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P L E N Á R I O

ATA DA 001ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2017, EM HOMENAGEM
AOS 40 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ATASC

E AOS 30 ANOS DE FUNDAÇÃO DO SINTAGRI
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

anos de fundação da Associação dos Técnicos
Agrícolas de Santa Catarina - Atasc e aos 30 anos
de fundação do Sindicato dos Técnicos Agrícolas
de Nível Médio de Santa Catarina - Sintagri.

Biehl, deputado estadual no período de 1983 a
1990 e deputado federal de 1990 a 2002.

O SR. HUGO BIEHL - Saúdo os
excelentíssimos deputados estaduais e
técnicos agrícolas, Altair Silva e Darci de Matos
e manifesto meus cumprimentos à mesa e a
todos os presentes.

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

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional Brasileiro.

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Darci de Matos;

(Procede-se à execução do hino).
Gostaria de registrar e agradecer a

presença das seguintes autoridades:
Este é um momento singular, mais

um destes grandes momentos vivenciados
pelos técnicos agrícolas de Santa Catarina,
ocasião para que a sociedade catarinense
também conheça o nosso trabalho.

Senhor presidente da Associação dos
Técnicos Agrícolas de Santa Catarina - Atasc,
José Carlos Brancher;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de São João do Itaperiú, Antonio
Carlos de Lima;Senhor vice-presidente da Associação

dos Técnicos Agrícolas do Brasil, Carlos Coelho; Excelentíssimo senhor vereador do
município de Seara, Romar Galelli;

Parabéns aos deputados aqui
presentes, por proporcionar à categoria de
técnicos agrícolas e aos catarinenses a
oportunidade de falar dos 40 anos de fundação do
nosso movimento. [Degravação: Tayliny da Silva]

Excelentíssimo senhor deputado
estadual no período de 1983 a 1990 e
deputado federal de 1990 a 2002, Hugo Biehl;

Senhor presidente do Núcleo dos
Técnicos Agrícolas do Litoral Norte Catarinense,
Dilvo Tadeu Pereira;Senhor presidente do Sindicato dos

Técnicos Agrícolas de Nível Médio do estado de
Santa Catarina - Sintagri, Antonio Tiago da Silva;

Senhor presidente da Associação dos
Professores Técnicos de Ensino Agrícola do estado
do Rio Grande do Sul, professor Fritz Roloff;

Sei que os atuais presidentes, o
Brancher, da Atasc, e o Tiago, presidente do
sindicato, assim como todos aqueles que
tiveram o privilégio de presidir a associação ou
o sindicato, e aqui eu cumprimentei pelos
menos dois dos ex-presidentes, o Anísio de
Souza Gomes, também o Sérgio Stedeli, não
sei se tem mais algum dos ex-presidentes aqui
presente, mas eu gostaria de lhes dizer que vai ser
difícil falar no início desta sessão, pois fui

Senhora Valdirene Bizolo Sommer,
representando neste ato o presidente da
Cidasc, senhor Enori Barbieri;

A seguir, teremos exibição de um
vídeo institucional.

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
solene foi convocada por solicitação deste
deputado e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares, em homenagem aos 40

(Procede-se à exibição do vídeo.)
Saúdo a comitiva do município de

São Joaquim. Sejam bem-vindos!
Convido para fazer uso da palavra o

excelentíssimo senhor técnico agrícola, Hugo
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comunicado que teria a oportunidade de dizer
algumas palavras, e neste momento as
lembranças de todos estes anos vêm à memória.

Convido para fazer uso da palavra, o
deputado estadual, técnico agrícola, formado
em Araquari, Darci de Matos.

agrícola. Eu sou líder do governo, mas isso não
significa concordar com tudo que o governo faz,
eu tenho as minhas convicções.

Eu não quero me estender muito,
embora empolgado pela homenagem, mas
quero dizer que me sinto muito grato e
recompensado pela convivência de tantos anos
de trabalho desde 1977. Além da alegria, sinto-me
feliz pelo que conseguimos alcançar, e que o
movimento continue firme, forte e cada vez melhor
para obter as conquistas que todos merecemos
que é o conselho específico da categoria.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Desejo, com muita alegria e respeito, saudar o
eminente deputado Altair Silva que preside esta
sessão solene em homenagem aos 40 anos da
criação da nossa associação e aos 30 anos da
fundação do sindicato, e o saudando não posso
deixar de fazer referência à importância da
presença do deputado Altair Silva, na
Assembleia Legislativa, para os técnicos
agrícolas de Santa Catarina, um trabalhador
dedicado e persistente que atua em várias
áreas, em todas as comissões da Casa, mas
ele sempre se emociona e motivado quando
tratamos da agricultura familiar, do agronegócio
e, sobretudo, da nossa profissão. Não posso
deixar de registrar essas afirmações neste
momento tão importante, como também
parabenizá-lo pelo relevante trabalho realizado
nesta Casa sempre focado na defesa da nossa
categoria, que tem sido, foi e sempre será uma
alavanca fundamental para a agricultura do
nosso estado.

E na iniciativa privada nós temos
exatamente o inverso, dez técnicos para um
engenheiro, tem alguma coisa errada aí! Talvez,
esse seja um dos ‘ene’ motivos pelos quais o
poder público não avança. O técnico é aquele
que coloca a mão na massa, que vai a campo,
que coloca a bota, a botina, interage, orienta,
ensina a fazer fazendo. É isso, foi isso que nós
aprendemos lá nas nossas escolas agrícolas
há muitos anos, porque aquelas escolas
agrícolas da nossa geração mais antiga
formavam o profissional para o mercado de
trabalho, para ter sucesso, mas formavam os
técnicos como cidadãos para dar uma
contribuição também, e, sobretudo, para a
nossa sociedade.

Há pouco falava com o deputado
Darci de Matos, dizendo que lembrava somente
o ano, 1985, data em que nos reunimos em
Chapecó, no pavilhão da matriz da igreja
católica, para comemorar a conquista da
regulamentação da profissão, e lá estavam, o
governador, senadores e deputados. Após a
cerimônia, desfilamos na Av. Getúlio Vargas
para mostrar à cidade e ao estado de Santa
Catarina o valor daquela conquista.

E na nossa categoria temos depu-
tados estaduais, federais, presidentes de
cooperativas, prefeitos, vereadores, juízes e
desembargadores que começaram como
técnicos agrícolas, enfim, se Santa Catarina,
presidente, deputado Altair Silva, é um estado
de excelência e é de qualidade, se os nossos
índices econômicos e sociais se equiparam aos
índices dos países mais desenvolvidos do
mundo, houve muitos motivos que
proporcionaram esses índices, mas um dos
motivos, afirmo aqui, sem medo de errar, é o
trabalho comprometido, árduo, o trabalho de
convicção, de comprometimento com as pessoas
e com a agricultura, dos técnicos agrícolas do
nosso estado. Não temos dúvida disso!

Tenho certeza, Anísio de Souza
Gomes, quando você, presidente, o Faet, e
juntamente com a Iara, minha esposa,
resolvemos, em janeiro de 1985, ir a Brasília
de carro. A cidade estava vazia, pois naquele
tempo a presidência da república passava o
mandato no dia 15 de março, e o presidente
era o João Baptista de Figueiredo. Visitamos o
ministro do Trabalho, numa audiência
patrocinada no final do mês de janeiro, pelo se-
nador Jorge Konder Bornhausen, e mais
adiante, faltando um mês para o fim do
mandato do presidente Figueiredo, tivemos
uma audiência com o próprio presidente. E isto
foi na undécima hora do mandato, que se
conseguiu ver publicado no Diário Oficial da
União, o decreto regulamentador da nossa
profissão. E após, o ministro Almir Pazzianotto
Pinto, com articulação forte do Anísio, e de todos
os colegas da época, tivemos o reconhecimento do
Sindicato dos Técnicos Agrícolas.

Parabéns por esta sessão![Degravação:
Taquígrafa Ana Maria]

Quero fazer uma saudação especial
ao José Carlos Brancher, que preside a nossa
associação, ao Tiaguinho, que preside o sindicato,
ao nosso técnico agrícola gaúcho que representa a
categoria nacionalmente e a Cidasc.

Quero também, se me permite, dirigir-
me ao deputado Hugo Biehl, pois nunca
esqueci aquela sessão, daquele evento, em
1985, em Chapecó, professor Chico, quando eu
era técnico agrícola da Fundação 25 de Junho,
em Joinville, na prefeitura. Trabalhava no
interior, trabalhei muitos anos como
extensionista, e pegamos uma Kombi velha da
prefeitura e fomos a Chapecó para conhecer o
Hugo e comemorar o grande feito, que foi o
patrimônio, além de outras contribuições que o
senhor deu para o Brasil, para a agricultura,
que foi o reconhecimento da nossa profissão. E
lá, após a sessão, nós fizemos, não sei qual o
motivo, uma passeata. E nós, que estamos
com os cabelos brancos, a nossa geração
certamente lembra-se daqueles momentos.
Então, foi ali que eu comecei a interagir com a
nossa entidade.

