 28 de novembro de 2016 NOMEAR WICTOR DOLBERT DA SILVA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-56, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Mario
Marcondes - Braço do Norte).

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 1964, de 28 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 ADRIANO FELIX DA CUNHA, matrícula nº
7963, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-63, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Mario Marcondes - São José).

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 MÁRCIO FRITZEN, matrícula nº 8000, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-63, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Mario Marcondes - São José).

PORTARIA Nº 1961, de 28 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 1965, de 28 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 CIRIO VANDRESEN, matrícula nº 6198, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-65, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Mario Marcondes - São José).

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

NOMEAR PATRICIA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-29, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Ismael dos Santos - Itajaí).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1962, de 28 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 1966, de 28 de novembro de 2016RESOLVE: 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 ROSELI EUCLIDES COSTA BISONE, matrícula

nº 5242, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-22, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Darci de Matos - Joinville).

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 NOMEAR OLÍMPIO JOSÉ TOMIO, matrícula nº 8101,

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 Ana Paula Lima - Indaial).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1963, de 28 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 1967, de 28 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,
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

PORTARIA Nº 1971, de 28 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 LAURINO DALKE, matrícula nº 8076, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-45, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Aldo Schneider - Benedito Novo).

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 NOMEAR VANESSA DE MESQUITA DA SILVA para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-28, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Gean Loureiro).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1968, de 28 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 1972, de 28 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 LEOBERTO VITOR CRISTELLI, matrícula nº
7570, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-37, Atividade Parlamentar
Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann - Blumenau).
Carlos Antonio Blosfeld NOMEAR CARLOS ALBERTO MORETÃO, matrícula nº

6909, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-73, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Leonel Pavan - BaIneário Camboriú).

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

PORTARIA Nº 1969, de 28 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 1973, de 29 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 no Gab Dep José Nei Alberton Ascari EVERSON

MAQUIVIO GUGLIELMI CITADIN, Professor, nível MAG/04/E, matrícula
nº 262.418-4-03, servidor do Poder Executivo - Secretaria de Estado da
Educação, colocado à disposição na Assembleia Legislativa pelo Ato nº
2194 de 7 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial-SC nº
20.420, sob a égide do Termo de Convênio nº 1546/2015, a contar de
10 de outubro de 2016.

NOMEAR KAREN LAISLA CASAGRANDE DO NASCIMENTO
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-32, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Ricardo Zanatta Guidi - Criciúma).
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1970, de 28 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1974, de 29 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 convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora JACQUELINE DE OLIVEIRA VICENTE BITTENCOURT, matrícula
nº 1591, para JACQUELINE DE OLIVEIRA VICENTE BITENCOURT.

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 Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1975, de 29 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 NILO BORTOLI, matrícula nº 3181, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-71, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Neodi Saretta - Ipumirim).

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 037/2016.

PORTARIA Nº 1979, de 29 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,

Matr Nome do Servidor Função

7211 JOÃO GABRIEL P, ZIMMERMANN Pregoeiro

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Pregoeiro substituto

947 VALTER EUCLIDES DAMASCO 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.

1039 VICTOR INACIO KIST Equipe de apoio

1015 SERGIO MACHADO FAUST

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JANARA CHEREM MORELLI, matrícula nº 7767, de PL/GAB-55
para o PL/GAB-65, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Dr. Vicente).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1976, de 29 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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1980, de 29 de novembro de 2016RESOLVE: com fundamento no art. 3º, §1º, e art. 38,

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

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.

DESIGNAR o servidor LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR,
matrícula nº 7189, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Chefia de Seção - Suporte
Técnico, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular,
GRAZIELA MELLER MILANEZE, que se encontra em fruição de férias por
20 (vinte) dias, a contar de 2 de dezembro de 2016 (DL - Diretoria
Legislativa).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
CARLOS GILBERTO DE OLIVEIRA, matrícula nº 7719, de PL/GAB-43
para o PL/GAB-64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1977, de 29 de novembro de 2016
Diretor de Recursos HumanosO 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.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1981, de 29 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. 3º, §1º, e art. 38,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de
1985, e observado os termos do art. 17 da
Res. nº 002, de 11 de janeiro de 2006,
com redação dada pela Res. nº 009, de 19
de dezembro de 2013, e convalidada pela
Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro
de 2015.

