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P L E N Á R I O

ATA DA 016ª SESSÃO ESPECIAL
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017, EM HOMENAGEM
À ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE PRODUTORES DE CACHAÇA

E AGUARDENTE DE QUALIDADE E ASSOCIADOS
PELOS RESULTADOS OBTIDOS NA EXPOCACHAÇA DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

especial em homenagem à Associação catari-
nense de Produtores de Cachaça e Aguardente
de qualidade e Associados pelos resultados
obtidos na Expocachaça de 2017, Acapacq, foi
convocada por solicitação da mesa e aprovada
por unanimidade pelos demais parlamentares.

Excelentíssimo senhor presidente da
Câmara de Vereadores do município de Luiz
Alves, vereador Djonei Césaro Scola;

Senhor superintendente interino do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento - Mapa, Osmarino Ghizoni;

Convido, neste momento, as auto-
ridades que irão compor a mesa e que serão
nominadas a seguir:

Senhor diretor de extensão rural e
pesqueira da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, Paulo
Lisboa Arruda, neste ato representando o senhor
presidente, Luiz Ademir Hessmann;

Senhor secretário adjunto da Secretária
de estado da Agricultura e da Pesca, Airton
Spies, neste ato representando o
excelentíssimo senhor governador do estado de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional Brasileiro.

(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência registra e agradece

também a presença das seguintes autoridades:
Excelentíssimo senhor vereador do

município de Luiz Alves, Eunilton Fontanive;
Excelentíssimo senhor quarto-secretário

da Assembleia Legislativa do estado de Santa
Catarina, deputado Maurício Eskudlark;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Manoel Mota;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Luiz Alves, Felipe Brás Luciani;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Jean Kuhlmann;Senhor presidente da Associação

Catarinense de Produtores de Cachaça e
Aguardente de Qualidade - Acapacq, Leandro
Batista de Melo Silveira;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Luiz Alves, Arlindo Gorges;Excelentíssimo senhor deputado

estadual José Milton Scheffer; Excelentíssimo senhor vereador do
município de Luiz Alves, Alexandre Wilbert;Excelentíssimo senhor secretário de

estado do Planejamento, Murilo Flores;Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Luiz Alves, Marcos Pedro Veber;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Luiz Alves, Acir José de Freitas;Senhor auditor fiscal federal

agropecuário do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Mapa, Luiz Gonzaga
Mendes de Resenes;

Senhor presidente da Diretoria
Executiva do Instituto Brasileiro de Cachaça -
Ibrac, Carlos Lima;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Santo Amaro do Imperatriz, Juliano
Souza da Silva;

Senhor presidente da Expocachaça e
da Academia Brasileira da cachaça, José Lúcio
Mendes Ferreira.

Excelentíssimo senhor prefeito do
Município de Tigrinhos, Derli Antonio de Oliveira;

Senhor diretor comercial da Casan,
Antonio Varella do Nascimento;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual no período de 1991 a 2005, Reno
Luiz Caramori; “degustador”;

Senhor representante da Cachaça
Aretusa e Cardial Eventos, Joelson Manoel
Cardoso;

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
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Senhor assessor parlamentar, Ademir
Simon, neste ato representando o excelentíssimo
senhor deputado federal Valdir Colatto.

sociedade, discriminando tal bebida, atitude
que desconsidera a nova visão de um produto,
de uma bebida nobre e com um mercado a ser
explorado. Por fim, argumentou que o objetivo não
era incentivar as grandes indústrias de bebida,
mas, sim, aquecer a economia do estado de Santa
Catarina e os pequenos produtores.

Colombo, governador do estado de Santa
Catarina, neste ato representado pelo senhor
Airton Spies, secretário-adjunto da Secretaria
de Estado da Agricultura e da Pesca.A seguir, teremos apresentação de

um vídeo institucional. (Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Convido para receber a homenagem o

senhor deputado federal Jorginho Mello, neste
ato representado pelo senhor deputado
estadual Maurício Eskudlark.

Convido para fazer uso da palavra o
senhor deputado Maurício Eskudlark em nome dos
demais deputados. [Degravação: Tayliny da Silva]

Informou ainda que a partir de janeiro
de 2018, segundo o deputado, os produtores
irão pagar menos impostos, possibilidade de
modernização, além de menos burocracia para
a venda dessas bebidas maravilhosas que
fazem. Dessa forma, todos saem ganhando, o
consumidor terá uma bebida de qualidade,
haverá geração de emprego, renda, turismo e,
com certeza, o estado ainda irá aumentar a
arrecadação de um setor unido e fortalecido,
como vemos aqui. Assim, reitero meus
parabéns aos produtores de cachaça.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK - Saúdo todos os senhores e
senhoras, agradeço a Deus por este momento
especial em estarmos reunidos; saúdo o
excelentíssimo senhor presidente da
Assembleia legislativa do estado de Santa
Catarina Silvio Dreveck, e em nome de vossa
excelência saudar os demais deputados
presentes José Milton Scheffer, Manoel Mota e
Jean Kuhlmann; saúdo, também o senhor
secretário adjunto da secretaria de estado da
Agricultura e da Pesca, Airton Spies, nosso
amigo e conterrâneo do oeste catarinense;
saúdo, ainda, o presidente da Associação
Catarinense e Produtores de Cachaça e
Aguardente de Qualidade, Acapacq, sr. Leandro
Batista de Melo Silveira; o exmo. sr. prefeito do
município de Luiz Alves, Marcos Pedro Veber; o
presidente da diretoria executiva do Instituto
Brasileiro de Cachaça - Ibrac, sr. Carlos Lima; e
o presidente da Expocachaça e da Academia
Brasileira de Cachaça, José Lúcio Mendes.

O senhor deputado federal Jorginho
Mello é o deputado representante de Santa
Catarina na Câmara Federal e foi o relator do
Simples nacional, incluindo as cachaças de
alambique, considerado um marco
revolucionário para o setor.

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

senhor deputado federal Valdir Colatto, neste
ato representado pelo senhor Ademar Simon.Informo aos senhores que o deputado

Jorginho Mello colocou o seu gabinete à
disposição para continuar esse trabalho e a
representação em Brasília.

O senhor deputado federal Valdir
Colatto foi o criador da lei que instituiu o Dia
Nacional da Cachaça.

Em nome dos 40 deputados estaduais
de Santa Catarina, parabenizamos os senhores,
além de ressaltar que o nosso compromisso de
classe política é de não atrapalhar, e, sim,
fazer o bem, porque hoje o que vemos em
Brasília é uma situação triste e que mais
atrapalha, mas, graças a Deus, mesmo com
todos esses problemas, a economia, os
senhores acreditam, investem e buscam
opções e temos certeza de que este momento
o Brasil está dando um passo à frente,
vencendo mais uma etapa.

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

senhor Moacir Sopelsa, secretário de estado da
Agricultura e da Pesca, neste ato representado
pelo excelentíssimo senhor secretário-adjunto
da Secretaria de Estado da Agricultura e da
Pesca, Airton Spies.

Gostaria de saudar todas as demais
autoridades e, de forma especial, o degustador,
deputado Reno Caramori, que, conforme
brincadeira do deputado Silvio Dreveck, tem
sempre em seu carro uma garrafa de cachaça para
dar às pessoas, talvez, antecipando este
momento, quem o conhece sabe dessa história.

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

senhora Maria Luiza Rodrigues Silveira, repre-
sentante do Grupo Lalua.Então, em nome da Assembleia

Legislativa, os nossos parabéns e reconheci-
mento às famílias, aos trabalhadores, aos que
arriscam o seu patrimônio por acreditar num
projeto que precisa do apoio do estado e de todos.

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

senhor Luiz Gonzaga Mendes de Resenes, auditor
fiscal federal agropecuário do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa.

Hoje estamos vendo a desvinculação
dos produtores de cachaça com a questão do
alcoolismo, fabricando uma bebida nobre no
nosso estado, diria que, como já falou o nosso
presidente, a cachaça atualmente é um produto
para se presentear. Tenho em minha região o
produtor Vilmar, e percebo sua empolgação, a
divulgação e o carinho, produzindo uma
cachaça com qualidade para conquistar o
mercado, conforme observação do presidente
no vídeo institucional, dizendo que há muito
espaço no estado de Santa Catarina.