Portanto, quero encerrar as minhas
palavras, e reiterar aqui, senhores e senhoras,
a minha disposição de apoiar, de ajudar,
comprometendo-me com todos os pleitos que
vão ser colocados aqui, e que já foram
colocados para nós, deputado Altair, todos os
pleitos. Mas o compromisso que, se eu tiver a
condição de liderar em Brasília, e de ajudar, é o
compromisso que foi colocado, e eu senti todos
os olhos brilharem com o compromisso da
criação do nosso Conselho Nacional. Esse
será, e é, a partir de hoje tem sido, um dos
grandes compromissos da minha vida pública.
Sucesso, parabéns e um grande abraço!

Quero dizer ao final de minhas
palavras que devemos ter muito orgulho da
profissão, de quem somos, dos nossos valores
e do que fazemos. Eu sei que este movimento
que me fez o terceiro presidente da entidade,
também me tornou deputado estadual. E aqui
na tribuna da Assembleia Legislativa, que hoje
está, deputado Altair, graças a sua iniciativa,
no município de Lages, nesta mesma tribuna,
eu estreei em 1982, aos meus 29 anos,
tremendo muito mais do que agora.

(Palmas)
(SEM REVISAO DO ORADOR)

E eu dizia para o Hugo, sem fazer
média, pois não preciso disso, que talvez um
dos motivos da nossa política ter chegado ao
fundo do poço é que muitas pessoas do caráter do
Hugo Biehl tenham ficado pelo caminho, por alguns
motivos desistiram, ou até não foram devidamente
compreendidos pela nossa população.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Altair
Silva) - A seguir, convido o mestre de
cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.Hoje, podemos recordar que aquele

deputado estadual que a categoria escolheu e
elegeu, também deputado federal, temos à
mesa dois técnicos agrícolas deputados
estaduais, e em nenhum momento
abandonamos o nosso slogan: trabalhar em
favor da agricultura. E que bom o Brasil hoje se
mantém de pé graças à agricultura que todos
soubemos defende, que sabemos orientar e é o
que sabemos fazer. Então, muito obrigado,
deputados pela oportunidade de dizer essas
palavras, e a minha alegria e incentivo para
que, acima de tudo, tenhamos sempre aquilo
que é o combustível para qualquer conquista:
confiança, porque sabemos o que queremos.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Neste momento, o
Poder Legislativo catarinense, em Sessão
Solene, presta homenagem aos 40 anos de
fundação da Associação dos Técnicos Agrícolas
de Santa Catarina - Atasc, e aos 30 anos de
fundação do Sindicato dos Técnicos Agrícolas
de Nível Médio do Estado de Santa Catarina -
Sintagri, pela relevante atuação na defesa dos
direitos e interesses da categoria, bem como
na promoção social, cultural e política de todos
os profissionais.

E o resultado está aí, o Brasil, que há
10 anos era emergente, que era o xodó do
mundo, hoje virou chacota no planeta,
lamentavelmente, mas vamos dar a volta por
cima, se Deus quiser. Hugo é um prazer vê-lo
aqui, e depois quero o nome do remédio que
está tomando, pois não envelhece nunca.

Quero também saudar o Nésio, técnico
agrícola da Federação dos Apicultores, todos os
senhores e senhoras, dizendo que eu tenho
participado da nossa entidade, mas o deputado
que está no DNA da sua atuação, do dia a dia
dos técnicos, é o Altair, ele tem esse mérito! E
nós estivemos há poucos dias com o gover-
nador, falando do nosso movimento,
apresentando as necessidades e levando os
pleitos de melhoria e importância dos Cedups.
E O Altair e o Tiago apresentaram para o gover-
nador, e questionamos a proporção, pois me
assustei quando nos informaram, e comu-
nicamos ao governador, que no governo do
estado tem dez engenheiros para um técnico

Convido o excelentíssimo senhor
deputado estadual Altair Silva, juntamente
com o excelentíssimo senhor deputado
estadual Darci de Matos, para fazerem a
entrega das homenagens.

Um grande abraço a todos!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Altair

Silva) - Gostaria de registrar a presença das
seguintes autoridades:

Convido para receber a homenagem o
senhor José Carlos Brancher, presidente da
Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa
Catarina - Atasc.

Assessor parlamentar e técnico
agrícola, senhor Carlos Lazareti, neste ato
representando o deputado Valmir Comin; (Procede-se à entrega da homenagem.)

Técnico agrícola, senhor Edson Carlos
de Quadra, neste ato representando o deputado
José Milton Scheffer.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sara]
Convido para receber a homenagem o

senhor Antônio Tiago da Silva, presidente do
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Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio
do Estado de Santa Catarina - Sintagri.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Altair
Silva) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome dos homenageados, o assessor jurídico das
entidades, técnico agrícola e advogado, o senhor
Silvio Walter. [Degravação: Cinthia de Lucca]

diversas ações judiciais sofridas, atacando a
constitucionalidade de nossa legislação
profissional.(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) Enfim, foram tantas batalhas,
conquistas, que exigiram o suor da grande
maioria de todos que aqui estão. E isso,
colegas, só foi possível pela garra de nosso
movimento, pela característica do profissional
técnico agrícola, por ser uma profissão de fé, e
pela organização de nosso movimento. Não
estamos aqui por acaso, em uma sessão
solene, comemorando os 40 anos de Fundação
da Associação dos Técnicos Agrícolas.

Convido para receber a homenagem o
senhor José Carlos Brancher. O SR. SILVIO WALTER - Primeiramente,

gostaria de saudar o nosso colega, técnico
agrícola e deputado estadual, Altair Silva, que
preside esta sessão solene em homenagem
aos 40 anos de fundação do nosso Sindicato
dos Técnicos Agrícolas, e aos 30 anos de
fundação da Associação dos Técnicos
Agrícolas, Atasc.

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

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

senhor Nésio Fernandes de Medeiros,
presidente da Federação das Associações de
Apicultores de Santa Catarina - Faasc.

Cumprimentando-o, saúdo toda a
mesa, os nossos colegas, aqui também recém-
homenageados, e de forma especial, saúdo
todos os colegas técnicos agrícolas, esposas e
familiares aqui presentes.

O marco inicial dessas conquistas
desses colegas que há pouco falaram, que
foram de carro a Brasília, percorrendo todo o
estado em um “fusquinha”, “brasília”,
custeando o nosso movimento. É através desta
organização de nossa associação, de nosso
sindicado, da cooperativa dos técnicos
agrícolas, da federação dos técnicos agrícolas
que tanto contribuíram, e que hoje talvez esteja
em um caminho não tão adequado em atenção
ao nosso movimento, do conselho de ensino
agrícola, enfim, são essas entidades
fortalecidas que fazem com que a nossa luta
seja cada vez mais exitosa.

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

senhor Gerson Batistella, presidente do
Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa
Catarina - Conea.

O que falar neste momento que nos
toma com grande emoção. O que falar depois
das maravilhosas palavras aqui proferidas por
nosso colega e ex-deputado Hugo Biehl, por
nosso colega deputado Darci de Mattos. É uma
grande responsabilidade falar também em
nome desses colegas homenageados que tanto
contribuíram para o nosso movimento.

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

senhor Nei Antonio Kukla, presidente da
Cooperativa de Trabalho na Prestação de
Serviços Agropecuários e Ambientais - Unitagri.

Para ficar mais tranquilo, e não
tremer tanto as pernas, posso dizer com
garantia que certamente o mesmo médico que
Hugo Biehl frequenta, o mesmo medicamento
que ele toma para nunca envelhecer,
certamente é o mesmo que o nosso professor
Anísio Souza Gomes frequenta, pois ambos
continuam sempre os mesmos.

As conquistas, obviamente, todos
aqui presenciaram, foram muitas, mas os
nossos desafios ainda são muito grandes.
Parece-me que isso faz parte da vida do técnico
agrícola, a cada nova conquista, surgem outros
desafios. E estão postos para todos nós, a
questão do conselho próprio, do profissional
técnico agrícola, uma vergonha para este país,
uma vergonha para os profissionais liberais,
uma vergonha para o sistema Confea/CREA,
que querem que permaneçamos nele, em que
só temos o direito de votar e nem de ser
votado, uma vergonha para um sistema que não
reconhece a nossa legislação profissional; uma
vergonha para uma autarquia federal que sistema-
ticamente descumpre a legislação profissional e
ainda querem fazer frente à nossa proposta de
criação de um conselho próprio.

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

técnico agrícola senhor professor Luiz Alberto
Ferreira, neste ato representado pelo senhor
Jurandyr Largura.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Então, colegas, feita a saudação
inicial e esta pequena brincadeira, eu quero
dizer a todos que recebemos esta homenagem
com muito carinho e muita alegria e tomado por
grande emoção. E certamente este sentimento
que eu externo a vocês é o mesmo que toma
todos os nossos colegas recém-
homenageados. Realmente este momento faz
com que voltemos ao passado, passando todo
aquele filme em nossa mente desde a época
da escola agrícola, do início da atividade
profissional. Tudo isso que passamos,
frequentamos, fizemos com muito orgulho e
temos realmente por tudo isso que aconteceu.

(Palmas)
Convido para receber a homenagem o

técnico agrícola senhor Sérgio Stedile.
(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convido para receber a

homenagem o técnico agrícola senhor Anísio
de Souza Gomes.

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

homenagem o técnico agrícola senhor
Magno Vinicius Uba de Andrade.