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.

DESIGNAR o servidor LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR,
matrícula nº 7189, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Chefia de Seção - Suporte
Técnico, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular,
GRAZIELA MELLER MILANEZE, que se encontra em fruição de férias por
30 (trinta) dias, a contar de 2 de janeiro de 2017 (DL - Diretoria
Legislativa).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora FERNANDA DE SOUSA VIEIRA BENEDET, matrícula nº 4330,
de PL/GAB-83 para o PL/GAB-79, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Jose Milton
Scheffer).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

Carlos Antonio Blosfeld*** X X X ***
Diretor de Recursos HumanosPORTARIA Nº 1978, de 29 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1982, de 29 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,

EXONERAR o servidor RAFAEL DA CUNHA, matrícula nº
7285, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-49, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Valduga).

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
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
VALMOR NATAL CORDEIRO DOS SANTOS, matrícula nº 3309, de
PL/GAB-77 para o PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Valduga).

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 da
servidora MARIA DE LOURDES NASPOLINI, matrícula nº 7712, de
PL/GAB-27 para o PL/GAB-32, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Ricardo
Zanatta Guidi).

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

PORTARIA Nº 1983, de 29 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 1987, de 29 de novembro 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.

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 do servidor
LEONARDO GARCIA HEINZEN, matrícula nº 7249, de PL/GAB-54 para o
PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1946/2016, de

28/11/2016.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld *** X X X ***
Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 1988, de 29 de novembro de 2016

*** X X X *** 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,

PORTARIA Nº 1984, de 29 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: 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.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar de 1º de
dezembro de 2016.ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora SANTINA IZE ROSA, matrícula nº 6915, de PL/GAB-75 para o
PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Dezembro de 2016 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).

Gabinete do Deputado Antonio Aguiar

Matrícula Nome do Servidor Cidade

 4910 ELZIO JOSE DO PRADO CANOINHAS
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1985, de 29 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1989, de 29 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: 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.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUCIANO PORTO, matrícula nº 4059, de PL/GAB-81 para o PL/GAB-83,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Dezembro de 2016 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

NOMEAR AUGUSTO VICENTE DE LIMA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-54, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Rodrigo Minotto - Campo Erê).

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

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1986, de 29 de novembro de 2016 PORTARIA Nº 1990, de 29 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,
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

'Art. 4º O descumprimento desta Lei sujeitará o gestor da
unidade de saúde a sanções cabíveis ao desempenho ético-profissional
da função.’

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de sua publicação."

Sala da Comissão,
Deputado Natalino LázareNOMEAR MARIA ISABEL DEBATIN para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-48, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Dr.
Vicente - Jaraguá do Sul).

APROVADO EM 1º TURNO
Sessão de 16/11/16
APROVADO EM 2º TURNO
Sessão de 22/11/16

EMENDA À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 128/2013Carlos Antonio Blosfeld
Na Redação Final do Projeto de Lei nº 128/2013, procedam-

se as seguintes alterações:
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
a) no caput do art. 2º:PORTARIA Nº 1991, de 29 de novembro de 2016

Onde se lê: "Art. 2º Ficam acrescidos os arts. 2º, 3º e 4º à
Lei nº 15.048, de 2009, com a seguinte redação:"

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,

Leia-se: "Art. 2º Altera o art. 2º e acresce os arts. 3º e 4º à
Lei nº 15.048, de 2009, com a seguinte redação:"

b) renumere-se o art. 5º do Projeto de Lei para art. 3º.
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.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.
Deputado MAURO DE NADAL

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
JUSTIFICATIVA

A presente Emenda à Redação Final tem por objetivo adequar
a Redação Final do Projeto de Lei nº 128/2013 ao que pretendia o
autor da Emenda Substitutiva Global, nos termos da Lei Complementar
nº 589, de 2013, que “Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis e estabelece outras providências”, conforme
solicitação juntada às fls. 119, destes autos.

NOMEAR CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA, matrícula
nº 7716, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-60, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari - Imbituba). REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 128/2013
Carlos Antonio Blosfeld Altera a Lei nº 15.048, de 2009, que

“Dispõe sobre a divulgação dos nomes dos
responsáveis administrativos e dos
médicos responsáveis pelas chefias de
plantão nas entradas principais e de
acesso ao público dos hospitais, casas de
saúde, prontos-socorros e ambulatórios
localizados no Estado de Santa Catarina”,
para o fim de ampliar a sua abrangência.