Que Deus os ilumine!
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.)(SEM REVISÃO DO ORADOR)
[Degravação: Elzamar] (Palmas)

Convido para receber a
homenagem o senhor José Lúcio Mendes,
presidente da Expocachaça e da Academia
Brasileira da Cachaça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Silvio Dreveck) - Muito obrigado, deputado
Maurício Eskudlark.

Dando continuidade a sessão, passarei
a Presidência para o deputado Maurício Eskudlark,
porque tenho compromisso na sequência.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) [Degravação: Sílvia]
Convido para receber a homenagem o

senhor Carlos Lima, presidente da diretoria
executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça - Ibrac.

Sabemos que a secretaria de Estado
da Agricultura e da Pesca dá todo o apoio,
fortalecendo esse segmento que está em
ascensão, além de incrementar a economia do
estado. Portanto, nada mais justa a
homenagem desta noite, encabeçada pelo
presidente deputado Silvio Dreveck, aos
produtores de cachaça pela qualidade do
produto. Falar muito, talvez, não adiantaria,
mas é bom destacar o reconhecimento da
Assembleia Legislativa por essa atividade que
está em crescimento, como também a partici-
pação do estado, oferecendo condições,
opções e incentivos aos produtores.

Mas antes, em nome do Parlamento
catarinense, eu quero registrar o nosso
reconhecimento do evento pelo mérito que, de
fato, é uma conquista do estado de Santa
Catarina. O que estamos fazendo é reconhecer
com justiça a conquista deste espaço, e como
já foi dito, não apenas pelos prêmios, mas o que
vai representar daqui para frente e, como já disse
o Leandro - “vamos exportar”, agregando valor,
renda e isso vai fazer a diferença, desde o início da
cadeia produtiva até o consumidor final.

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

senhor José Lúcio Mendes, neste ato repre-
sentando o presidente da Associação Nacional
dos Produtores de Cachaça de Qualidade,
senhor José Otávio Carvalho Lopes.

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

Muito obrigado! Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento catarinense fará entrega de
certificados às personalidades que contribuíram
para excelência dos resultados obtidos na
Expocachaça/2017.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Recebi ainda, a incumbência do
presidente deputado Silvio Dreveck, de repre-
sentar os nobres 40 deputados estaduais,
posição que faço com muito orgulho, e também
o deputado Jorginho Mello que me informou de
sua impossibilidade de estar presente,
inclusive, enviou uma pequena
correspondência, solicitando que se fizesse a
homenagem a todos os senhores, e que se
sentia orgulhoso do segmento e por ser consi-
derado o representante dos produtores catari-
nenses de cachaça em Brasília, e presidente
da Frente Parlamentar da micro e pequena
empresa e da pequena indústria de bebida no
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício
Eskudlark) - Neste momento, convido a mestre
de cerimônias, Nicoli Madeira, para proceder à
nominata dos homenageados desta noite.

Convido para receber o certificado o
senhor Tarcísio Godinho, representante da
empresa Cachaça Cafundó da Serra.A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS (Nicoli

Madeira) - Senhoras e senhores, boa-noite! (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)Neste momento o Poder Legislativo

catarinense, em sessão especial, presta
homenagem à Associação Catarinense de
Produtores de Cachaça e Aguardente de
Qualidade - Acapacq, e associados pelos resul-
tados obtidos na Expocachaça/2017.

Convido para receber o certificado os
senhores Lucas Mariot e Ricardo Sorato, repre-
sentantes da empresa Cachaça Imigrante.

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

senhor Márcio Bylaardt, representante da
empresa Cachaça Bylaardt.

Convido o deputado Maurício Eskudlark,
juntamente com os deputados José Milton
Scheffer, Jean Kuhlmann e Manoel Mota para
fazerem a entrega das homenagens. (Procede-se à entrega do certificado.)O deputado Jorginho Mello liderou a

aprovação do Supersimples no final de 2016,
beneficiando todo o setor de produção de
cachaça, de toda bebida artesanal, de cerveja,
de vinho e de licores, através de uma luta
árdua desenvolvida em Brasília.

(Palmas)Convido para receber a homenagem o
senhor Leandro Batista de Melo Silveira,
presidente da Associação Catarinense de
Produtores de Cachaça e Aguardente de
Qualidade - Acapacq.

Convido para receber o certificado os
senhores Adolar Wruck e Denilson Wruck, repre-
sentantes da empresa Cachaça Wruck.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)Ele relatou a dificuldade de convencer

a bancada evangélica, que é muito forte.
Visitou gabinetes, mas, mesmo assim,
encontrou barreira também presente na

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

senhor Almir Spézia, representante da empresa
Cachaça Spézia.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

excelentíssimo senhor João Raimundo
(Procede-se à entrega do certificado.)
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(Palmas) fundamental. E foi através da visita do Leandro,
que ele reuniu todos os produtores de cachaça,
eu não conhecia todos vocês, e atualmente
somos grandes amigos.

muito especial, e com certeza, inesquecível
para cada um de nós.Convido para receber o certificado o

senhor José de Medeiros Nandi, representante
da empresa Multidrink.

Muito obrigado!
(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) A Associação da Cachaça provou-me
ser, uma paixão por um produto nobre, que é a
cachaça catarinense, a cachaça brasileira. E
me senti muito honrado em fazer parte desta
associação, quando vi que todas as cachaças
são iguais, são boas, elas são nossas. E
passei a entender na associação, que não se
mede o produtor pela quantidade de barris que
produz ou pelo estoque que tem, mas sim pelo
carinho que tem pelo produto cultural e
histórico, que é a cachaça do nosso país.

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

Eskudlark) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome da instituição homenageada, o presidente
senhor Leandro Batista de Melo Silveira.

Convido para receber o certificado o
senhor Joelson Manoel Cardoso, representante
da empresa Cachaça Aretusa.

(Procede-se à entrega do certificado.) O SR. LEANDRO BATISTA DE MELO
SILVEIRA - Boa noite! Gostaria de cumprimentar
a mesa, o sr. presidente deputado Maurício
Eskudlark - Santa Catarina tem isso, vários
nomes difíceis -, e, na pessoa do presidente
quero cumprimentar todas as autoridades aqui
presentes; cumprimentar também o Zé Lúcio,
nosso parceiro; o Carlos do Ibrac, nós temos
aqui essas duas pessoas hoje; nós teríamos
também o representante da Ampac, que são as
três maiorias entidades do Brasil no tema
cachaça, todos eles estão aqui prestigiando o
evento, dando a honra de sua presença, para
fortalecer cada vez mais este setor dentro do
nosso estado.

(Palmas)
Convido para receber o certificado o

senhor Orécio Reck, representante da empresa
Cachaça Rein.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) E quando se fala de cachaça artesanal,

estamos falando de um artista, estamos falando o
que diz a palavra artesanal, tem arte no produto,
tem carinho, tem coração e emoção. E o produtor
que faz com carinho o produto, que planta a cana,
que cultiva, que colhe, que manuseia e que destila,
quando olha o que produziu ele diz: Ficou muito
boa. Mas agora vai amadurecer, vai envelhecer, e
aí espera um ano, dois anos, cinco anos, dez anos
e até 15 anos, para levar à degustação das
pessoas. Olha! Que artesão! Além de colocar todo
o seu DNA, toda a sua personalidade no produto,
ainda tem a paciência de esperar envelhecer.

Convido para receber o certificado o
senhor Hélio João Machado e a senhora Sandra
Regina Porto Machado, representantes da
empresa Cachaça Imperador.

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

senhor Roberto Zimmermann Junior, repre-
sentante da empresa Cachaça Xanadu. Sou uma pessoa que não tenho

palavras prontas, falo o que penso e pelo coração,
entrei nesse mundo da cachaça, nem eu sei como,
porque não sou produtor de cachaça.

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

senhor Carlos Schmitt, representante da
empresa Cachaça Moendão.