Este é o nosso desafio, talvez o
principal deles, e que nós iremos alcançar. Essas
pessoas não deveriam subestimar a capacidade, a
luta, o empenho do profissional técnico agrícola,
deveriam sentir-se privilegiados de poder ter o
profissional técnico agrícola no sistema
Confea/CREA, e valorizar a nossa profissão, como
todo e qualquer país bem intencionado com o
desenvolvimento da sociedade assim faz.

(Procede-se à entrega da homenagem.) Foram tantos os desafios enfren-
tados, não é professor Anísio de Souza Gomes
e demais colegas homenageados. Fui para a
escola agrícola com 15 anos de idade, tendo a
oportunidade de conhecer vários colegas e
professores que até hoje estão no movimento.
Lembro-me que, naquela época, com 15 a 17
anos de idade, participei lá em Canoinhas, de
algumas reuniões promovidas pelos
professores da nossa escola, com o intuito de
fortalecer a nossa categoria profissional, repre-
sentando desafios já naquela época na
regulamentação da nossa profissão, uma lei de
1968, que só foi regulamentada em 1985. Foi
uma dificuldade para regulamentar a nossa
profissão para que pudéssemos ter o pleno
exercício profissional, os desafios que os
colegas da época e nós também enfrentamos
para o efetivo exercício de nossa profissão,
mesmo depois de regulamentada.

(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o

Parlamento Catarinense fará entrega de
certificados às personalidades que contribuíram
para a construção dessa história de sucesso.

Convido para receber o certificado o
senhor Silvio Walter, assessor jurídico da Atasc
e do Sintagri.

Então, são muitos os nossos desafios,
além do conselho, aprimoramento de nossa
legislação profissional, do desenvolvimento do
ensino agrícola, a questão do piso salarial da
categoria, e aí por diante. Quero dizer a todos
vocês e frisar aquilo que costumeiramente falo
em nossos encontros: nós vamos alcançar
esses objetivos, os nossos desafios, mas tudo
isso será possível de maneira mais facilitada,
se cada vez mais aprimorarmos a nossa forma
de organização como categoria profissional.

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

técnico agrícola, senhor Venilton José de Souza.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convido para receber o certificado

o senhor Hilário Tezza Destro, técnico
agrícola e proprietário do grupo Plantar
Agropecuária de Araranguá.

Temos que cada vez mais estarmos
fortalecidos como Sindicato dos Técnicos
Agrícolas, como Associação dos Técnicos
Agrícolas, como Cooperativa de Técnicos
Agrícolas, como Conselho de Ensino Agrícola
comprometido com a qualidade de ensino para
que possamos colocar no mercado de trabalho
profissionais capacitados e comprometidos
com a realidade, com o desenvolvimento
agropecuária do nosso estado. Então o
fortalecimento dessas entidades é a porta de
entrada e também a continuidade do sucesso
das nossas conquistas.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Aquelas outras forças que não

gostariam de ver o técnico agrícola incluído ao
mercado de trabalho, as disputas todas do
sistema Confea/CREA, impedindo que os
técnicos agrícolas exercessem a sua atividade
profissional. O professor Anísio e o nosso
colega Sérgio Stedile há pouco nos mostraram
a antiga carteirinha do CREA, com as
atribuições anotadas em suas carteiras por
força de decisão judicial. São desafios que
enfrentamos para fazer com que essa
legislação profissional fosse mantida, as

Convido para receber o certificado
a técnica agrícola, senhora Rosangela Maria
de Carvalho.

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

pela entrega das homenagens.
Esta sessão está sendo gravada e

será transmitida pela TVAL, acompanhe a
programação. Para finalizar, só nos resta agradecer

a todos vocês, agradecer as entidades que nosMuito obrigado!
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representam, agradecer a Assembleia
Legislativa pela criação desta sessão solene
em homenagem à nossa categoria profissional.
Realmente eu tenho orgulho de fazer parte da
nossa categoria profissional; tenho orgulho de
ser técnico agrícola. Para finalizar, agradecer, mais
uma vez a todos vocês, e com a permissão de
nossos colegas homenageados também, gostaria
de compartilhar, juntamente com os meus colegas,
esta homenagem com todos.

técnica agrícola, mas também, a primeira
profissional técnica agrícola credenciada no
país para a emissão do Certificado
Fitossanitário de Origem.

acabamos nos envolvendo também em projetos
em nível nacional.

Queria agradecer a homenagem pessoal
feita a mim. Acho que não sou merecedor por estar
ainda no exercício do cargo. Enfim, quero
agradecer aos proponentes da sessão, desejando
a todos um feliz regresso. E para os colegas
técnicos agrícolas que estão aqui, em Lages,
participando do evento, amanhã cedo
continuaremos nossas atividades até às 11 horas.

(Palmas)
E quando participaram do curso para

esse credenciamento, a Rosângela, o colega
Fabiano Garcia aqui presente e o Antônio Jorge
Polezza, foram motivos de chacota, em que
algumas pessoas comentaram: “Agora vocês
podem tomar café, porque nós já tomamos
café.” haviam tomado. Não farei alusão a
ninguém, mas foi isso que aconteceu. E
tivemos, naquela época, a hombridade de um
presidente da Cidasc afirmar o seguinte: “Se é
lei, deve ser cumprida”, assumindo conosco,
enquanto movimento, a responsabilidade de
fazer cumprir a lei, aquilo cobrado, que seja
executado. [Degravação: Iago Z. Seemann]

Muito obrigado! Que tenhamos, todos, uma boa-noite!
(Palmas) (Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) (SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Altair

Silva) - Convido para fazer uso da palavra, em
nome da instituição homenageada, o
presidente do Sintagri, técnico agrícola, Antônio
Tiago da Silva.

O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA -
Quero registrar também a presença da técnica
agrícola, Graziele Schnorr, presidente do Núcleo
dos Técnicos Agrícolas de São José do Cedro,
lá na divisa com a Argentina.

Antes, porém, com a sua aquiescência,
gostaria de registrar com muita honra a
presença do presidente do núcleo dos técnicos
agrícolas de São Joaquim, Roberto Proença de
Souza, do vereador do município de São Joaquim,
Clodoaldo de Souza Costa e do presidente do
CREA, Carlos Alberto Quitá Xavier.

Quero convidar para fazer uso da
palavra em nome da instituição homenageada,
o presidente da Atasc - Associação dos
Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, sr. José
Carlos Brancher.

A Rosangela tem um significado mais
do que especial para nosso movimento, em
primeiro lugar por ser técnica agrícola, por ser
mulher e acima de tudo por ter sido a primeira
credenciada a fazer uma atividade que hoje é
corriqueira entre muitos profissionais. O
pessoal da serra sabe do que estou falando, da
certificação sanitária de origem e das possibi-
lidades que se abrem para que tenhamos mais
oportunidades de trabalho.

O SR. JOSÉ CARLOS BRANCHER -
Boa-noite a todos os presentes. Gostaria de
inicialmente saudar o excelentíssimo deputado
estadual Altair Silva, proponente desta sessão.
Nós estamos lisonjeados, orgulhosos e
agradecidos por ela.

Muito obrigado!
O SR. ANTÔNIO TIAGO DA SILVA -

Gostaria de saudar o deputado Altair Silva, meu
conterrâneo de longa data; saudar o deputado
Darci de Matos, e quando ele aqui me chama
de Thiaguinho, é porque nossa convivência vem
desde 1979 do colégio agrícola. Então, eu e o
Darci tivemos o privilégio de nos formar na
melhor turma do colégio agrícola de Araquari, a
de 1981. E fazendo alusão aos cabelos pretos
do Hugo, do Anísio, não podemos nos esquecer
do Chico Garcia que também não muda nada.
Então, ficou para cada um de nós fazer a
lembrança de um de vocês.

Então, as nossas dificuldades são
enormes, e tive a felicidade de ouvir desta
tribuna que nós temos hoje um parceiro, mas
nosso anseio maior é um conselho próprio.
Parabéns, deputado Darci de Matos, por ter
assumido essa postura. Da mesma forma, sei
que o deputado Altair Silva também é um
defensor ferrenho nessa situação, como há
outros parlamentares, e em outros estados
também. O Rio Grande do Sul, São Paulo e
vários estados do país nos têm apoiado e
propiciado avançar com esse projeto. Então,
não será nenhuma dificuldade que se crie que
não superaremos.

Saúdo o deputado estadual Darci de
Matos, que não mede esforços para que
estejamos firmes nas nossas proposições.
Quero agradecer aos demais membros, e não
posso esquecer-me do Hugo Biehl. Quero dizer
que você não foi candidato em Videira não por
falta de minha vontade, pois eu lhe persegui
por todos os lados e lhe acuei bastante para
que assumisse essa postura novamente.

Mas, quero rapidamente dizer que me
senti balançado, pois esperava com certeza a
homenagem para a entidade, mas não para a
pessoa, José Carlos Brancher. Então, quero
inicialmente apenas falar que, em 24 de julho
de 1977, gloriosos homens reuniram-se para
criar a Associação dos Técnicos Agrícolas de
Santa Catarina. Naquela época, 1977, eu
estava enfurnado no Colégio Agrícola Angelo
Emílio Grando, de Erechim, e me formava em
dezembro de 1977. E, agora, eu senti um
orgulho redobrado por saber que a minha turma
no dia 9 de dezembro deste ano irá se reunir
depois de 40 anos. Será a primeira reunião que
iremos fazer. E o prefeito do Rio Grande do Sul,
técnico agrícola, grande parceiro, o Lírio
Zarichta, está imbuído de organizar o encontro
e nos irmanamos com ele para comemorar,
porque técnico agrícola é profissão de fé, de
luta, de trabalho, de dedicação, de esmero.

