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P L E N Á R I O

ATA DA 006ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO
À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE RIO NEGRINHO,

PELA PASSAGEM DOS SEUS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

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

Excelentíssimas autoridades,
senhoras e senhores, a presente sessão
solene foi convocada por solicitação da mesa
diretora e aprovada por unanimidade pelos
demais parlamentares, em comemoração à
fundação hospitalar de Rio Negrinho pela
passagem dos seus 65 anos.

Excelentíssimo vice-presidente da
Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, senhor
Pablo Ricardo Ribeiro;

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

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Rio Negrinho, Abel Hack;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Rio Negrinho, Hermann
Waldemar Dascher;

Excelentíssimo senhor prefeito
municipal de Rio Negrinho, Julio Ronconi; Neste momento, teremos a

interpretação do Hino Nacional pela Banda
Conserto da Escola de Música, sob a regência
do maestro sr. Ricardo Espíndola.

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
municipal de Rio Negrinho, Roberto Albuquerque;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Rio Negrinho, Ildefonso Pilati;

Excelentíssimo senhor presidente da
Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, Ronei
José Lovemberger;

Excelentíssima senhora vereadora de
Rio Negrinho, Liliana Aparecida Schroeder Jurich;(Procede-se à interpretação do hino.)

A seguir, teremos a interpretação do
Hino de Rio Negrinho pela Banda Conserto da
Escola de Música, sob a regência do maestro
sr. Ricardo Espíndola.

Excelentíssimo senhor vereador de
Rio Negrinho, Willian Righetto;Excelentíssimo senhor juiz de Direito

da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho,
Rubens Ribeiro Da Silva Neto;

Excelentíssimo senhor sub-prefeito do
Distrito de Volta Grande, Tcharles Purim;

Excelentíssimo senhor promotor de
Justiça de Rio Negrinho, dr.
Rafael Petri Sampaio;

(Procede-se à interpretação do hino.) Senhora secretária de Saúde de Rio
Negrinho, presidente da Fundação Hospitalar do
município no período de 2009 a 2015, Maria
de Fátima Mendes Afonso;

Agradecemos a interpretação da
Banda Conserto da Escola de Música, sob a
regência do maestro sr. Ricardo Espíndola.Excelentíssimo senhor deputado

estadual e presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Jean Kuhlmann;

Muito obrigado! Senhora secretária de Planejamento,
Meio Ambiente e Habitação de Rio Negrinho,
Marlete Silva das Chagas Schroeder;

Neste momento, teremos apresentação
de vídeo institucional.Excelentíssimo senhor secretário

executivo do estado de Santa Catarina, Abel
Schroeder, neste ato representando o
excelentíssimo senhor governador do estado,
João Raimundo Colombo;

(Procede-se à apresentação de
vídeo.)[Degravação: Tayliny da Silva]

Senhor secretário do
Desenvolvimento Econômico e Turismo de
Rio Negrinho, Leandro Liberato;Esta Presidência registra ainda a

presença das seguintes autoridades: Senhora secretária de Assistência
Social do município de Rio Negrinho, Giseli Rückl;Senhor presidente da Fundação

Hospitalar de Rio Negrinho, Alexandre
Battistella.

Excelentíssimo vice-prefeito do
município de São Bento do Sul, senhor
Márcio Dreveck;

Senhora secretária da Educação de
Rio Negrinho, Darli Frota Tândalo;
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Senhor secretário da
Administração, Recursos Humanos de Rio
Negrinho, Wilson Luiz Veiss;

que já foi feito pelo hospital e pela população
de Rio Negrinho em favor do hospital.

sentando o presidente no período de 1952 a
1966, Carlos Lampe - in memoriam.

A todos, desejo um bom evento! (Procede-se à entrega da homenagem.)
Senhor secretário de Ações

Governamentais e Serviços Públicos de Rio
Negrinho, Douglas Rogério Zoefeld;

E quero aqui novamente parabenizá-lo,
em nome de todos os deputados da
Assembleia Legislativa, por esta homenagem
que com certeza é justa e meritória.

(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Sérgio Zipperer, neste ato repre-
sentando o senhor presidente no período de
1966 a 1968, Martin Zipperer - in memoriam.