Por isso, que as autoridades do
estado têm que tratar estes produtores com
carinho, com respeito, porque os produtores
são artesanais, como é o nosso caso.
[Degravação: Ana Maria]

Foi com a ideia de fazer o Festival da
Cachaça, como o Joelson falou, tendo que fazer
um mapa da situação atual do setor no estado,
eu tive a oportunidade de visitar, in loco, cada
produtor catarinense, e, na oportunidade de
visitar cada um de vocês, recebi um carinho
diferente de cada produtor, e isso levou a
perceber a riqueza cultural que nosso estado
tem, porque cada um recebia de um jeito, era
recebido por italianos de um jeito, por alemães,
por holandeses, e portugueses, enfim, cada um
com seu jeito de ser, mas sempre com muito
carinho e receptividade.

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

senhores Ismael Niero e Samuel Niero, repre-
sentantes da empresa Cachaça Velho Pilho.

E, estes artesãos quando olham o seu
produto, vibram, pela qualidade do mesmo, hoje
eles estão aqui senhoras e senhores, repre-
sentando mais de 1.200 produtores de cachaça,
Luiz, ainda não estando todos formalmente
regularizados, mas o seu desejo é o mesmo da
nossa associação, que com o apoio do estado
com toda certeza, irão tirar os produtores do
anonimato, e formaliza-los dando a contribuição
importante que o Mapa, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, oferece para cada um
de nós, que é a orientação, a visita, o ensinar a ter
um controle de qualidade, e tanto esse mérito
também é seu, que na noite de hoje trouxemos a
comemoração destas medalhas.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convido para receber o certificado a

senhora Jocélia Coelho, representante da Rádio
Som Maior e do Jornal A Tribuna.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) A indagação de todos era se de fato

eu era produtor de cachaça. Afirmei não ser,
então, retrucaram de maneira positiva o apoio,
e isso acabou dando uma carga de responsabi-
lidade uma vez que, falado uma coisa, não tem
como voltar atrás.

Convido para receber o certificado o
doutor Celso Silveira, advogado voluntário da
Associação Catarinense de Produtores de
Cachaça e Aguardente de Qualidade - Acapacq.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Então, comecei a trabalhar no fortaleci-

mento do programa e desenvolvimento da
cachaça catarinense, e lançamos vários
projetos, um destes na reestruturação da
Acapacq, fato que conseguimos consolidar em
uma entidade presente desde 1998, foi
fundada junto com todas as outras associações
do Brasil, e, Santa Catarina ficou abandonada.

Convido para receber o certificado
o senhor José Carlos Machado, sócio
colaborador da Acapacq.

Para dizer, sacramentar nesta Casa e
deixar registrado na Assembleia Legislativa do
nosso estado, que Santa Catarina tem cachaça
de qualidade, tem produto de qualidade, vamos
deixar sacramentado na noite de hoje a Feira
Internacional da Cachaça, a Expocachaça, que
o Zé Lúcio faz em Minas Gerais, esse grande
evento veio mostrar também para o nosso
estado, o respeito a todas as cachaças que o
nosso Brasil produz, mostrando que aqui nós
temos um potencial, muito grande, cultural,
histórico e econômico com este produto.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradeço aos senhores deputados

pela entrega dos certificados. Seriam também
homenageados, nesta noite, a Empresa
Destilaria Rex, a Empresa Cachaça Refazenda,
e o senhor Diego Tessalloro.

Então, por que a Rádio Som Maior foi
homenageada? Porque foi em Minas Gerais, eu
estava lá participando de uma feira de
artesanato, já que venho de um setor que
trabalha com grupos de inclusão produtiva. Em
minha vida trabalho desde os anos 2000, com
clubes de mães, e clubes de mães é um
elemento de nossa cultura, tem no Rio Grande
do Sul, tem em Santa Catarina e em alguns
lugares do Paraná, e não existe em mais lugar
nenhum no Brasil, e, é um exército de mulheres,
só em Santa Catarina são 300 mil mulheres.
Pensou em clube de mães, pensou no Leandro.

Esta sessão está sendo transmitida
ao vivo pela TVAL e durante a semana será
reprisada. Acompanhe a programação! Então, esta noite, em nome de todos

os produtores que aqui estão nós queremos
dizer ao Ibrac muito obrigado, ao levar a
Acapacq à Brasília, para dar todo o conheci-
mento que se traz mensalmente para nossa
associação, dizer ao Zé Lúcio, à importância
que é um evento como a Feira Internacional da
Cachaça para o Brasil, dizer ao Leandro da
importância que é a motivação do Festival da
Cachaça para cada um de nós.

Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício

Eskudlark) - Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, o representante
da Cachaça Aretusa e Cardial Eventos, senhor
Joelson Manoel Cardoso.

O SR. JOELSON MANOEL CARDOSO -
Boa-noite, sras. e Srs., a Presidência desta
Casa, os 40 deputados que abriram a sessão
muito especial para cada um de nós, todas as
autoridades que compõem a mesa, e que nos
enchem de orgulho com a sua presença.

Chegando lá vi que tinha um setor de
cachaça, fui experimentar uma cachaça na
feira, ao comprar o preço estava lá em cima, eu
disse, em Santa Catarina compramos cachaça
de garrafão por R$5 a R$6 o litro, então
começaram a me explicar, isso não é cachaça.
Então, fui para o hotel escutando a Rádio Som
Maior de Minas Gerais, e eles questionaram
um Festival de Cachaça na cidade de Treviso, e
logo pensei. Por que não fazer uma festa da
cachaça em Santa Catarina?

Dizer também, a esta Casa, que vai
cuidar da legislação, protegendo esses
pequenos produtores, que nós precisamos de
vocês, de nosso governador e de nossos
secretários, para levar a nossa cachaça para os
quatro cantos deste país. E por que não dizer,
para os quatro cantos do mundo!

A Associação Acapacq, existe há
mais de 20 anos no estado, mas era
adormecida, estava um tanto desacreditada do
produto, acanhada e cada produtor trabalhando
para si próprio. Porque aonde tem produto catari-

nense, pelo mundo, este produto é respeitado
e valorizado.

E na noite de hoje, eu falo para os
srs. a voz de cada produtor, agradeço a ideia de
se fazer o Festival Cultural da Cachaça em
Santa Catarina, do meu amigo Leandro, porque
foi através do festival e visitando cada produtor,
que ele percebeu que existia uma associação
adormecida, e que precisava ser sacudida e
motivada. Estes eventos, srs. deputados, que
são próprios do segmento, como a
Expocachaça para o Brasil e mundo, no nosso
estado o Festival da Cachaça teve peso

Acabei entrando de cabeça neste
setor, e hoje estou aqui representando todos
vocês com muito orgulho, aqui eu tenho meu
pai, minha mãe, meus filhos, enfim, vários
parentes, e tive a honra de eleger quem seriam
os homenageados, fiz questão de homenagear
o Luiz, porque eu acho que o resultado na
Expocachaça deve-se muito a ele que é um
guerreiro dentro de nosso estado. Percebi em
Minas Gerais, quando fui convidado por Salinas

Então, meus amigos que me deram a
honra de estar aqui na noite de hoje, parabéns!
Parabéns! Para as famílias de vocês, este
produto chamado cachaça é uma paixão, que
com certeza se leva de pai para filho, não se
deixa um alambique morrer, porque sempre
alguém da continuidade a esta paixão.

Muito obrigado a todos os 40 depu-
tados, que permitiram que esta noite fosse
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para dar uma assessoria, só que falei, tem um
porém, eu não sei fazer cachaça. Fui
questionado então, por que de estar aqui sendo
que não sabe fazer cachaça? Afirmei ser repre-
sentante de um setor que simboliza vários
produtores, mas não sou produtor.

Os pleitos levados para o governador,
todos, sem exceção, foram encaminhados, e
estamos com a faca e o queijo na mão, a única
coisa a se manter é a nossa unidade, para que
possamos ter um futuro melhor do que o
presente, e sem dúvidas, o que depender de
mim, acho que todos estão percebendo o meu
envolvimento com vocês, vou dar meu sangue
pela cachaça, porque eu tenho certeza que nós
temos um produto de excelência e hoje somos
considerados. [Degravação: Iago]

Aproveito para saudar também o
Reno Caramori, meu grande amigo, dizendo que
eu fiz uma continha de padeiro e cheguei à
conclusão que ele tomou um pouco mais,
porque deve estar tomando a minha parte de
cachaça. Se Santa Catarina consome 45
milhões de litros, e somos sete milhões de
catarinenses, isso dá mais ou menos 6,5 litros por
catarinense, e eu acho que não estou na média.
Mas o Reno faz a minha parte. É um grande
apreciador e, na verdade, poderia ser chamado de
embaixador da cachaça catarinense.