Gostaria de saudar os demais
componentes da mesa, os senhores e as
senhoras, e após o discurso do Silvio, não
sobrou nada para eu falar, o meu discurso se
foi. Mas, enfim, nós temos que voltar um pouco
no tempo, relembrando do dia 30 de agosto de
1987, uma manhã cinzenta na cidade de Lages
e extremamente fria, onde nem se via
cachorros na rua. Lutamos muito naquela
época contra todas as adversidades até hoje.
Não foi o frio que nos proibiu de criar o
Sindicato dos Técnicos Agrícolas, há 30 anos, e
não foi nenhum dos obstáculos criados por
nenhuma entidade, por nenhum profissional,
que nos fizessem desistir do sonho, que nos
fizessem parar de regar aquela semente
plantada no dia 30 de agosto de 1987, na
cidade de Lages.

Esse êxito que tivemos acontece por
uma questão muito simples, esta sessão
solene acontece hoje porque temos, na
Assembleia Legislativa, técnicos agrícolas que
nos respaldam. Foram citados aqui três
vereadores que são técnicos agrícolas. Há
técnicos agrícolas que são prefeitos,
vereadores, deputados estaduais e federais.
Nós precisamos ter representatividade política,
seja em Florianópolis, nos municípios e
especialmente em Brasília. Enquanto entidade,
temos que abraçar aqueles que são nossos
parceiros e dar apoio para que possam chegar
à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal.
Não podemos pensar em fazer mais
associativismo, cooperativismo, sindicalismo
sem que tenhamos o norte político dentro do
nosso movimento. Precisamos eleger repre-
sentantes políticos. Essa é a chave para que
nós consigamos avançar ainda mais nos
nossos pleitos.

O que temos feito ao longo desses
30 anos é buscar cada vez mais evidenciar o
profissional técnico agrícola. Costumo dizer em
minhas conversas com alunos de escolas
agrícolas, com profissionais que não somos
ajudantes, somos profissionais plenos, com
uma legislação que queiram ou não
reconhecê-la, ela existe e cada vez que
precisamos recorrer à justiça para fazer valer
esta legislação, nós temos êxito.

E, nessa tarefa, eu atuei muito como
técnico agrícola, fazendo assistência sem
onerar os produtores. É engrandecedor quando
conseguimos fazer com que as pessoas
mudem aquela atividade sofrida que elas vêm
vivendo, para que tenham uma melhor
qualidade de vida, para que tenham na sua vida
cotidiana um trabalho melhor. Nesse trabalho,
nessa criação, lembramos das dificuldades que
esses homens tiveram naquela época, 40 anos
atrás, o Stedile, o Anísio e outros. Não
tínhamos WhatsApp ou e-mail, que facilitam a
nossa interação hoje. Vejam a dificuldade na
época e vejam aonde eles chegaram. Muitos
dos jovens esqueceram as dificuldades que
havia lá. Hoje, a facilidade é tão grande que
eles, simplesmente, ficam alheios a tudo,
alheios a sua profissão e às vezes se
escondem atrás dos celulares, computadores,
Facebook, e não veem na atividade, no dia a
dia, não estão conosco. [Degravação:
Taquígrafa Cristiany]

Fica aqui o desafio para que, no ano
que vem, que é um ano eleitoral, fiquemos
juntos por um projeto, o projeto do técnico
agrícola. Esqueçam o partido político e vamos
nos voltar ao partido do técnico agrícola. Esse é
o nosso partido! Esse é o caminho que temos
para continuar tendo êxito na profissão, como
técnicos agrícolas que somos.

Então, podem não reconhecê-la de
forma legal, que deveria ser, mas reconhecem
quando a justiça determina. Nesta trajetória,
tivemos algumas boas surpresas e, dentre os
homenageados, vocês podem ver algumas
faces muito conhecidas que são aquelas que
convivem e conviveram conosco no passado,
mas vimos algumas pessoas que em certos
momentos podem ser praticamente anônimas
para nós. E aqui gostaria de fazer referência a
Rosangela. A homenagem feita a ela hoje pela
Assembleia Legislativa não é apenas a um
técnico agrícola, não é apenas a uma mulher

Finalizando, eu gostaria de agradecer
a homenagem prestada ao Sindicato dos
Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, o qual eu
tenho a honra de presidir e representar. Sinto-
me honrado em fazer parte dessa equipe que
está à frente do Sindicato, buscando o que há
de melhor para cada um dos técnicos agrícolas
deste estado e porque não dizer do país, já que
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Destaco um ponto importante: quando
eu assumo algo, gosto de assumir muito bem.
Foi-me incumbido ser presidente do Conea, no
ano de 2000 e disse-me: serei presidente do
Conea, mas com uma proposta diferente daquela
que íamos praticamente passear nos rincões do
estado, indo lá fazer uma reunião de uma hora.

grande líder. Neste momento, talvez, eu esteja aqui
falando em líderes porque na vida espelhamos
muito na atuação deles, nos seus exemplos que
guiam o caminho da humanidade.

homenagear e o protocolo da Casa do Povo tem
algumas normas de números de pessoas a ser
homenageadas. E eu sei que aqui, nesta
plateia, tem muitas pessoas que igualmente
aos que foram homenageados também
merecem a devida homenagem.

Muito jovem, Hugo Biehl, foi meu
patrono de formatura no Colégio Agrícola de
Araquari. Formei-me em 1984 e 1985 já em
Chapecó, e Hugo Biehl foi um dos grandes
mestres, com certeza, estou na política guiado
pelos seus exemplos, tanto é que em todas as
eleições que disputei, já não são poucas, usei
sempre o n. 11.130, que Hugo Biehl sempre
usava quando concorria a deputado estadual.

Eu quero apenas fazer uma recordação
dos anos de 1975, quando em 1970, aqui, em
Santa Catarina, se formavam os primeiros
profissionais. Em 1977, jovens com 18 anos a
21 anos sonhando alto, e o sonho é o que
move a energia de todos nós para aquilo que
queremos idealizar; e há 40 anos jovens
abnegados tomaram a iniciativa de fundar a
Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa
Catarina, a Atasc, que foi a precursora abrindo
portas para o movimento dos técnicos agrícolas e
surgindo o Sindicato dos Técnicos Agrícolas dez
anos mais tarde, depois a Unitagri, o Conea.

Nós vamos fazer um trabalho
qualificado, melhorando o ensino agrícola
catarinense. E acho que nós o fizemos muito
bem. Só o ato de termos a coragem de criar
uma avaliação dos nossos alunos, quando eles
saem das escolas, isso faz com que o orgulho
volte em nosso peito, professores, educadores,
porque aí está o respaldo que temos de dizer:
eu, sim, preciso ver como aquele menino que
coloco no mercado de trabalho, e que o Silvio
Dreveck frisou muito bem: como esse menino
vai e vai assumir o seu campo.

Então, a nossa homenagem, o nosso
reconhecimento pela trajetória. Que Deus lhe
dê vida longa para que você possa continuar
sendo um grande conselheiro de todos nós.

Quero saudar o Carlos Coelho, repre-
sentando o movimento em nível de Brasil, tem
feito uma grande articulação no Congresso
Nacional para que tenhamos o nosso conselho
efetivamente reconhecido, também mantém
entendimento junto com o sindicato e com a
Atasc para que as coisas aconteçam.

Então, eu acredito! E hoje assumi
mais um compromisso com vocês, e quando
vocês me apertaram lá no início, eu corria, e eu
disse: não posso assumir um compromisso
sem saber se esse compromisso é importante
para vocês. Eu sou um senhor aposentado no
momento. Então tenho bastante tempo, mas
gosto de ser convidado para festa, passeios,
não para trabalho. O único trabalho sozinho que
faço é lá no Rio Grande do Sul, na cidade
Viadutos, no meu erval! Aqui quero trabalhar, e
assumi o compromisso, dizendo: assumo o
compromisso, com vocês juntos.

Nós temos uma organização que nos
orgulha muito, mas Santa Catarina de 40 anos
atrás não é a mesma de hoje, porque
atualmente vivemos o momento do verdadeiro
desenvolvimento do agronegócio, a
profissionalização, a industrialização e o
empreendedorismo de muitos profissionais
técnicos agrícolas, abnegados, fazendo com
que tenhamos uma organização que nos honra.

Neste momento, Santa Catarina não
tem nenhum técnico agrícola como tivemos o
Hugo Biehl, na Câmara Federal, para que
pudéssemos ter, sim, uma representação
legítima, verdadeira, não terceirizada. Por isso, não poderia deixar aqui de

registrar os abnegados que naquela época
tomaram a decisão e, hoje, nós temos um
movimento reconhecido, sendo que muitas
daquelas lutas de 40 anos atrás elas persistem
nos dias de hoje, mas o ânimo e o sonho estão
firmes e presentes em cada um de nós para
que possamos realizar. E a realização dos
sonhos que temos pela frente é o conselho
próprio, que dependerá muito da nossa união,
da nossa persistência e a coragem
inquebrantável de todos que sempre se
dedicaram ao movimento. Nós precisamos
estar firmes para concretizar esse ideal, pois
muitos dos que vierem precisarão dessas
ações que nós desenvolvemos no dia de hoje.