Senhor presidente da Fundação
Municipal de Cultura de Rio Negrinho, Adilson
Figueiredo de Andrade;

A todos, uma boa sessão solene!
(Palmas) (Procede-se à entrega da homenagem.)

Senhor capitão, comandante da
Polícia Militar de Rio Negrinho, Jean Carlo Denk;

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

Dreveck) - Neste momento, convido o mestre de
cerimônias, Marcos Roberto Pereira, para proceder
à nominata dos homenageados desta noite.

Convidamos para receber a homenagem
o senhor Ralf Ilg, neste ato representando o
senhor presidente no período de 1969 a 1970,
Helmuth Ilg - in memoriam.

Senhor presidente do Samae de Rio
Negrinho, Gilson José Reckziegel;

Senhor presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Rio Negrinho, Aldo
Genésio Liebl;

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(MARCOS ROBERTO PEREIRA) - Neste
momento, o Poder Legislativo catarinense, em
sessão solene, presta homenagem à Fundação
Hospitalar de Rio Negrinho pela passagem dos
seus 65 anos.

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

Senhora presidente da Associação
Empresarial de Rio Negrinho, Eliete Adriani da Cruz;

Convidamos para receber a homenagem
a senhora Florinda Almira Silva, neste ato repre-
sentando o senhor presidente no período de
1970 a 1972, Clóvis Campos Silva - in
memoriam.

Senhora presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer, Doris Eugênia Giese;

Senhor presidente das Federações
dos Hospitais de Santa Catarina e da
Confederação Nacional da Saúde, Tércio Egon
Paulo Kasten;

Convidamos o excelentíssimo
senhor presidente da Assembleia Legislativa
do estado de Santa Catarina, deputado
Silvio Dreveck, juntamente com o deputado
estadual Jean Kuhlmann para fazerem a
entrega das homenagens.

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

a senhora Ursula Schumacher, neste ato repre-
sentando o senhor presidente no período de
1972 a 1994, Klaus Schumacher - in
memoriam.

Senhor procurador do município de
Rio Negrinho, dr. Wagner Albuquerque;

Senhor controlador-geral do município
de Rio Negrinho, Ivan Floriani;

Por sua valorosa atuação em prestar
assistência médico-hospitalar a quem procura
elevar a qualidade de vida, buscando a
recuperação da saúde com dignidade e segurança
por meio do atendimento humanizado, firmando
compromisso com a comunidade, convidamos
para receber a homenagem o senhor presidente da
Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, Alexandre
Battistella.

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
do município de Campo Alegre, Sebastião
Kons;

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

o senhor Leontino Kalbusch Neto, neste ato
representando o presidente da comissão pró-
construção, senhor Almir José Kalbusch - in
memoriam.

Convido para fazer uso da palavra o
eminente deputado Jean Kuhlmann.
[Degravação: Taquígrafa Cristiany]

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -
Boa noite a todos os senhores e senhoras! (Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega da homenagem.)

Gostaria de forma muito carinhosa de
cumprimentar primeiramente o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Silvio
Dreveck, nosso condutor, nosso líder, nosso
guia. Também quero parabenizá-lo por este ato
e, acima de tudo, por ser um grande líder e
representante desta região. Tenho certeza de
que os senhores e as senhoras aqui presentes
e toda a população do planalto norte têm muito
orgulho de tê-lo como deputado e presidente do
Parlamento catarinense.

(Palmas) (Palmas)
Por sua relevante atuação frente à

gestão da Fundação Hospitalar de Rio
Negrinho, convidamos para receber a
homenagem o senhor presidente no período de
1994 a 1997, Hilton José Dal Ri.

Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento catarinense fará entrega de
certificados às funcionárias da fundação pela
valorosa dedicação em prestar assistência médico-
hospitalar de qualidade, buscando a recuperação
da saúde com dignidade e segurança por meio do
atendimento humanizado.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Por sua relevante atuação frente à

gestão da Fundação Hospitalar de Rio
Negrinho, convidamos para receber a
homenagem o senhor presidente no período de
1997 a 2000, Gelásio de Castilho.