Então, queremos que você vá para
Minas Gerais, para Salinas, explicar a receita
do bolo, porque lá é um brigando com o outro,
e aqui no estado não. Aqui encontrei uma
grande família, todos os lugares em que estive,
sem exceção, as portas estavam abertas para a
cachaça catarinense, de repente se lá atrás eu
tivesse uma porta fechada eu desistiria, mas não,
em nenhum momento tive as portas fechadas.

Conversando com o Zé,
proporcionalmente, nós ganhamos mais
medalhas que Minas Gerais. É a mesma coisa que
um mineiro chegar ao nosso Festival da Cerveja e
tirar o primeiro lugar. É a mesma coisa!

É muito bom ver que a Associação
Catarinense - Acapacq - está nos mostrando
que é muito melhor ganhar dinheiro com
alguém, do que ganhar dinheiro de alguém.
Vocês estão mostrando que o associativismo é
o caminho, que é a forma de progredir, de
crescer, e, principalmente, quando se trata de
um produto tão especial como a cachaça, é na
verdade o carinho, a alma que está embutida
em cada produto. Não é a quantidade que faz a
diferença, e sim a qualidade.

Então, agora nós estamos na casa do
povo, literalmente, fazendo este momento de
celebração, pelo resultado que nós obtemos na
Expocachaça, que será o início, o marco do
desenvolvimento do setor, tudo que fizemos no
passado. Acredito que a Expocachaça e mais
este momento, será o início do desenvol-
vimento do setor no estado de Santa Catarina.

Então, por exemplo, na categoria
Prata, Minas Gerais que concorreu, e foram
102 marcas Prata; Santa Catarina, ficou com
15. Minas Gerais levou três medalhas, e Santa
Catarina levou sete medalhas. E vocês
imaginem isso para o povo mineiro, foi um
baque! Foi uma paulada!

Queria dar um depoimento para vocês
dos eventos que participamos: estava na
Expocachaça e chegou um médico, nós
estávamos com a camisa da Chapecoense,
para vender a imagem de nosso estado, em
nosso estande, humildes, mas nós éramos
uma referência, um por sermos de Santa
Catarina, outro por estarmos com a camisa da
Chapecoense, era gente querendo comprar
nossa camisa - a Chapecoense hoje é sinônimo
de Santa Catarina, o Brasil conhece Santa
Catarina pela Chapecoense -, e chegando lá,
este senhor veio, olhou para mim e questionou:

O resultado saiu 16h, eu levei das
16h até 20h para tentar chegar ao stand, às
pessoas queriam saber o que Santa Catarina
tinha de diferente. Antes, na quinta-feira, sexta-
feira, as pessoas me procuravam para prestar
assessoria, depois do evento eles queriam
assessoria. Entenderam?!

Eu lembro, recentemente visitava o
México, junto com a deputada Dirce
Heiderscheidt e o deputado Mauro de Nadal, e
nós lembramos do México muito pelo
sombrero, mas também e principalmente pela
Tequila, que é o ícone. Quando se vai para a
Escócia, lembramos da sua bebida de destaque,
que é o whisky. Então, agora, o produto mais
icônico, que marca em termos da indústria de
bebidas do Brasil, é a nossa cachaça.

Então, sem muita formalidade,
agradeço a Deus, agradeço a cada um de
vocês, agradeço também ao dr. Celso, que foi a
pessoa que fez o estatuto. Todos sabem como
é difícil fazer uma ata, um estatuto. Imaginem
fazer a reestruturação de uma entidade que
estava abandonada. Muito mais difícil ainda!

A cachaça tem uma particularidade,
como foi muito bem mostrado aqui, é um
produto da agricultura familiar, é um produto
que não precisa de grande escala quando tem
qualidade. E o nosso estado é da agricultura
familiar, e para progredir e ter renda nas
pequenas propriedades, precisamos nos
dedicar àqueles produtos que permitem
produzir grande renda em pequenos espaços,
que permitem agregar valor, e é exatamente o
que Santa Catarina faz.

“- Vocês são de Santa Catarina?
- Sim, nós somos todos catarinenses. Também, de coração, a gratidão em

nome de todos os produtores e a cada um de
vocês. Muito obrigado a todos os srs. depu-
tados, muito obrigado a todos vocês, parentes,
amigos, todos que aqui estão presentes.

- E são torcedores da Chapecoense?
- Também torcedores da Chapecoense,

criciumenses, mas torcedores da Chapecoense.
Então indagou:
- Posso te dar um depoimento? Valeu gente! Beijo no coração de

cada um de vocês, e viva a cachaça catari-
nense. Muito obrigado!

Prontamente concordei.
- Eu sou médico aposentado, faço

parte da Associação Brasileira de Médicos, viajo
o Brasil a mais de 20 anos, e tem uma coisa que
eu me orgulho, de ser brasileiro, de ter dentro do
nosso Brasil o estado de Santa Catarina.

Fico feliz de o Leandro ter ouvido o
reconhecimento, digamos assim, o orgulho que
os catarinenses sentem quando o Brasil
reconhece o nosso nível de desenvolvimento.
Quando não se é o maior, temos o
compromisso de perseguir ser o melhor, e acho
que Santa Catarina faz isso em vários
segmentos, e em especial na agropecuária.

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

Eskudlark) - O Leandro não é produtor e é
presidente, vai ser senador!Na hora que ele falou isso, eu me

arrepiei, indaguei: Convido para fazer uso da palavra o
secretário adjunto de estado da Agricultura e
Pesca, Airton Spies, que neste ato representa o
excelentíssimo senhor governador do estado de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo.

- Você está falando sério?
- Eu conheço todos os estados do

Brasil, agora, Santa Catarina é o melhor estado
do país, e eu tenho orgulho de ser brasileiro por
Santa Catarina.”

A agricultura familiar, em Santa
Catarina, não é mais sinônimo de agricultura
pobre, nós conseguimos fazer, nas pequenas
propriedades, grandes negócios, e isso está
sendo feito com profissionalismo, com
competência, quando se leva a tecnologia para
dentro das propriedades rurais.

O SR. AIRTON SPIES - Inicialmente,
meu cordial boa noite a todos que prestigiam
esta sessão especial.

Então, isso que foi falado, essa
sinergia que os produtores de cachaça
possuem, como iremos juntar essas diversas
etnias que aqui estão em um grupo só? Eu
estou aqui representando vocês, mas me sinto
um, eu não vejo poder econômico, não vejo
questões culturais, não vejo nada, apenas
represento a cachaça de Santa Catarina.

Quero saudar o deputado Maurício
Eskudlark, que neste ato preside a sessão. Então, acredito muito nesse projeto

de promover Santa Catarina através da
produção de cachaça de qualidade. Vejam
vocês que aqui nós temos duas coisas, se nos
reportarmos a própria palavra - agri + cultura -
são dois termos que fundidos formam essa
beleza. Temos os processos agronômicos de
produção de cana, por exemplo, o processo
industrial, mas temos a acima de tudo a
cultura, que é o modo de fazer, que é o saber
fazer, que está expresso em cada garrafa de
cachaça. [Taquígrafa: Sara]

E quero transmitir uma saudação muito
especial a todos vocês, em nome do governador
Raimundo Colombo, e também do secretário
Moacir Sopelsa, que por compromisso de agenda
não puderam estar presentes. Homenageados, tive
o privilégio de receber a homenagem em seus
nomes, e quero agradecer muito por isso.

Quando eu liguei, para propor à
Assembleia Legislativa uma sessão especial
para nós, pelo feito realizado lá, fui orientado a
escolher um deputado para que este
encaminhasse a sessão. Logo rebati que não
seria possível, porque estou representando o
estado de Santa Catarina, com o desejo de que
todos os deputados estivessem nomeados,
então foi indicado o presidente Silvio Dreveck, e
ele nos deu a honra, com todas as
dificuldades, de fazer este evento em nome dos
40 deputados.