Tenho certeza de que num futuro
muito breve, iremos reconquistar o espaço de
Santa Catarina para que possamos intensificar as
nossas causas, porque a maioria das ações do
nosso movimento tem muito a ver com Brasília.

Então, assumi esse compromisso
para continuarmos com a nossa força, com a
nossa garra, com o nosso trabalho para que
vocês tragam os colegas junto da entidade. São
40 anos que estamos fazendo isso e, agora,
nós temos que fazer ainda melhor, ainda mais
porque os desafios sempre são grandes.
Aqueles que param no tempo, eles se perdem
no tempo. E todos os trabalhos que eu
assumo, gosto de assumir muito bem.

Quero saudar o presidente da Atasc,
José Carlos Brancher, entusiasta e professor,
além de ser uma pessoa sempre animada,
vestindo a camisa dos técnicos agrícolas.

Saúdo de forma muito especial o meu
amigo conselheiro e líder do governo na
Assembleia Legislativa e já está no terceiro
mandato, sempre com expressiva votação.
Além disso, tem atuação destacada e sempre
com disposição em atender quaisquer
solicitações, uma vez que conhece todos os
caminhos do Legislativo e do governo.

É isso, não é presidente Carlos
Alberto Kita Xavier, o último foi lá contigo; e ao
Felipe e Ari, eu dizia “não”, pois às vezes eu
era chato, porque se é para fazer temos que
fazer bem feito, ninguém assume um trabalho
para fazer mal feito.

Quero encerrar agradecendo a presença
de cada um dos senhores, senhoras aqui
presentes, fundadores do nosso movimento,
que receberam homenagem por estarem
“aposentados”, mas que não se aposentam do
movimento, continuam contribuindo com os
técnicos agrícolas, somando essa energia positiva
para que nós possamos ter Santa Catarina sempre
na vanguarda da produção, do agronegócio, uma
referência para o Brasil e o mundo.

Enfim, é um parceiro de todas as
horas, possibilitando-me desenvolver um
grande trabalho. Além disso, temos uma
dobradinha muito forte na Assembleia
Legislativa, trabalhando em conjunto em prol
dos técnicos agrícolas, e o Darci de Matos é
um braço forte nessas ações para que
possamos levar avante a representação dos
técnicos agrícolas no Parlamento Catarinense.

Encerrando, desculpem-me a demora,
gostaria de agradecer a proposição do
deputado Altair Silva por esta homenagem à
Atasc, mas não esperava para mim, em
acontecendo, quero dizer que não sou tão
humilde como vocês pensam, e acredito que se
me deram é porque sou merecedor dela e fico
muito grato à Assembleia Legislativa do estado
de Santa Catarina.

Parabéns a todos nós, parabéns aos
técnicos agrícolas e que permaneçamos
sempre juntos, lá no Parlamento, pois dá muito
orgulho representar a todos nós, técnicos
agrícolas, e vivificar agropecuária catarinense.
Parabéns a Atasc pelos 40 anos, parabéns
Sintagri pelos 30 anos.

Eu quero saudar a Valdirene Bizolo
Sommer, neste ato representando o meu amigo
Enori Barbieri, presidente da Cidasc.
[Degravação: Taquígrafa Elzamar]

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Quero dizer que é um momento muito

especial ouvir aqui a palavra de cada um dos
companheiros, sentir a energia dos
homenageados, nós tivemos uma outra
oportunidade, eu disputei três eleições para
deputado estadual, nas quais fiquei como
suplente, mas tive a oportunidade de assumir
todas as suplências. Na primeira vez e na
segunda vez por 60 dias, coincidindo justamente
com a data do dia 5 de novembro, quando nós
realizamos na Assembleia uma sessão solene
onde tivemos a oportunidade de homenagear
muitos colegas, alguns deles aqui presente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Altair
Silva) - Neste momento, passo a condução dos
trabalhos ao deputado Darci de Matos, para
que eu possa fazer uso da palavra.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Darci
de Matos) - Concedo a palavra ao deputado
Altair Silva.

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

O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA -
Quero saudar todos os amigos e amigas aqui
presentes, os colegas técnicos agrícolas,
saudar o Antônio Tiago da Silva, presidente do
Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio
do estado de Santa Catarina, nosso
conterrâneo, grande conselheiro do mandato.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.

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

sessão, convocando outra, ordinária, para a
semana subsequente, à hora regimental.
[Degravação: Taquígrafa Sílvia] [Revisão:
Taquígrafa Elzamar].

Queira Deus que os técnicos agrícolas
possam ter cada vez mais representação na
Assembleia para que nós possamos fazer mais
eventos, porque temos muitas pessoas a

Neste momento, quero saudar, de
forma muito especial, o meu amigo Hugo Biehl,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ANEXO I

(Altera o Anexo Único do Ato da Mesa nº 159, de 15/08/2007)
“ANEXO ÚNICO

. ........................................................................................................ATO DA MESA Nº 458, de 25 de agosto de 2017
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSA 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,

. ........................................................................................................
COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS

. ........................................................................................................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,

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL
. ........................................................................................................
COORDENADORIA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS
1. Chefia de Seção - Análise de Conformidade
a)analisar se o requerente preenche as condições previstas na
legislação para fins de concessão de auxílio-alimentação, vale-
transporte, auxílio-saúde, auxílio-educação e auxílio-funeral;
b)comunicar ao requerente eventual desconformidade no requerimento
ou nos documentos anexos;

Art. 1º DESIGNAR a servidora DAURA NAVEGANTE
MENESES DE AGUIAR, matrícula nº 1455, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa para exercer a função de Assessoria Técnica-
Administrativa - Pesquisa e Recebimento de Documentos, código
PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 8
de agosto de 2017 (DL - Diretoria Legislativa).

c)emitir a solicitação para a compra de vale-transporte; e
d)elaborar certidões para o pagamento de auxílio-funeral.
2. Chefia de Seção - Fiscalização da Gestão de Benefícios
a)cotejar mensalmente os comprovantes de pagamento com o cadastro
de beneficiários;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.

b)fiscalizar a regularidade na gestão do auxílio-alimentação, vale-
transporte, auxílio-saúde, auxílio-educação e auxílio-funeral;
c)realizar consultas à Procuradoria Jurídica e Diretoria de Recursos
Humanos, quando necessário;

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

d)controlar a entrega do vale-alimentação e vale-transporte; eDeputado Kennedy Nunes - Secretário
e)proceder à suspensão e cancelamento de benefícios.

*** X X X ***
3. Chefia de Seção - Registro e PagamentoATO DA MESA Nº 459, de 25 de agosto de 2017
a)elaborar e expedir relatórios dos benefícios concedidos ao servidor; eAltera o Ato da Mesa nº 159, que 2007, que

dispõe sobre as denominações e as
atribuições das funções de confiança; e o
Ato da Mesa nº 160, de 2007, que
disciplina e fixa o quantitativo das funções
de confiança.

b)encaminhar à Coordenadoria de Processamento do Sistema de
Pessoal relatório para registro e pagamento dos benefícios concedidos.
4. Assessoria Técnica-Administrativa - Apoio à Gestão de Benefícios
a)auxiliar o Chefe de Seção na elaboração e execução dos procedi-
mentos relativos à gestão de benefícios;
b)auxiliar a Seção de Fiscalização da Gestão de Benefícios quanto à
elaboração e controle dos benefícios;

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC e na Lei Complementar
nº 698, de 11 de julho de 2017,

c)auxiliar no controle e entrega do vale-alimentação e vale-transporte; e
d)auxiliar a Seção de Análise de Conformidade e Encaminhamento para
registro e pagamento quando necessário.RESOLVE:
5. Assessoria Técnica-Administrativa - Informação e Atualização de DadosArt. 1º As Funções de Confiança de Chefias de Seção,

PL/FC-3, e de Assessorias Técnica-Administrativa, PL/FC-2, da extinta
Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoal, previstas no
Anexo Único do Ato da Mesa nº 159, de 15 de agosto de 2007, e no
Anexo Único do Ato da Mesa nº 160, de 15 de agosto de 2007, ficam
transformadas e remanejadas para a Coordenadoria de Gestão de
Benefícios, conforme os Anexos I e II deste Ato.

a)orientar os servidores e esclarecer dúvidas acerca da concessão e
cancelamento dos benefícios;
b)manter os arquivos da Coordenadoria organizados e atualizados; e
c)prestar atendimento ao público em geral.

COORDENADORIA DE ESTÁGIOS ESPECIAIS
. ........................................................................................................

COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIAArt. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua
publicação. . ........................................................................................................

DIRETORIA FINANCEIRADeputado SILVIO DREVECK - Presidente
. ............................................................................................... ” (NR)Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
ANEXO II

(Altera o Anexo Único do Ato da Mesa nº 160, de 15/08/2007)
“ANEXO ÚNICO

FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SETORES CHEFIA DE SEÇÕES
 PL/FC-3

ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
PL/FC-2

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

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS ....................... ................................................

Coordenadoria de Processamento do Sistema
de Pessoal

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

Coordenadoria de Gestão de Benefícios 03 02

Coordenadoria de Saúde e Assistência ....................... ................................................