Convidamos para receber o certificado
a senhora Vera Lucia Alves.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Quero também cumprimentar o prefeito

Julio Ronconi, parabenizá-lo pela sua gestão,
também pela presença de sua família, porque a
família é o nosso bem maior; o vice-prefeito
Roberto Albuquerque, e agradecer-lhe a
atenção; o presidente da Câmara Municipal,
vereador Ronei José Lovemberger, e, em seu
nome, saúdo todos os vereadores, vereadoras
e toda a população de Rio Negrinho que nos
acolhem com muito carinho e atenção nesta
bela Casa, que com certeza é uma das
Câmaras Municipais mais bonitas e mais
aconchegantes que vi em Santa Catarina.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado

a senhora Otilia Marlene Pscheidt.(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Por sua relevante atuação frente à

gestão da Fundação Hospitalar de Rio
Negrinho, convidamos para receber a
homenagem o senhor presidente no período de
2001 a 2003, Klaus Schumacher Júnior.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado

a senhora Nercir Etelvino.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Procede-se à entrega da homenagem.) [Degravação: Cinthia de Lucca]
(Palmas) Convidamos para receber o certificado

a senhora Tânia de Lourdes da Costa Cardoso.[Degravação: Taquígrafa Elzamar]
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Felipe Ferreira, neste ato repre-
sentando o senhor presidente no período de
2003 a 2007, João Paulo Ferreira.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Parabéns por este local! (Palmas)
Quero cumprimentar o secretário

regional, sr. Abel Hack, neste ato repre-
sentando o governador do estado de Santa
Catarina; o juiz de Direito, sr. Rubens Ribeiro
Da Silva Neto; o promotor de Justiça, dr.
Rafael Petri Sampaio; e o presidente da
Fundação Hospitalar, dr. Alexandre Battistella;
e, em seu nome, cumprimento todos os
senhores e senhoras.

Convidamos para receber o certificado
a senhora Gicelda Maria Andrade Nones.

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
Por sua relevante atuação frente à

gestão da Fundação Hospitalar de Rio
Negrinho, convidamos para receber a
homenagem o senhor presidente no período de
2007 a 2009 e 2015 a 2017, Eloy Schoeffel.

Convidamos para receber o certificado
a senhora Marli Aparecida Costa dos Santos.

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

a senhora Sílvia Regina Schade.Presidente Silvio Dreveck, com
certeza a família é o bem maior que temos, e
quando uma instituição chega aos 65 anos
certamente merece ser considerada forte.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Por sua relevante atuação frente à

gestão da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho,
convidamos para receber a homenagem a senhora
presidente no período de 2009 a 2015, Maria de
Fátima Mendes Afonso.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado

a senhora Maria Roseli Padilha Baum.Uma instituição, sr. presidente, que
chega aos 65 anos, e, acima de tudo, neste
local, data e momento, teve o apoio da família,
dos Poderes e da população do município. E,
certamente, para que continue forte, firme e
prestando serviço de qualidade à população por
mais 65 anos, mais do que nunca, precisa da
participação dessa família.

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

(Procede-se à entrega da homenagem.) Convidamos para receber o certificado
a senhora Lúcia Mesch Kupicki.(Palmas)

Senhoras e senhores, atendendo o
que preceitua a norma do Comitê Nacional de
Cerimonial Público, as homenagens a seguir
serão entregues a familiares ou representantes
de personalidades que não estão mais em
nosso convívio. Cumprindo a norma já
mencionada, as placas permanecerão fechadas
em respeito à memória dos que já partiram.

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

a senhora Palmira Telmann.Este é um ato de homenagem,
presidente Silvio Dreveck, e, mais do que isso,
é um ato de reflexão sobre o papel que o
hospital tem.