Saúdo também o deputado aqui
presente, José Milton Scheffer, nosso colega;
também saúdo o deputado Manoel Mota e o
deputado Jean Kuhlmann;

Saúdo de forma especial o Leandro
Silveira, que fez o seu pronunciamento
entusiasmado, aqui, em prol da cachaça catari-
nense, e presidente da Associação Catarinense
de Produtores de Cachaça e Aguardente de
Qualidade, e isso é muito importante.

Isso é muito bom, e dessa forma o
estado continua progredindo.

Aqui, vocês não estão apenas
produzindo uma bebida de alta qualidade, mas
abrindo o caminho para o turismo, para as
festas, fazendo o movimento econômico chegar
ao interior do estado e é fundamental para a
economia catarinense.

Tive a oportunidade de me reunir com
o governador do estado, no qual foram levados
nove pleitos para ele. A criação da lei que
reconhece a cachaça catarinense como
patrimônio cultural e material do estado, a
criação da Lei Pró-cachaça Catarinense, a
criação da rota da cachaça, a criação do mapa
da cachaça catarinense, da carta da cachaça
catarinense, apoio ao Festival Cultural da
Cachaça, também, um evento que vimos na
Expocachaça, trazer para nosso estado o
Projeto Alambique Escola e o Envasador Truck,
para levar para as comunidades.

Igualmente, saúdo o Marcos Veber,
prefeito de Luiz Alves, que breve terá a sua
festa especial de comemoração da Feira
Nacional da Cachaça; cumprimento o Carlos
Lima, presidente da Ibrac, que está
prestigiando esta noite e fortalecendo Santa
Catarina; cumprimento também o José Lúcio,
da Academia Brasileira da Cachaça.

Então, eu posso dizer a vocês, em
nome do governo do estado de Santa Catarina:
Parabéns e muito obrigado por tudo que fizeram!

Quando você conquista tantos prêmios,
como ocorreu agora na Festa Nacional da
Cachaça, em Minas Gerais, não é por acaso. É
obra de muito trabalho, competência e esmero.
E, aqui, o orador que falou em nome dos
homenageados dizia do carinho que está por
traz de tudo. É isso que faz a diferença. Com

Também quero saudar de forma
especial o professor Estrada, que foi mestre na
Agronomia, aqui da Universidade Federal de
Santa Catarina.
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um produto ruim, você engana alguns por algum
tempo, mas nunca muitos por muito tempo. Santa
Catarina está mostrando que de fato tem uma
cachaça de qualidade e com isso, nós vamos
continuar desenvolvendo nosso estado.

representando uma classe, é muito mais fácil
estabelecer um diálogo produtivo. Acertamos
mais e erramos menos nas políticas públicas
quando ouvimos quem faz, ouvimos aqueles
que estão diretamente ligados ao setor.

amor principalmente. Se der para ganhar
alguma coisa é melhor, mas temos que fazer
as coisas com carinho e amor. Foi isso que
sentimos aqui.

Eu acho que os deputados ficam
orgulhosos dos produtores, da associação, de
todos que estão aqui representando esse
segmento tão importante para Catarina, que
tem um espaço ainda muito grande a ser
conquistado. E lembro que o luizalvense
famoso em Balneário Camboriú, o Tigrão, da
Rádio Menina, sempre diz que é da República
Independente de Luiz Alves, a conhecida
Capital da Cachaça catarinense.

Vejam vocês que, hoje, enquanto o
Brasil está vivendo a maior recessão da
história: -0,1% de crescimento, em 2014; -
3,8%, em 2015; - 3,6% em 2016, trata-se de
mais de 8% da economia crescendo que nem
rabo de cavalo. E agora, em nosso estado, nós
conseguimos índices muito diferentes, não
paramos de crescer, principalmente devido à
diversidade, ao dinamismo e à competência
com que as coisas são feitas por aqui.

Assim, continuem contando sempre
conosco. A Secretaria da Agricultura e da Pesca
tem o dever de ajudá-los, e nós estamos, lá,
abertos a todas as medidas possíveis para
fazer da cachaça catarinense um produto cada
vez melhor e cada vez mais alcançando
mercados prêmios, aqueles que podem trazer
mais riquezas ao país, inclusive as
exportações. Então, mais uma vez, parabéns!
Muito obrigado, em nome do governo Estado de
Santa Catarina!

A Presidência agradece a presença
das autoridades e a todos que nos honraram
com seu comparecimento, convidando-os para
o coquetel no hall deste Poder.

Hoje, a taxa de desemprego no
estado é justamente a metade da média
nacional. Santa Catarina tem 6% de
desemprego, enquanto no país temos 13,5%
com mais de 14 milhões.

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

Eskudlark) - Obrigado, secretário Airton Spies!
Neste momento, teremos a execução

do Hino de Santa Catarina.
Isso nos orgulha. Enche-nos de prazer

falar de Santa Catarina, e o governo do estado
quer ser sempre parte da solução, nunca parte
do problema.

Ouvindo os depoimentos emocionados,
do Joelson especialmente, eu entendo o porquê
do ciúme da esposa do Vilmar, lá de São
Miguel do Oeste, pela vontade que ele tem de
estar presente no ambiente de trabalho, pelo
carinho. Nós temos que fazer as coisas por

(Procede-se à execução do hino.)
Antes de encerrar a presente sessão,

a Presidência convoca outra, ordinária, para o
dia subsequente, à hora regimental.

Então, quando os pleitos, como disse
o presidente, caminham de forma organizada,

Está encerrada a sessão. [Degravação:
Cristiany] [Revisão: Taquígrafa Ana Maria].

ATA DA 064ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Aldo Schneider - Altair Silva - Ana
Paula Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga -
Cleiton Salvaro - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dóia Guglielmi -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - José Nei Ascari - Luciane
Carminatti - Marcos Vieira - Mário Marcondes -
Maurício Eskudlark - Milton Hobus - Natalino
Lázare - Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre
Pedro Baldissera - Patrício Destro - Ricardo
Guidi - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini.

que tange à legislação trabalhista e
previdenciária.

eleitor deve eleger as pessoas pelo que são,
pelo que fazem, pela ética e seriedade, e espera
que nas futuras eleições o povo escolha um
projeto de inclusão, de fortalecimento das políticas
públicas, de geração de emprego e distribuição de
renda no país. [Taquígrafa: Cristiany]

Menciona que o país está sendo
governado por um impostor, que está
manipulando deputados e senadores, e tem
feito negociatas que foram denunciadas em
algumas gravações. Lamenta pela decepção e
o sofrimento do povo brasileiro que foi para as
ruas enganado, e agora sente-se envergonhado
em voltar a protestar.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
(Presidente) - Suspende a sessão até a
Ordem do Dia.

**********
Comenta sobre a injusta condenação

do ex-presidente Lula, uma vez que ficou
comprovado que o triplex não é dele, mas da
Caixa Econômica Federal. Menciona que durante
os três anos que duraram tais investigações não
foram encontradas provas, concluindo que a pena
é uma condenação política contra um presidente
que deu dignidade ao povo brasileiro, tirando a
grande maioria da pobreza.

Ordem do Dia
DEPUTADO SILVIO DREVECK

(Presidente) - Reabre a sessão e dá início a
Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de Lei n.s:
0192/2014, 0283/2016, 0287/2016,
0389/2016, 0413/2015.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Aldo Schneider
Mário Marcondes
Dirce Heiderscheidt

Igualmente, comunica que a
comissão de Constituição e Justiça
apresentou parecer favorável aos Ofícios n.s:
0120/2017, 0215/2017.

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

Argumenta que dificilmente Temer
será cassado, porque na comissão de
Constituição e Justiça estão sendo tirados os
deputados que votavam por sua saída,
entretanto afirma que a militância do PT estará
na defesa ex-presidente Lula, que voltará em
2018. [Taquígrafa: Sara]

A Presidência comunica que a comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência apresentou parecer favorável ao
Ofício n. 0669/2016.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Faz um cumprimento especial aos visitantes
da Assembleia Legislativa, e destaca a
presença de lideranças municipais,
reivindicando verbas para a saúde, educação e
segurança, uma vez que as Agências de
Desenvolvimento Regional, com altíssimo
custo, esgotaram os recursos públicos em
detrimento do povo catarinense.