Coordenadoria de Estágios Especiais ....................... ................................................

Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais ....................... ................................................

DIRETORIA FINANCEIRA ....................... ................................................

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

” (NR)
*** X X X ***

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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ATO DA MESA Nº 460, de 25 de agosto de 2017 ATO DA MESA Nº 464, de 25 de agosto 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,

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 2114/2017, 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, alterada
pela Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

ATRIBUIR à servidora ADRIANA IWERSEN DE SÃO
THIAGO, matrícula nº 7206, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de
Especialização, no valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido
no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos
a contar de 08 de agosto de 2017.

Art. 1º DESIGNAR a servidora TERESINHA BLOEMER
PICKLER, matrícula nº 2094, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Telefonia Fixa, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 1º de
setembro de 2017 (DA - Coordenadoria de Serviços Gerais).Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária 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.

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 461, de 25 de agosto de 2017 Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2113/2017,

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 465, de 25 de agosto 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,

RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, alterada
pela Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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,

ATRIBUIR ao servidor LUIZ FERNANDO NUNES DA
SILVA, matrícula nº 6312, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de
Especialização, no valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido
no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos
a contar de 08 de agosto de 2017.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente Art. 1º DESIGNAR a servidora TULIA DE FREITAS
RIBEIRO, matrícula nº 2047, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a 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 8 de agosto
de 2017 (DL - Coordenadoria de Documentação).

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 462, de 25 de agosto 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 2117/2017,

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.

RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, alterada
pela Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 466, de 25 de agosto 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,

ATRIBUIR à servidora HELOISA HELENA DA SILVA,
matrícula nº 2034, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de
Especialização, no valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido
no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos
a contar de 09 de agosto de 2017.

RESOLVE:
PUBLICAR a composição da Comissão Legal -

Permanente de Licitações, a contar de 1º de setembro de 2017.
Deputado SILVIO DREVECK - Presidente Matrícula Servidor Função
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária 1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA PRESIDENTE
Deputado Kennedy Nunes - Secretário 1039 VICTOR INACIO KIST VICE-PRESIDENTE

*** X X X *** 1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO MEMBRO
ATO DA MESA Nº 463, de 25 de agosto de 2017 2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT MEMBRO
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,

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO MEMBRO
2096 JOHNI LUCAS DA SILVA MEMBRO
1015 SERGIO MACHADO FAUST MEMBRO

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

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

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 467, de 25 de agosto de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

Art. 1º DESIGNAR ao servidor LUIZ ROBERTO SILVEIRA,
matrícula nº 1292, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa para
exercer a função de Chefia de Seção - Fiscalização e Controle de Contratos,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de setembro de 2017 (DA - Coordenadoria de Serviços Gerais).

RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR ESTÁVEL a servidora BARBARA

BIANCHINI VALI, matrícula nº 7525, ocupante do cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-26, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, em virtude do desempenho
alcançado no Estágio Probatório, concluído em 03 de agosto de 2017.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.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 03 de agosto de 2017.

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

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
*** X X X ***

*** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 468, de 25 de agosto de 2017 ATO DA MESA Nº 469, de 29 de agosto 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 1522/2017,

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 2158/2017,

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

RESOLVE: com fundamento no art. 2º, § 5º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, de
19/12/2003,

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribuição,
ao servidor PEDRO IDERALDO SAMPAIO, matrícula nº 980, no cargo de
Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código PL/ALE-70, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e
paridade na forma da lei, a contar de 1º de setembro de 2017.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária à servidora CRISTIANY GEVAERD
ZOSCHKE, matrícula nº 1859, ocupante do cargo de Analista
Legislativo III, código PL/ALE-69, a contar de 14 de agosto de 2017.

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

*** X X X ***

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

Planejamento e do Cronograma dos Workshops Setoriais, após
discussão e votação unanime ficou acordado que o senhor
Deputado Nilso Berlanda indicará um representante para participar
do Workshops Setoriais que irá representar a Comissão de Direitos
Humanos. Apresentou cópia da ata Audiência Pública promovida
pela Comissão de Direitos Humanos em Comemoração ao Dia
Internacional contra a LGBTFOBIA e em Defesa da Resolução do
Conselho Federal de Psicologia Nº 001/1999, realizada no dia 17
de maio de 2017, às 9H, no Palácio Barriga-Verde, que colocada
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O senhor
Presidente apresentou a Revista Papo Sério do Núcleo de
Identidade de Gênero e Subjetividades, ofertadas na Audiência
Pública realizada em 17/05/2017. Em seguida o senhor Deputado
Dirceu Dresch relatou as seguintes proposições: PL/0228.8/2016
de autoria da senhora Deputada Luciane Carminatti, que, “Dispõe
sobre o desembarque de mulheres, pessoas com deficiência e
idosos usuários do transporte coletivo do serviço público de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, e dá outras
providências.” Exarado parecer favorável com as Emendas
Substitutivas Global pelo senhor Deputado Dirceu Dresch, colocado
em discussão e votação, teve Pedido de Vista pelo senhor
Deputado Nilso Berlanda o qual foi acatado e aprovado por
unanimidade. PL/0038.4/2012 de autoria do senhor Deputado
Darci de Matos que “Assegura o direito à matrícula no 1º ano do
ensino fundamental à criança que completar seis anos de idade
até 31 de dezembro do respectivo Ano letivo.” Exarado parecer
contrário pelo senhor Deputado Dirceu Dresch foi colocado em
discussão e votação e aprovado por unanimidade. O senhor
Deputado Nilson Berlanda leu os pareceres das seguintes
proposições relatadas pelo senhor Deputado Cesar Valduga: Of. Nº
0383.3/2016 de autoria da “Associação Beneficente Nova Vida de
Caçador (ABENOVI) que “Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Beneficente Nova Vida de Caçador (ABENOVI), referente
ao exercício de 2015.” Exarado parecer favorável pelo relator
senhor Deputado Cesar Valduga, colocado em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. PL/0303.2/2016 de autoria do
senhor Deputado Gabriel Ribeiro que “Altera a Lei nº 16.606, de
2015, que Assegura ao cônjuge do consumidor de serviços
públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura
mensal de consumo.” Exarado parecer favoravel pelo relator senhor
Deputado Cesar Valduga, colocado em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. O senhor Deputado Fernando Coruja
relatou as seguintes proposições: Of. Nº 0700.7/2016 de autoria
de Entidade Social que “Encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados (STAN), de
Tubarão, referente ao exercício de 2015”, colocado em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade. PL./0401.3/2016 de
autoria do senhor Deputado Natalino Lázare que “Institui a Semana
de Incentivo à Participação da Mulher no Processo Eleitoral”,
colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
PL/0370.2/2016 de autoria do senhor Deputado Cesar Valduga