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

a senhora Noeli Terezinha Zellner.Assim, espero que possamos fazer
deste momento um ato solene de reflexão,
também um ato de valorização de tudo aquilo

Convidamos para receber a homenagem
o senhor Carlos Otto Lampe, neste ato repre-

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
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Por seu importante desempenho nas
atividades da Fundação Hospitalar e repre-
sentando todo o corpo clínico e membro dos
conselhos diretores e fiscais, convidamos para
receber o certificado o doutor Edson da Silva.

equipe, bem como do vereador Ronei José
Lovemberger, presidente desta Casa de Leis, e
dos demais vereadores, de estarem mergulhados
junto com as forças produtivas e a sociedade civil
organizada no programa de Desenvolvimento
Econômico Local - Del, que com certeza ampliará o
desenvolvimento do município.

Fundação trabalharam à frente do hospital,
alguns até por décadas, dividindo o seu tempo
entre a empresa e o hospital; o corpo clínico,
que muitas vezes precisa se arriscar, em
condições nem sempre favoráveis para algum
procedimento de emergência, para salvar uma
vida. Porém, coragem tem o cidadão que vai
para o trabalho todos os dias para trazer
alimento para a sua família e dar uma vida
digna a todos em casa, sem saber se o estado
conseguirá proporcionar um tratamento a sua
saúde, quando precisarem.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o

Parlamento catarinense fará entrega de
certificados às entidades que representam as
empresas, estabelecimentos comerciais,
clubes de serviços e associações de cunho
social, que ao longo dos anos contribuíram para
a manutenção das atividades da fundação.

O programa Del tem como principal
objetivo reunir os interesses econômicos e
sociais e, com o apoio do voluntariado, através
de câmeras técnicas, pensar Rio Negrinho a
curto, médio e longo prazo num horizonte de 20
anos, com propostas que nossos antecessores
já cultuavam, como construir uma igreja, uma
casa hospitalar, uma nova estrada, um parque
industrial, um aeroporto, Fórum, Comarca entre
outros. E assim, fazer a comunidade se
pertencer cada vez mais, participar mais ativa-
mente, deixar de pensar em superfície e buscar
aprofundar-se nas causas, nos produtos, nos
serviços e em tudo que possa concentrar a
constante melhoria.

Acredito que o hospital proporcione
boa qualidade em seu atendimento, talvez não
o ideal que desejamos, mas melhor do que em
muitas outras cidades. É claro que entendemos
que devemos melhorar, e acredito que este
seja o nosso objetivo primordial, ou seja,
proporcionar à população qualidade no
tratamento da sua saúde.

Convidamos para receber o certificado a
representante da Associação Empresarial de Rio
Negrinho - Acirne, a senhora Eliete Adriani da Cruz.

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

o representante da Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL, o senhor Aldo Genésio Liebl.

Na busca por estas melhorias, no
final dos anos 90, a comunidade mobilizou-se
na construção de uma nova sede do hospital.
Diversas empresas, clubes de serviço, o Poder
Público se mobilizaram. Houve uma grande
mobilização e, em 2006, inauguramos à atual
infraestrutura da Fundação Hospitalar Rio
Negrinho. E, novamente, a comunidade está se
movimentando em busca de mais melhorias.

(Procede-se à entrega do certificado.) Por fim, é o momento de parabenizar
as gestões anteriores da Fundação pela dedicação
e afinco frente à gestão do hospital, e sabemos a
importância desse extremo desafio.

(Palmas)
Convidamos para receber os certificados

as representantes das amigas do hospital,
senhoras Cleide Magali Costa Zim e Ivone
Detros Rodrigues.

É oportuno também parabenizar, em
nome dos presidentes anteriores, o recém
empossado presidente Alexandre Battistella,
desejando muito sucesso, colocando a classe
empresarial à disposição nessa nova proposta de
gestão, junto aqueles que já fizeram, os que estão
fazendo e aqueles que ainda farão um estado,
uma região, uma cidade, uma empresa, uma
comunidade e um hospital cada vez melhor.