********** Comunica, ainda, que a comissão
de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia apresentou parecer favorável ao Ofício
n. 0718/2016.

Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)

- Manifesta-se sobre a injusta condenação do
ex-presidente Lula. Relata que a bancada
estadual do Partido reuniu-se para debater o
cenário atual do país, lembrando as quatro
eleições consecutivas que o PT ganhou,
deixando claro que não aceitarão que o Lula
seja tirado da disputa à Presidência do Brasil
de 2018. Afirma que o Congresso está viciado
e não admite que possa eleger um presidente
ou que uma das pessoas que está lá possa
assumir o cargo.

Pedido de Informação n. 0068/2017,
de autoria do deputado Dirceu Dresch, a ser
enviado ao Secretário de Segurança Pública,
solicitando informações sobre a realização de
concurso público para contratar novos
bombeiros militares.Na mesma esteira, repudia a

condenação do ex-presidente Lula, pelo juiz
Sérgio Moro, sem existência de provas,
destruindo essa grande figura pública, símbolo
da esquerda brasileira e dos trabalhadores do
país, e salienta que tal procedimento fortalece
o golpe que agora tem o apoio parlamentar,
jurídico e midiático, utilizando estratégias para
impedir a candidatura de Lula na disputa
eleitoral de 2018. [Taquígrafa: Elzamar]

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Declara que há suspeita de um

movimento para tirar o ex-presidente Lula do
páreo eleitoral ou de até não se fazer eleições
em 2018, mas entende que o povo não
permitirá tal fato. Reafirma o compromisso do
PT de continuar lutando pela democracia, por
uma Justiça independente, que não julgue por
Partido Político ou por capital, mas pela
verdade e pela Constituição. Ressalta que o

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0069/2017,

de autoria do deputado Dirceu Dresch, a ser
enviado ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Sustentável, solicitando
informações acerca do Programa Geração TEC -
Talentos Empreendedores para o Mundo da
Tecnologia, que recrutou e qualificou centenas
de jovens e adultos.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Demonstra perplexidade diante dos últimos
acontecimentos no Brasil, parabenizando com
ironia as mudanças implementadas pelo
governo de Michel Temer, principalmente no
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Em discussão. Marcondes; 0713/2017, de autoria do deputado
Neodi Saretta; 0714/2017, de autoria do
deputado Antônio Aguiar; e, 0717/2017, de
autoria do deputado Natalino Lázare.

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

Em votação. Aprovada.Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0142/2017.
A Presidência comunica que serão

enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0494/2017 e 0495/2017, de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
0496/2017, de autoria deputado Maurício
Eskudlark; 0497/2017, 0498/2017 e
0499/2017, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann; 0500/2017, de autoria do deputado
José Nei Ascari; e, 0501/2017, de autoria do
deputado Neodi Saretta.

Aprovado.
Não há emendas à redação final.Moção n. 0111/2017, de autoria do

deputado Mario Marcondes e outro(s), a ser
enviada ao Governador do Estado, apelando
que revogue a ordem de serviço para a
construção de presídio no Município de Tijucas,
e que dialogue com as administrações dos
municípios da região para buscar em conjunto a
resolução do problema, destinando o presídio a
outro município.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

de Lei n. 0149/2017.
Não há emendas à redação final.

A Presidência retira de pauta a
matéria, por não haver consenso entre os srs.
deputados, em sessão anterior, e também,
pela ausência dos autores.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar n. 0009/2017. Em votação.

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

Não há emendas à redação final.
Em votação.

Aprovada.Moção n. 0121/2017, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, a ser enviada ao
policial militar Gédson Valentim Sózi e sua
esposa Franciele Kreutz, manifestando
aplausos pelo ato de bravura no salvamento de
vítima de acidente de trânsito no município de
Pedras Grandes.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0150/2017.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar n. 0014/2017. Não há emendas à redação final.
Em votação.Não há emendas à redação final.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.

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

Em votação. Aprovada. Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0166/2017.

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

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar n. 0017/2016.

Não há emendas à redação final.Aprovada. Não há emendas à redação final.
Em votação.Moção n. 0122/2017, de autoria do

deputado Natalino Lázare, a ser enviada a
soldado Leandra Amaral Pereira e ao Sargento
Marcelo Alves da Silva, Policiais do Serviço de
Inteligência do 7º Batalhão da PM de São José,
manifestando aplausos pelo salvamento realizado
a um cidadão que tentava cometer suicídio.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Aprovada.Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar n. 0018/2017. Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0189/2017.Não há emendas à redação final.
Não há emendas à redação final.Em discussão. Em votação.

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

Em votação.
Em votação. Os srs. deputados que a aprovam

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

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

de Lei n. 0025/2017. Aprovada.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0190/2017.
Moção n. 0124/2017, de autoria do

deputado Patrício Destro, a ser enviada aos
soldados Jó Eliton Gaspar e Estela Eleotério
Linhares, parabenizando-os por ato de bravura
praticado no município de Imbuia.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Não há emendas à redação final.
Em votação.Aprovada.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0035/2017.(Pausa)
Aprovada.Em votação. Não há emendas à redação final.

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

Em votação. Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0215/2017.Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Não há emendas à redação final.Moção n. 0125/2017, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, a ser enviada ao
sr. Raul Adalberto Fraga Junior, soldado da
Polícia Militar, manifestando aplausos por ato
de bravura realizado na cidade de São José.

Aprovada.
Em votação.Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0056/2017. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Não há emendas à redação final.

Em votação. Aprovada.
Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0303/2016.

(Pausa)
Em votação. Aprovada.

Não há emendas à redação final.Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0093/2017. Em votação.

Aprovada. Não há emendas à redação final. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Moção n. 0126/2017, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, a ser enviada ao
sr. Mário André Mello, soldado da Polícia
Militar, manifestando aplausos por ato de
bravura realizado na cidade de São José.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

de Lei n. 0306/2016.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0103/2017. Não há emendas à redação final.Em discussão.
(Pausa) Não há emendas à redação final. Em votação.
Em votação. Em votação. Os srs. deputados que a aprovam

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

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

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

de Lei n. 0340/2016.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0704/2017, 0705/2017, 0706/2017,
0707/2017 e 0716/2017, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0708/2017 e
0715/2017, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 0709/2017, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera; 0710/2017, de
autoria do deputado Cleiton Salvaro;
0711/2017, de autoria do deputado José Nei
Ascari; 0712/2017, de autoria do deputado Mário

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0104/2017.

Não há emendas à redação final. Não há emendas à redação final.
Em votação. Em votação.Os srs. deputados que a aprovam

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

Aprovada.Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0116/2017. Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0358/2015.Não há emendas à redação final.
Em votação.

Não há emendas à redação final.
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Em votação. Não há emendas à redação final. Em discussão.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação. Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Altair Silva, Darci de Matos, Mário
Marcondes e Nilso Berlanda.

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

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0367/2016.

Aprovada. Em votação.
Votação da redação final do Projeto

de Resolução n. 0009/2016.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Não há emendas à redação final.
Em votação. Não há emendas à redação final. Aprovada.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação. Finda a pauta da Ordem do Dia.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

(Presidente) - A Presidência suspende a
sessão, por até dez minutos, para a manifes-
tação do sr. Mércio Felks, presidente do Centro
de Integração Empresa-Escola de Santa
Catarina/CIEE, e do sr. Gustavo Pas Amorim,
aprendiz do CIEE, para apresentarem o relatório
de atividades da entidade, referente ao ano de
2016. [Taquígrafa: Sílvia]

Aprovada com voto contrário do
deputado João Amin. Aprovada.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0370/2016.

Votação da redação final do Projeto
de Lei Complementar n. 0029/2016.

Não há emendas à redação final. Não há emendas à redação final.
Em votação. Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Aprovada com voto contrário do

deputado Dirceu Dresch. [Taquígrafa: Ana Maria]

**********
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0396/2016.
Explicação Pessoal

Discussão e votação em turno único da
Moção n. 0123/2017, de autoria do deputado
Mário Marcondes e outro(s), apelando ao gover-
nador do estado, para que reabra o diálogo com o
município de Tijucas e os municípios da região
onde deverá ser construído o Presídio Regional,
para buscar em conjunto a resolução do problema,
destinando o presídio a outro município.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Reabre a sessão e passa à
Explicação Pessoal, e, não havendo mais
oradores a fazer uso da palavra, encerra-a,
convocando outra, ordinária, para o dia 1º de
agosto, à hora regimental, tendo em vista o
início do recesso do Parlamento.