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte e 21 dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às
treze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a
Presidência do Deputado Mauro de Nadal, com amparo nos artigos
131 e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 2ª
Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, referente à
3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença
dos senhores Deputados: Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Mauro
de Nadal, Nilso Berlanda e Cesar Valduga. Em cumprimento ao
Regimento Interno, o senhor Deputado Mauro de Nadal agradeceu
aos senhores Deputados pela presença e submeteu à apreciação a
Ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. O
senhor Presidente leu requerimento de audiência publica
apresentada pelas autoras senhoras Deputadas Luciane
Carminatti, Ana Paula Lima e Dirce Heiderscheidt sobre a temática
“Construção do Pacto Estadual Maria da Penha”, a ser realizada
em 08/08/2017 às 09:00 horas, no Plenarinho Paulo Stuart.
Wright da Assembleia Legislativa, colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente fez a
leitura dos seguintes ofícios que foram encaminhados a Comissão:
Of. Nº 6/2017/GAB-SEPPIR/SEPPIR/MJ do Ministério da Justiça e
Cidadania: Proposta de Projeto que dispõe sobre a criação de
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Racismo,
Xenofobia e Intolerância Religiosa e Afins. Oficio nº.023/2017 -
CCEPC do Conselho da Comunidade na Execução Penal da Capital.
Indicação de representante para compor o CCEPC, biênio
2017/2019, após leitura foi discutido e retirado da pauta para ser
feita uma análise mais aprofundada, e que fosse enviado cópias
aos membros da comissão. Leitura do Ofício Circular
0013/17/CGP do Gabinete da Presidência, que encaminha cópia
do Ato da Mesa nº 237 de 16/03/17 que regulamenta a realização
de Audiências Públicas externas por sessão legislativa para
conhecimento dos membros da comissão. Leitura do ofício Circular
nº 0015/17/CGP do Gabinete da Presidência, informando que a
partir de 12/06/2017 as despesas com concessão de diárias para
os servidores indicados para prestarem serviços nas Audiências
Públicas Externas, Atos Solenes e Sessões Solenes serão
custeadas pelo Gabinete Parlamentar do Deputado ou pela
Comissão Permanente solicitante; o senhor Presidente pediu que
fosse enviado cópias aos membros da comissão. Leitura do Of. nº
0187/17CGP solicitando a indicação de um representante desta
Comissão, Deputado ou Servidor, para participar do Workshop
Setorial, programado para o dia 26 de junho, a partir das 13h, na
EPAGRI (Itacorubi), com foco em Assistência Social, visando à
construção do Plano de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina 2030. Encaminha anexos, para conhecimento, cópias do
Of. nº 085/2017/SPG/GABS, da Secretaria de Estado do
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que “Institui a Semana Estadual da Vigilia Feminista pelo Fim da
Violência contra a Mulher”, colocado em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente fez a leitura do
Oficio nº 044 que justifica a ausência do Senhor Deputado Dalmo
Claro. Leu o relatório do senhor Deputado Dalmo Claro ao Of. Nº
0726.6/2016 de autoria de Entidade Social que “Encaminha
documentação para a manutenção do título de Reconhecimento de
utilidade pública da Comunidade Evangélica de Joinville, referente
ao exercício de 2015” colocado em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. Leu o requerimento para realização de
Audiência Pública a ser promovida por esta Comissão à realizar-se
28/06/2017 às 19:00 horas no Auditório Antonieta de Barros na
Alesc com o tema: Migrar é direito! Desafios atuais na Construção
de políticas públicas com imigrantes e refugiados em Santa
Catarina de autoria do Senhor Deputado Dirceu Dresch. O senhor
Deputado Dirceu Dresch solicitou aos membros da comissão que a
data e hora ficassem em aberto, face ao pequeno espaço de
tempo para preparar e organizar a audiência e sugeriu para o início
do mês de agosto. O senhor Presidente colocou em discussão e
votação, que foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente
leu requerimento de autoria do senhor Deputado Dirceu Dresch,
para constituição de Grupo de trabalho para debater e estudar a
temática LGBT, que se reunirá uma vez por mês na Assembleia
Legislativa, assunto debatido na Audiência Pública realizada no dia
17/05/2017, colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente leu requerimento de autoria do
senhor Deputado Dirceu Dresch que pede o desarquivamento do
PL/0315/2013 de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador
que “Institui o Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais de Santa Catarina (CELGBT-SC) e
estabelece outras providências”, que colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade e assinado por todos os
membros da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados e
encerrou a presente reunião, da qual, eu, Jorge Luiz Biella, Chefe
da Secretaria, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL./0246.0/2015, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que
“Denomina Professora Zitta Flach a Escola de Ensino Médio da
Rede Estadual de Ensino, no Município de Chapecó”, apresentando
parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. A presidente Deputada Luciane Carminatti
relatou, ainda, as seguintes matérias encaminhadas pelo Deputado
Serafim Venzon: OF./0731.3/2016, de autoria Entidade Social,
que”Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Húngara de
Jaraguá do Sul, referente ao exercício de 2015”, parecer
solicitando diligenciamento que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. PL./0146.7/ 2017, de autoria do
Deputado Marcos Vieira que “Dispõe sobre a transferência
simbólica da Capital do Estado de Santa Catarina para o Município
de Taió”, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PL./0063.5/ 2017, de autoria da Deputada Ana
Paula Lima, que “Declara integrante do Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado de Santa Catarina o “Terno de Reis” e adota
outras providências”, que, posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. O Deputado Ricardo Guidi relatou o
PL./0063.5/2014, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que
“Dispõe sobre a inscrição de atletas nos jogos Abertos, Joguinhos
Abertos e demais competições promovidas pelo Sistema
Desportivo Estadual de Santa Catarina, por intermédio da Fundação
Catarinense de Desporto (FESPORTE)”, que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente fez a
leitura do Requerimento de sua autoria solicitando Audiência
Pública a ser realizada no dia 31 de agosto do corrente ano, no
Auditório Deputada Antonieta de Barros, podendo ser alterada essa
data conforme agendamento do local, que debaterá as “O Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB)” e “o
Transporte Escolar em Santa Catarina” que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da
União Catarinense dos Estudantes Secundaristas - UCES,
solicitando realização de Audiência Pública para debater a
estrutura e o fechamento das escolas publicas estaduais na região
da Grande Florianópolis, a ser realizada na Assembleia Legislativa,
em dia e hora disponível para os demais membros desta
Comissão, que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento de Audiência Pública sobre “O
Fechamento da EEB Maestro Francisco Manoel da Silva”, a realizar-
se no dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, às 19:00
horas, na EEB Maestro Francisco Manoel da Silva, em Joinville, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente agradeceu a
presença dos senhores Deputados e encerrou a presente reunião.
E para constar, eu, Meibel Parmeggiani, Chefe da Secretaria, lavrei
a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela
Senhora Presidente, Deputada Luciane Carminatti e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Mauro de Nadal
Presidente da Comissão de Direitos Humanos

*** X X X ***
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das
Comissões, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, sob a Presidência da senhora Deputada Luciane
Carminatti, com amparo no § 1º do artigo 123 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da sexta Reunião Ordinária da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, referente à 3ª Sessão
Legislativa, da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos
senhores Deputados: Valdir Cobalchini, Natalino Lázare, Ricardo
Guidi e Luciane Carminatti. O Deputado Antônio Aguiar encaminhou
justificativa por meio do ofício n. 328/2017, justificando sua
ausência em razão de cumprimento de agenda parlamentar
externa. O Deputado Rodrigo Minotto justificou sua ausência por
meio do ofício nº 129/2017, de 11 de julho de 2017, informando
que estaria cumprindo compromissos parlamentares previamente
agendados. O Deputado Serafim Venzon justificou sua ausência por
meio do ofício nº 061/17, de 11 de julho de 2017, informando que
estava cumprindo agenda parlamentar externa. Dando início aos
trabalhos, a Presidente fez a leitura da Ata da reunião anterior que,
posto em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, a senhora Presidente passou a palavra ao Deputado
Natalino Lázare, no qual não havia matéria a relatar. O Deputado
Valdir Cobalchini também não teve matéria a relatar. A Deputada
Luciane Carminatti relatou as seguintes matérias:
PL./0461.4/2015, de autoria do Deputado Darci de Matos, que
“Institui a Semana Farroupilha, no Estado de Santa Catarina”,
apresentando parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. PL./0109.2/2017, de
autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que “Dispõe sobre a
transferência simbólica da Capital do Estado de Santa Catarina
para o Município de Joaçaba”, apresentando parecer favorável que,

Deputada Luciane Carminatti
Presidente

*** X X X ***

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DO FECHAMENTO DA
EEB MAESTRO FRANCISCO MANOEL DA SILVA
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, no bairro Vila Nova EM Joinville - SC, na parte
externa da EEB Maestro Francisco Manoel da Silva, sob a
Presidência da senhora Deputada Luciane Carminatti, foram
abertos os trabalhos da Audiência Pública aprovada na reunião da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto do dia onze de julho de
dois mil e dezessete.A senhora Presidente abriu a Audiência
Pública e disse estar perplexa com a atitude da Direção da escola
em fechar o portão com cadeado para que a audiência não se
realizasse naquele local. Em seguida cumprimentou as entidades
presentes como o Sinte Estadual, Sinte Regional, A.P.P., o
Vereador Senhor Adilson Girardi e todos os pais, mães e alunos
presentes, passando a palavra para que cada um se manifestasse.
Ao final, a Deputada Luciane Carminatti destacou os encaminha-
mentos sugeridos pelos presentes na Audência: 1) Moção de
repúdio ao governo do estado pela decisão em fechar a EEB
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Maestro Francisco Manuel da Silva; 2) Garantia que a EEB Maestro
Francisco Manoel da Silva funcione com o mesmo número de
turmas, os mesmos turnos matutino, vespertino, noturno e o
mesmo número de aulas para todos os professores; 3) Constituir
uma comissão de pais, professores e estudantes para que
participem das audiências e para encaminhar os trabalhos; 4) As
autoridades presentes, Deputada Luciane Carminatti e o Vereador
Adilson Girardi, devem se comprometer em buscar marcar uma
audiência na ADR para a comissão de pais, professores e
estudantes da Escola para discutirem a situação da mesma; 5)
Manifestação da Comunidade escolar no dia 31 de julho, pela
manhã contra a decisão do governo em fechar a escola Maestro
Francisco Manoel da Silva; 6) Questionamento ao Ministério
Público a respeito das seguintes questões: a) O governo do estado
pode transferir os estudantes da escola Maestro Francisco Manoel
da Silva sem autorização dos pais para outra escola? b) Como fica
a questão do zoneamento para os estudantes do Bairro Vila Nova?
c) Haverá transporte para os estudantes a esta escola, sendo que
há estudantes que terão que se deslocar em torno de 3 km? 7)
Investigar a situação da doação do terreno feito pelo senhor
Ricardo Baunner para o estado, onde foi construído a EEB. Maestro
Francisco Manoel da Silva, no sentido de cumprir com a finalidade
a que foi destinado. Nada mais havendo a tratar, a senhora
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente
Audiência Pública. E para constar, eu, Meibel Parmeggiani, Chefe
da Secretaria, lavrei a presente Ata que será assinada pela
Senhora Deputada Luciane Carminatti, presidente da Audiência
Pública. 