(Procede-se à entrega dos certificados.)
(Palmas) Estou com um suporte que, talvez,

poucas vezes, tenhamos visto em Rio Negrinho,
ligado à gestão de uma instituição. Reunimo-
nos há quase um ano e meio atrás para discutir
como poderíamos auxiliar o hospital.
Contratamos uma empresa para realizar um
diagnóstico e entender se existiriam
oportunidades a serem trabalhadas. Buscamos
um melhor equilíbrio financeiro da instituição
sem comprometer ainda mais a prefeitura finan-
ceiramente, para que no final desenvolvamos
um plano de crescimento dos trabalhos
oferecidos pelo hospital, talvez um maior
número de especialidades, melhores condições
de trabalho ao corpo clínico atual, permitindo
assim que intervenções mais complexas
possam ser realizadas em nossa sede. A
intenção é crescer, é melhorar o que temos
hoje, e só imagino isso acontecendo com o
apoio de toda comunidade.

Agradecemos ao senhor presidente,
deputado Silvio Dreveck, e ao senhor deputado
Jean kuhlmann pela entrega das homenagens.

Esta sessão está sendo gravada e
será transmitida durante a semana pela TVAL.

Muito obrigado! Muito obrigada!
[Degravação: Taquígrafa Sílvia] (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio

Dreveck) - Convido para fazer uso da palavra em
nome dos homenageados a senhora Eliete
Adriani da Cruz, presidente da Acirne.

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio

Dreveck) - Convido para fazer uso da palavra,
em nome da instituição homenageada, o sr.
Alexandre Battistella, presidente da Fundação
Hospitalar de Rio Negrinho.

A SRA. ELIETE ADRIANI DA CRUZ -
(Passa a ler.)

“Boa-noite, gostaria de saudar o
excelentíssimo presidente da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, deputado Silvio
Dreveck; o prefeito municipal, Julio Ronconi; o
presidente desta Casa de Leis, Ronei José
Lovemberger; o presidente da Fundação
Hospitalar, Alexandre Battistella; também os
empresários, empresárias e todas as auto-
ridades já nominadas pelo protocolo.

O SR. ALEXANDRE BATTISTELLA -
Boa-noite!

Gostaria de cumprimentar o deputado
Silvio Dreveck, e em seu nome cumprimento
todos os demais deputados presentes.

Cumprimento o presidente da Casa,
vereador Ronei José Lovemberger, e em seu
nome todos os vereadores. Saúdo também o
excelentíssimo prefeito sr. Julio Ronconi e, em
seu nome, todas as autoridades já nominadas.

Este grupo de empresários,
profissionais liberais que estão junto comigo
darão o apoio necessário para que consigamos
realizar este projeto com sucesso. A
contratação do Instituto Santé é o primeiro
passo na busca desse objetivo. Assinamos,
hoje à tarde, o contrato de cooperação entre a
Fundação Hospitalar e o Instituto Santé, o qual
passa, a partir de outubro, a realizar a gestão
do hospital sob a supervisão dos Conselhos
Curador, Fiscal e dos demais empresários.

Senhoras e Senhores, neste ato,
representando a classe empresarial
homenageada, agradecemos o reconhecimento
pelos esforços concentrados em benefício da
Fundação Hospitalar de Rio Negrinho.

Cumprimento e agradeço a presença
de nossos amigos, familiares, irmãos, compa-
nheiros e, em especial, dos colaboradores da
Fundação Hospitalar de Rio Negrinho.

Temos a firme convicção de que a
relação entre o poder político e a classe
empresarial sedimentam o caminho do
desenvolvimento e da democracia. Por isso,
deputado Silvio Dreveck, a iniciativa de realizar
tão importante evento em nossa cidade surge
como oportunidade de estreitamento de
relações tão justo, neste importante momento
comemorativo aos 65 anos da Fundação
Hospitalar de Rio Negrinho.

São 65 anos de história repleta de
batalhas. As pessoas que estão e estiveram
envolvidas na construção destes 65 anos são
verdadeiros heróis, pois todos sabemos como é
difícil o desafio de proporcionar à comunidade
um serviço de saúde digno e manter as
questões financeiras equilibradas. Por vezes, a
população é conclamada a auxiliar de alguma
maneira e em nenhum momento refuta fazê-lo.

Não gosto de comparar os dias
atuais com o passado. Acredito que em cada
momento da história houve desafios, e todos
foram enfrentados com muita coragem. Desde
2000, a Fundação Hospitalar Rio Negrinho é
considerada o Hospital Amigo da Criança, e
temos como obrigação seguir honrando
tamanho reconhecimento. Esperamos que este
atendimento que hoje é percebido pela
população melhore ainda mais.