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

REDAÇÃO FINAL

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0128.5/2013
O Projeto de Lei nº 0128.5/2013 passa a ter a seguinte

redação:
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,"PROJETO DE LEI Nº 0128.5/2013
DECRETA:Altera a Lei nº 15.048, de 2009, que

“Dispõe sobre a divulgação dos nomes dos
responsáveis administrativos e dos
médicos responsáveis pelas chefias de
plantão nas entradas principais e de
acesso ao público dos hospitais,
casas de saúde, prontos-socorros e
ambulatórios localizados no Estado de
Santa Catarina", para o fim de ampliar a
sua abrangência.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 15.048, de 30 de dezembro de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Os hospitais, prontos-socorros, ambulatórios,
unidades de atendimento e todos os estabelecimentos de atenção à
saúde, localizados no Estado de Santa Catarina, devem disponibilizar,
em local de fácil visualização, nas entradas principais de acesso ao
público, sistema de informação identificando os profissionais escalados
para a prestação dos serviços.

Parágrafo único. O sistema de divulgação de que trata esta
Lei deve contemplar a identificação do responsável administrativo, dos
médicos responsáveis pelas chefias de plantão, dos médicos de
plantão, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem escalados para os
respectivos turnos de trabalho, bem como o horário de trabalho desses
profissionais.” (NR)

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 15.048, de 30 de dezembro de
2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º Os hospitais, prontos-socorros, ambulatórios,
unidades de atendimento e todos os estabelecimentos de atenção à
saúde, localizados no Estado de Santa Catarina, devem disponibi-
lizar, em local de fácil visualização, nas entradas principais de
acesso ao público, sistema de informação identificando os
profissionais escalados para a prestação dos serviços.

Art. 2º Ficam acrescidos os arts. 2º, 3º e 4º à Lei nº 15.048,
de 2009, com a seguinte redação:

“Art. 2º Entende-se por sistema de informação qualquer meio
de divulgação, exposto ao público, afixado em local de fácil visualização
nos locais de acesso ao público, nos estabelecimentos de saúde a que
se refere esta Lei.

Parágrafo único. O sistema de divulgação de que trata esta Lei deve
contemplar a identificação do responsável administrativo, dos médicos
responsáveis pelas chefias de plantão, dos médicos de plantão,
dos enfermeiros e técnicos de enfermagem escalados para os
respectivos turnos de trabalho, bem como o horário de trabalho desses
profissionais.' (NR)

Parágrafo único. Do sistema de informação constará
orientação referente aos procedimentos a serem efetuados pelos
usuários, caso deseje efetivar reclamação em decorrência do não
cumprimento dos horários de atendimento ou da falta de profissionais
plantonistas, bem como para prestar outras informações que
contribuam para melhorar a eficiência dos serviços de atendimento à
saúde pública.

Art. 2º Ficam acrescidos arts. 2º, 3º e 4º à Lei nº 15.048,
de 2009, com a seguinte redação:

'Art. 2º Entende-se por sistema de informação qualquer
meio de divulgação, exposto ao público, afixado em local de fácil
visualização nos locais de acesso ao público, nos estabelecimentos
de saúde a que se refere esta Lei.

Art. 3º Compete ao gestor da unidade de saúde o controle e a
atualização das informações de que trata esta Lei.

Art. 4º O descumprimento desta Lei sujeitará o gestor da
unidade de saúde às sanções cabíveis ao desempenho ético-
profissional da função.” (NR)

Parágrafo único. Do sistema de informação constará orientação
referente aos procedimentos a serem efetuados pelos usuários, caso
deseje efetivar reclamação em decorrência do não cumprimento dos
horários de atendimento ou da falta de profissionais plantonistas,
bem como para prestar outras informações que contribuam para
melhorar a eficiência dos serviços de atendimento à saúde pública.'

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 23 de novembro de 2016.

Deputado MAURO DE NADAL‘ Art. 3º Compete ao gestor da unidade de saúde o controle e
a atualização das informações de que trata esta Lei.” Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
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