EXTRATOS

EXTRATO Nº 183/2017
REFERENTE: 07º Termo aditivo celebrado em 1º/08/2017, referente ao
Contrato nº 018/2013-00, celebrado em 15/05/2013.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade alterar a
denominação social e o respectivo número de inscrição no CNPJ que
consta no terceiro termo aditivo ao contrato original, em face da
incorporação da Empresa Konica Minolta Busines Solutions do SUL
Ltda. pela empresa Konica Minolta Business Solutions do BRASIL Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, I, da Lei nº 8.666/93; Art. 65, II, “d”
combinado com § 8º, da Lei 8.666/93; Item 4.1 da Cláusula Quarta do
Contrato original; Ato da Mesa 128, de 27/02/2015 e, Autorização
administrativa através do despacho no Of. CL 583/2017, de ‘7/06/2017.
Florianópolis/SC, 28 de agosto de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Felipe Cesar Martins- Diretor de Tecnologia e Informações
Takahito Mitsuhashi- Diretor
Hiromu Nishiwaki- Diretor

*** X X X ***
EXTRATO Nº 184/2017

REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 21/08/2017, referente
ao Contrato nº 016/2016-00, celebrado em 03/05/2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: San Fernando Assessoria Empresarial Ltda.Deputada Luciane Carminatti
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade reajustar o
contrato com base nos índices do IGPM/FGV acumulado no período de
fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, inclusive, que foi de 6,66%,
redundando num aumento mensal no valor do aluguel de R$ 113,23.

Presidente da Audiência Pública
*** X X X ***

AVISO DE PUBLICAÇÃO
VALOR MENSAL: passa de R$ 1.700,00 para R$ 1.813,23, com
eficácia financeira a partir de 01/02/2017.

AVISO DE PUBLICAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, combinado com o § 8º da Lei nº
8.666/93; Art. 55, III, c/c § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93; Cláusula
Terceira, item 3.5 do Contrato original; Atos da Mesa nº. 128/2015,
131/2015 e 101/2017; Autorização Administrativa.

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, com base no art. 14, §2º, da Lei 12.232/10, convoca
a todos os interessados para abertura do envelope que será realizado
no dia 31/08/17, na Diretoria de Comunicação Social às 14h,
Produção de audiovisual de aproximadamente 90’’, com a finalidade de
atendimento a demanda de comunicação da Escola do Legislativo.
Equipe desejada: Direção de cena; direção de fotografia; maquiador;
cabelereiro; figurinista; coordenador de produção; ator principal; diretor
de arte/finalizador. Equipamento desejado: Câmera profissional full HD,
lente, iluminação. Edição: Animação gráfica, colorista, sonoplasta.
Veiculação: TVAL e eventos da Escola. Período: 24 meses. Maiores
informações entrar em contato com Flávio Jacques Agência Marcca,
fone: (48) 3333 1555.

Florianópolis/SC, 28 de agosto de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Sergio Fernando Hess de Souza- Sócio- Administrador

*** X X X ***
EXTRATO Nº 185/2017

REFERENTE: 07º Termo aditivo celebrado em 21/06/2017, referente
ao Contrato nº 013/2012-00, celebrado em 21/06/2012.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: A. ALEMAX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar, em caráter de
excepcionalidade, até que o novo processo licitatório que se encontra em
andamento seja concluído, a vigência do Contrato 013/2012-00 para
período compreendido entre 22/06/2017 e 21/08/2017.

Florianópolis, 29 de agosto de 2017.
Thamy Soligo

Diretora de Comunicação Social
*** X X X *** FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93; Item 6.1 da

Cláusula Sexta do Contrato original; Atos da Mesa nº 128/2015,
131/2016 e 101/2017 e; Autorização administrativa através da
Declaração s/nº, datada de 23/06/2017.

AVISO DE RESULTADO

Florianópolis/SC, 28 de agosto de 2017AVISO DE RESULTADO
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-GeralA Comissão Permanente de Licitações da Assembléia Legislativa do

Estado de Santa Catarina comunica o resultado de julgamento de
habilitação da licitação abaixo:

Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Josiel Rodrigues da Silva- Procurador

*** X X X ***
REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 EXTRATO Nº 186/2017
OBJETO: Serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de
mão de obra na área de apoio administrativo e atividades auxiliares,
compostos por: pessoal administrativo; recepcionista; assistente de
saúde; técnico de enfermagem; fisioterapeuta; operador de
equipamentos gráficos; técnico em arte de criação gráfica;
ascensorista; auxiliar de apoio pedagógico e; intérprete de libras.

REFERENTE: 02º Termo aditivo celebrado em 27/07/2017, referente
ao Contrato nº 029/2015-00, celebrado em 10/08/2015.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
CONTRATADA: VS Telecom Ltda.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do
Contrato CL Nº 029/2015-00 por mais 12 (doze) meses, mais precisamente
para o período compreendido entre 11/08/2017 e 10/08/2018.Restaram HABILITADAS as seguintes empresas:

Licitante FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Cláusula Quarta,
item 4.1, do Contrato original; Item 9.1.1 do Edital de Pregão
011/2015; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017;
Autorização administrativa através do Ofício DF nº 088/2016.

Conservo Serviços Gerais Ltda.
Ondrepsb - Limpeza e Serviços Especiais Ltda.
Orbenk Administração e Serviços Ltda. Florianópolis/SC, 29 de agosto de 2017
Transcorrido o prazo legal, as empresas serão convocadas para a
abertura das propostas.

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Felipe Cesar Martins- Diretor de Tecnologia e Informações

Florianópolis, 28 de agosto de 2017 Ângelo PIsaniello- Sócio
Antônio Henrique C. Bulcão Vianna Sérgio Udo- Sócio

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Claúdio Udo- Sócio
*** X X X *** *** X X X ***
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EXTRATO Nº 187/2017 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 setembro do corrente ano, à conta da Ação
1144 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, na dotação
33.90.30.96 - Material de Consumo.

REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 30/06/2017, referente
ao Contrato nº 067/2016-00, celebrado em 08/12/2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)
CONTRATADA: Berkana Prestadora de Serviço e Comércio Ltda.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo
de entrega do objeto citado no item 4.3 do contrato original por mais
120 (cento e vinte) dias, contados da data da entrega da Ordem de
Serviço que foi 02/01/2017, cujo prazo passa a vigorar até
01/11/2017.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, letras “a” e “b” c/c inciso II, “b” da
Lei 8.666/93; § 1º e seus incisos I e IV do art. 57 da Lei 8.666/93;
Item 4.2 do contrato original; Item 13.7 do Edital de Pregão 024/2016;
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização
Administrativa através da Declaração datada de 01/08/2017.

PORTARIA Nº 1645, de 29 de agosto 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,

Florianópolis/SC, 29 de agosto de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo

RESOLVE:Marlene de Souza- Diretora Administrativa
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
setembro do corrente ano, por conta da dotação orçamentária 1138 -
Administração de Pessoal e Encargos, 339014 - Diárias Civil.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 188/2017

REFERENTE: 02º Termo aditivo celebrado em 22/07/2017, referente
ao Contrato nº 054/2016-00, celebrado em 23/08/2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)
CONTRATADA: Connectmix Company Ltda
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade renovar a vigência
do contrato 054/2016-00 para um prazo de mais 12 (doze) meses,
mais precisamente para o período de 23 de julho de 2017 a 22 de
julho de 2018.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 do
Contrato original; Atos da Mesa nºs. 128/2015, 131/2016 e
101/2017 e; Autorização Administrativa através da Declaração da
Diretoria Geral datada de 17/07/2017.

PORTARIA Nº 1646, de 29 de agosto 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,

Florianópolis/SC, 29 de agosto de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

RESOLVE:Thamy Soligo- Diretoria de Comunicação Social Jair Luiz Demarco-
Procurador TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1641/2017, de 24

de agosto de 2017.*** X X X ***
Carlos Alberto de Lima SouzaEXTRATO Nº 189/2017
Diretor-GeralREFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 09/08/2017, referente

ao Contrato nº 041/2017-00, celebrado em 27/06/2017. *** X X X ***
PORTARIA Nº 1647, de 29 de agosto de 2017CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

(ALESC) 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,

CONTRATADA: Disk Car Locação de Veículos S.A
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade alteração da
especificação técnica do veículo locado através do Pregão 005/2017,
lote nº 2, MINIVAN, nova e de primeiro uso (zero quilômetro), com
cobertura total de seguros, sem franquia, incluindo manutenção
preventiva, corretiva, fornecimento de peças, óleos e fluídos, referência
marca JAC, modelo T8 por veiculo de qualidade superior, também novo,
de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, sem
franquia, incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de
peças, óleos e fluídos, da marca Mercedes Bens, modelo Vito 2.0 119
Tourer 8+1 Comfort (Flex). Motorização 2.0; alimentação gasolina
injeção direta; combustível álcool e gasolina; potência (cv) 184.0;
1.991 cilindrada.

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

EXONERAR o servidor NELSON GASPERIM JUNIOR,
matrícula nº 8653, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
47, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2017 (Gab Dep Gabriel Ribeiro).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores; Item 9.1 do contrato original e 13.7 do Edital de
Pregão 005/2017; Atos da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e
101/2017; Autorização Administrativa através do Ofício CT nº
172/2017.

PORTARIA Nº 1648, de 29 de agosto 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,

Florianópolis/SC, 29 de agosto de 2017
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo 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.

Marcus Marchini- Diretor Presidente
*** X X X ***

PORTARIAS

NOMEAR LEANDRO DURIGON, matrícula nº 7581, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-61, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Neodi Saretta - Bom Retiro).

PORTARIA Nº 1644, de 29 de agosto 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***RESOLVE:
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