Considero Rio Negrinho uma cidade
diferenciada, com uma comunidade ativa, com
diversos clubes de serviços, entidades de
cunho social sempre a postos para auxiliar o
próximo. Desconheço outro município com
tamanho envolvimento da população para o
bem estar de todos.

Rio Negrinho, como todas as outras
cidades, busca constantemente
competitividade, melhoria na qualidade de vida
de seus munícipes, focando no desenvol-
vimento sustentável. E uma das provas desta
importante homenagem é a união de todos
aqueles que buscaram construir uma casa de
saúde na década de 50; construir uma sede,
colocada em funcionamento na década de 70,
que foi por muitas vezes castigada pelas
inundações. E convocou novamente a
comunidade para no novo milênio se acomodar
em amplas e modernas instalações.

Senhores e senhoras, estamos aqui
nos disponibilizando a contribuir para a
Fundação, estamos dispostos a construir uma
sociedade melhor, mais feliz, e faremos isso
com muito amor. Podem ter certeza disso.
Aperfeiçoaremos os costumes, trabalharemos
com tolerância, buscando a igualdade e
respeitando a todos. Contamos com o apoio de
todos e principalmente dos nossos repre-
sentantes da gestão pública, aqui represen-
tados pelo prefeito, vereadores, deputados
federais e estaduais. Os senhores são
fundamentais na busca dos recursos neces-
sários para viabilizar os investimentos para que
esse projeto encontre os seus objetivos.

Em 23 de janeiro de 1952, a
comunidade foi abençoada com a Fundação
Hospitalar Rio Negrinho, tendo como primeiro
presidente o sr. Carlos Lampe, seguido por
vários outros ícones da história de Rio
Negrinho. Tenho escutado de várias pessoas
que, ao aceitar ser presidente do hospital, agi
com coragem, pois o desafio não é pequeno,
porém temos que enaltecer os colaboradores
que lá trabalham e dedicam a sua vida para
prestar um serviço diferenciado à população de
Rio Negrinho.

Isso prova a pujança do nosso
empresariado, sobretudo da comunidade em
estar sempre de prontidão, seja na busca da
competitividade, na busca de novo mercado,
produto, ou seja, na busca de causas
específicas como esta tão nobre. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria] Agradeço ao deputado Silvio

Dreveck pela homenagem à Fundação e a
todas as empresas, pessoas e profissionais
que contribuíram para esta história de 65

Aproveitando este momento de registro
e lembranças, queremos agradecer o entendi-
mento do prefeito Julio Ronconi e de sua

Enalteço o idealismo, o brilhantismo
das pessoas que estão sendo homenageadas
hoje, que juntamente com outros fundadores da
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anos. Desejo que o Grande Arquiteto ilumine
a todos, contemplando-nos com lucidez na
condução dos nossos trabalhos a fim de que
sigamos contribuindo para com uma sociedade
melhor e mais justa.

comunidade de Rio Negrinho ao assumir a
Fundação Hospitalar Rio negrinho.

regimentalmente, contemplar a todos. Mas a
Assembleia Legislativa não poderia deixar de
fazer este reconhecimento, porque não são
dias, meses, mas são 65 anos,

Cumprimento todos os presentes
nesta noite, minha família, esposa e filhos.
Sempre quando posso trago-os nos eventos,
porque quase não tenho tempo de ficar em
casa. E sempre um prazer tê-los comigo.

E quero agradecer, mais uma vez, a
presença do deputado Jean Kuhlmann, vindo lá
de Blumenau para prestigiar esta sessão solene.
Certamente sua presença enriqueceu muito esta
noite, reconhecendo juntamente conosco o
trabalho realizado por esta Fundação.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Quero agradecer a presença de toda

a imprensa, de todos vocês que vieram nesta
noite prestigiar esta importante homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio
Dreveck) - Convido para fazer uso da palavra, o
prefeito municipal, sr. Julio Ronconi. Comemorar 65 anos de fundação não

é para qualquer entidade - e a Fundação
Hospitalar durante todo este tempo ajudou
muito a comunidade de Rio Negrinho -,
homenageando nesta noite os ex-presidentes,
as entidades que tanto ajudaram e tanto
ajudam a Fundação Hospitalar, todos os
funcionários, que de uma forma ou de outra se
dedicam e doam o seu tempo para a Fundação.
E digo que não doam seu tempo para a
fundação, doam seu tempo para as pessoas
que mais precisam.