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

de Lei n. 0401/2016.

A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA
ATO DA MESA Nº 433, de 27 de julho de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 002, de 25 de julho de 2017

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, e com fundamento no art.
18 da Lei Complementar nº 698, de 11 de
julho de 2017.

O PRESIDENTE 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:
DESIGNAR o servidor GERSON RODRIGO DE BANDEIRA

PAMPLONA, matrícula nº 1458, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para responder pela Diretoria Geral nos dias 27 e 28 de
julho de 2017, na ausência do Diretor-Geral, CARLOS ALBERTO DE
LIMA SOUZA. (GP - Diretoria Geral).

Deputado SILVIO DREVECK Art. 1º DESIGNAR a servidora ANA TERRA
DEPIZZOLATTI GONÇALVES, matrícula nº 7207, do Quadro de Pessoal
da Assembleia Legislativa para exercer a função de Gerente de Controle
e Atualização de Atos Normativos, código PL/FC-5, do Grupo de
Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de agosto de 2017
(DL - CD - Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos).

Presidente
*** X X X ***

ATOS DA MESA

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução
nº 002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício.

ATO DA MESA Nº 431, de 27 de julho de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

RESOLVE:
Deputado Kennedy Nunes - SecretárioDISPENSAR o servidor FABIO MATIAS POLLI, matrícula

nº 1010, da função de Assessoria técnica-consultoria, código PL/FC-5,
do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de
agosto de 2017 (MD - Consultoria Legislativa).

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 434, de 27 de julho de 2017
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 1803/2017,

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 432, de 27 de julho de 2017 RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,
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, CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, à servidora RITA DE CASSIA COSTA, matrícula nº 1483,
no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio/Taquígrafo,
código PL/ALE-52, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
agosto de 2017.

RESOLVE:
DISPENSAR a servidora ANA TERRA DEPIZZOLATTI

GONÇALVES, matrícula nº 7207, da função de Chefia de Seção -
Controle e Manutenção do Banco de Dados da Legislação, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de agosto de 2017 (DL - Coordenadoria de Documentação). Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente Deputado Kennedy Nunes - SecretárioDeputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaDeputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Retornem os autos à Comissão Permanente de Licitações para
prosseguimento do certame.

Publique-se e cumpra-se.
Em 27 de julho de 2017

AVISO DE LICITAÇÃO Carlos Alberto De Lima Souza
A Assembléia 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:

Diretor-Geral
*** X X X ***

EXTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - REPUBLICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDES
DE COMPUTAÇÃO EXTRATO Nº 113/2017
DATA: 14/08/2017 - HORA: 09:00 horas REFERENTE: 03º Termo aditivo celebrado em 31/05/2017, referente

ao Contrato CL nº 011/2015-00, celebrado em 06/05/2015.ENTREGA 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 14 de agosto de
2017. O Edital poderá ser retirado por processo de descarregamento
virtual (download) no sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no
link ‘Consultas - Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de
Recursos Materiais, no 6º Andar, Edifício João Cascaes na Avenida
Hercílio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: E. Medeiros Investimentos Ltda.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade, prorrogar a
vigência do Contratopara um prazo de mais 12 (doze) meses, mais
precisamente para o período compreendido entre 1º/06/2017 e
31/05/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93; Cláusula Quarta,
item 4.1 do Contrato original; Atos da Mesa nºs. 128/2015, 131/2016
e 101/2017; Autorização Administrativa através de Despacho no Ofício
CL 286/2017, Declarações s/nº datada de 12/05/2017.

Florianópolis/SC, 28 de julho de 2017.
Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações e Contratos
*** X X X *** Florianópolis/SC, 27 de julho de 2017

AVISO DE RESULTADO
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Marlene Fengler- Coordenadora da Escola do Legislativo
Andréa Cardoso Valente- Sócia

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO EXTRATO Nº 114/2017

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, designado pela Portaria nº 1278/2017, comunica aos
interessados que, atendidas as especificações constantes no Edital
010/2017 - 3ª REP, na modalidade Pregão, obteve o seguinte resultado:

REFERENTE: 05º Termo aditivo celebrado em 24/07/2017, referente
ao Contrato CL nº 001/2014-00, celebrado em 10/02/2014.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
CONTRATADA: Gota D’Água Comércio de água e Papéis Ltda.

OBJETO: Fornecimento de produtos de jardinagem OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade, com base na
reivindicação da contratada e a devida autorização administrativa,
reajustar os valores unitários dos objetos que constam no contrato
original em 18,12%%, que corresponde à variação do Índice Geral de
Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGPM/FGV apurado no
período de março/2015 a fevereiro/2017, com eficácia a partir de
10/02/2017, inclusive.

LOTE ÚNICO:
RESTOU DESERTO
Florianópolis, 27 de julho de 2017.

VICTOR INÁCIO KIST
PREGOEIRO

*** X X X ***

COMUNICADO
VALOR TOTAL: passa de R$ 45.693,00 para até R$ 53.974,50, repre-
sentando um acréscimo de R$ 8.281,50/ANO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, combinado com o § 8º, da Lei nº
8.666/93; Item 3.6 da Cláusula Terceira do Contrato original; Ato da
Mesa nº 128, de 27/02/2015 e; Autorização administrativa.COMUNICADO

A Comissão Permanente de Licitações comunica aos
interessados que, ultrapassada a fase Recursal, será realizada na sede
da Coordenadoria de Licitações e Contratos da Assembleia Legislativa
a Sessão de Abertura dos Envelopes de Proposta da Concorrência
001/2017, que tem como objeto a concessão onerosa de uso de
espaço público destinada a selecionar empresa especializada na
prestação de serviços de restaurante self-service e lanchonete.

Florianópolis/SC, 27 de julho de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Gilson Sérgio Vieira- Procurador

*** X X X ***
EXTRATO Nº 115/2017

REFERENTE: Inexigibilidade nº 020/2017 celebrado em 24/05/2017
Florianópolis, 27 de julho de 2017 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)

Helio Estefano Becker FIlho CONTRATADA: Prefeitura do Município de Urussanga.
Presidente da CPL OBJETO: Aquisição de cota de participação e de espaço físico, incluindo

fornecimento de stand com até 18m², na XV Festa de Gastronomia e
Tradição Italiana, evento que também celebra o 25º Aniversário do
Gemellaggio, que acontecerão no município de Urussanga no período
de 25 a 28 de maio de 2017.

*** X X X ***

DESPACHO

VALOR: R$ 24.857,14
DESPACHO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; Autorização

Administrativa através do Processo Licitatório nº 0050/2017 - LIC -
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.

TERMO: Decisório
Referência: Concorrência nº 001/2017
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço público, com área

de 675,13m², mobiliado e equipado, localizado nas
dependências da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina destinada a selecionar empresa
especializada na prestação de serviços de restaurantes
self-service e lanchonete.

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 1124 (Divulgação Institucional das Ações
do Legislativo). Elemento: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica). Subelemento: 3.3.90.39.88 (Serviços de Publicidade
e Propaganda), todos do orçamento da ALESC.
Florianópolis, 27 de julho de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

Assunto: Recurso Administrativo Maria Izabel Ávila da Silva Carioni- Diretora Administrativa
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e ContratosRecorrentes: Repas Alimentação Ltda. EPP

*** X X X ***Recorrido: Atos da Comissão Permanente de Licitações
EXTRATO Nº 116/2017Contrarrazões: Delights Natural Ltda. ME

Lígia Remowicz ME REFERENTE: Contrato nº 039/2017 celebrado em 24/05/2017
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)D E S P A C H O
CONTRATADA: Prefeitura do Município de Urussanga.Acolhendo as razões apresentada pela Comissão Permanente de

Licitações, decido conhecer e negar provimento ao recurso interposto
pela Repas Alimentação Ltda. EPP, mantendo-se a decisão que
habilitou as empresas Delights Natural Ltda. ME e Lígia Remowicz ME.,
juntamente com as demais empresas habilitadas conforme publicação
no Diário da Alesc do dia 13/07/2017.

OBJETO: Aquisição de cota de participação e de espaço físico, incluindo
fornecimento de stand com até 18m², na XV Festa de Gastronomia e
Tradição Italiana, evento que também celebra o 25º Aniversário do
Gemellaggio, que acontecerão no município de Urussanga no período
de 25 a 28 de maio de 2017.
VALOR: R$ 24.857,14
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FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93;
Autorização Administrativa através do Processo Licitatório nº 050/2017
-LIC; Inexigibilidade de Licitação nº 020/2011 e; Atos da Mesa
18/2015, 131/2016 e 101/2017.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JOEL CASAGRANDE DE LIMA, matrícula nº 4284, de PL/GAB-74 para o
PL/GAB-73, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Agosto de 2017 (Gab Dep Manoel Mota)

Florianópolis, 27 de julho de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

Carlos Antonio BlosfeldMaria Izabel Ávila da Silva Carioni- Diretora Administrativa
Diretor de Recursos HumanosLuiz Gustavo Cancellier- Prefeito

*** X X X ****** X X X ***
PORTARIA Nº 1531, de 27 de julho de 2017

PORTARIAS 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 1527, de 27 de julho de 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,

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:
LOTAR no MD - Gabinete da Presidência - ISRAEL

EMERIM, Agente de Polícia Civil, matrícula nº 308.105-2-01, servidor
do Poder Executivo - Secretaria de Estado da Segurança Pública,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa pelo Ato nº 1475, de
13/07/2017, sob a égide do Termo de Convênio nº 1546/2015, a
contar de 20 de Julho de 2017.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora MARIA APARECIDA DE BRITTOS MOLGARO, matrícula nº 5470,
de PL/GAB-84 para o PL/GAB-83, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Agosto de 2017 (Gab Dep Manoel Mota)

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

*** X X X *** *** X X X ***
PORTARIA Nº 1528, de 27 de julho de 2017 PORTARIA Nº 1532, de 27 de julho de 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,

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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor ALLAN DE SOUZA,

matrícula nº 6339, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Redes,
código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento do respectivo titular,
EDUARDO DE PELLEGRIN STOPASSOLI, matrícula nº 6742, que se
encontra em fruição de férias por quinze dias, a contar de 27 de julho
de 2017 (DTI - Coordenadoria de Redes).

RESOLVE: com base na Lei Complementar nº 698, de
11 de julho de 2017,

LOTAR a servidora ANA TERRA DEPIZZOLATTI
GONÇALVES, matrícula nº 7207, na DL - CD - Gerência de Controle e
Atualização de Atos Normativos, a contar de 1º de agosto de 2017.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos 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 o adicional de exercício.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1529, de 27 de julho de 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,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1533, de 27 de julho de 2017
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE: com base na Lei Complementar nº 698, de
11 de julho de 2017,

LOTAR os servidores abaixo relacionados na DRH -
Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios, a contar de 12 de
julho de 2017.

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,Matrícula Nome do Servidor

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 022/2017.707 Alberto Magno Paladini

772 Henrique Jose da Costa
Matr Nome do Servidor Função1138 Saulo de Oliveira

1166 Jose Filomeno Neto 1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCÃO
VIANNA

Pregoeiro
1567 Luiz Henrique Russi

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro substituto7213 Lyvia Mendes Correa
Carlos Antonio Blosfeld 1015 SERGIO MACHADO FAUST
Diretor de Recursos Humanos

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Equipe de apoio*** X X X ***
1039 VICTOR INÁCIO KISTPORTARIA Nº 1530, de 27 de julho de 2017

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,

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

7211 JOÃO GABRIEL P. ZIMMERMANN

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1534, de 27 de julho de 2017RESOLVE: 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-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:
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ART. 1º 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 da
respectiva titular, MIRIAN LOPES PEREIRA, matrícula nº 3547, que se
encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 1º de agosto
de 2017 (DRH - Coordenadoria de Estágios Especiais).

CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO à servidora BEATRIZ
LOPES MALLMANN, matrícula nº 8361, por 120 (cento e vinte) dias, a
contar de 13 de julho de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1540, de 27 de julho de 2017
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. 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 o adicional de exercício.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** 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 1535, de 27 de julho de 2017
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 GUSTAVO HENRIQUE SERPA, matrícula nº

3557, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAM-72, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de Agosto de 2017 (MD - Gabinete da Presidência).

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

EXONERAR a servidora JADNA NARA HERBST VIEIRA
PARENTE, matrícula nº 7504, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-60, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Agosto de 2017 (Gab Dep Marcos Vieira).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 1541, de 27 de julho de 2017Diretor de Recursos Humanos
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 1536, de 27 de julho de 2017
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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JOSE ANTONIO LAPOLLI ROSSO,
matrícula nº 8487, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-
72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Agosto de 2017 (MD - Gabinete da Presidência).

NOMEAR JOSE ANTONIO LAPOLLI ROSSO, matrícula nº
8487, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-72, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º
de Agosto de 2017 (Gab Dep Silvio Dreveck).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X *** Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 1537, de 27 de julho de 2017 Diretor de Recursos Humanos
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 1542, de 27 de julho de 2017
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 GUSTAVO HENRIQUE SERPA,
matrícula nº 3557, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Agosto de 2017 (Gab Dep Silvio Dreveck).

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 LUIZ GRITTI 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 Neodi Saretta - Anchieta).

PORTARIA Nº 1538, de 27 de julho de 2017
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 1543, de 31 de julho de 2017

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 de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

EXONERAR o servidor EDUARDO SARDA DA SILVA,
matrícula nº 8557, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Agosto de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).

RESOLVE:Carlos Antonio Blosfeld
AUTORIZAR a servidora TATIANE DUTRA ALVES DA

CUNHA, matrícula nº 8484, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código
PL/DAS-6, com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº
001, de 11 de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de
adiantamento no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais), para pagamento de diárias a deputados e servidores, no mês de
agosto do corrente ano, por conta da dotação orçamentária 1138 -
Administração de Pessoal e Encargos, 339014 - Diárias Civil.

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

PORTARIA Nº 1539, de 27 de julho de 2017
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, tendo em vista o que
consta do Processo nº 1978/2017,

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

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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PORTARIA Nº 1544, de 31 de julho de 2017 PORTARIA Nº 1548, de 31 de julho de 2017
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro 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:

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
AUTORIZAR o servidor GARIBALDI ANTONIO AYROSO,

matrícula nº 8486, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para pagamento antecipado
de combustíveis, no mês de agosto do corrente ano, à conta da Ação
1144 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, na dotação
33.90.30.96 - Material de Consumo.

EXONERAR a servidora CRISTIANE APARECIDA
SANTOS, matrícula nº 6033, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-87, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Agosto de 2017 (Gab Dep Serafim Venzon).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima Souza PORTARIA Nº 1549, de 31 de julho de 2017
Diretor-Geral 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 1545, de 31 de julho de 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,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora JANETE DE QUADROS DUTRA DE
CAMPOS, matrícula nº 8325, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-51, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Agosto de 2017 (Gab Dep Luciane Maria Carminatti).

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

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 01 de agosto de 2017. *** X X X ***

PORTARIA Nº 1550, de 31 de julho de 2017
Gabinete do Deputado Padre Pedro Baldissera

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,

Matrícula Nome do Servidor

4011 LEOMAR BALBINOT
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 1546, de 31 de julho de 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, NOMEAR CECILIA DE SÁ GESSER para exercer o cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
55, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Manoel Mota).

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 HumanosPUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de agosto de 2017: *** X X X ***

PORTARIA Nº 1551, de 31 de julho de 2017Liderança do PSD

Matrícula Nome do Servidor Cidade 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,

 5164 SIMONE KUHNEM RAUPP JOINVILLE
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1547, de 31 de julho de 2017

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações e convalidada

pela lei complementar nº 642, 22 de

janeiro de 2015.

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

NOMEAR DEBORAH ESTHER FERREIRA BRAZ, matrícula
nº 6683, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-87, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Serafim Venzon - São José).

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

EXONERAR a servidora DANUBIA CORDEIRO DE SOUZA,
matrícula nº 8605, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
14, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Agosto de 2017 (Gab Dep Maurício Eskudlark). Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos

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