São tantas pessoas envolvidas, o
corpo clínico, os servidores, os colaboradores,
os incansáveis dirigentes, os que na história
foram voluntários ou fizeram doações. Tive um
sentimento quando aqui foi feita a homenagem,
in memoriam, ao sr. Carlos Lampe, que foi um
dos fundadores. Como é emocionante sentir
uma pessoa que há 65 anos teve a ideia de
fazer algo tão importante para as pessoas,
conseguindo que tantas outras pudessem
incorporar esse espírito de voluntarismo, de
doação, de fazer o bem.

O SR. JULIO RONCONI - Boa noite a
todos!

Quero iniciar cumprimentando o
nosso querido amigo, presidente da
Assembleia Legislativa do estado de Santa
Catarina, amigo de Rio Negrinho, deputado
estadual Silvio Dreveck;

Quero cumprimentar também o nosso
querido amigo, deputado estadual Jean
Kuhlmann, com quem tive o prazer de atuar na
Assembleia Legislativa, por quatro meses, junto
com o deputado Silvio Dreveck. Foram duas
pessoas que simplesmente me ajudaram
muito. Não apenas me ajudaram, mas
ajudaram muito a comunidade de Rio Negrinho,
em relação a tudo que foi proposto por mim na
Assembleia Legislativa. Agradeço de coração a
todos os deputados estaduais que estiveram
comigo neste período. Muito obrigado!

Dar a homenagem nesta noite é
mostrar apenas um pouco do reconhecimento
que temos, digo pouco porque, pelo trabalho
que é realizado, não há como se fazer um
agradecimento de tamanha importância.

Todos nós queremos e precisamos
trabalhar, precisamos de um lugar para estar
bem, felizes. Temos tantas conquistas no dia a
dia, e os dias vão se passando. Quantas
pessoas, na Fundação Hospitalar do Rio
Negrinho, historicamente, se doaram e fizeram
aos outros além do que fizeram para si.
Certamente, quando as pessoas precisam de
um serviço de saúde, muitas vezes, não têm
nem ideia de quem está por trás para fazer com
que isso seja possível, para o atendimento,
para fazer com que as pessoas possam se
sentir melhor.

Fazer parte de uma instituição como
esta realmente é um orgulho para vocês, temos
muito a fazer e a realizar. Parabéns a cada um
de vocês que foi homenageado nesta noite pela
dedicação e pelo tempo que realmente
prestaram a nossa Fundação Hospitalar. Esta
noite, para nós, é uma noite de alegria, não só por
termos recebido a homenagem, mas também pela
homenagem que a cidade de Rio Negrinho
recebeu, porque é o reconhecimento de um
trabalho realizado em prol de toda a população.

Quero cumprimentar o meu querido
amigo e vice-prefeito, Roberto Albuquerque. Ele
é o nosso secretário da Agricultura e vem
desenvolvendo um ótimo trabalho. Desde
criança nós nos conhecemos, moramos na
mesma rua durante muito tempo, e desde
então viemos desenvolvendo um trabalho em
parceria. Muito obrigado, Beto, pela sua força e
de todo o seu partido. Obrigado por estar
conosco, ajudando a administrar o município.

Podemos ter um milhão de problemas,
secretário Abel Schroeder, há problemas de
toda ordem, alguns conseguimos resolver e
outros não. Alguns problemas são solúveis,
menos quando afeta a saúde. Se você não tem
saúde, você não consegue trabalhar. Se você
não tem saúde, você não consegue sorrir. Se
você não tem saúde, você não tem autoestima.
Então, saúde é o que faz mover as pessoas, e
aquelas que têm saúde talvez não possam
imaginar o que é passar por uma situação
afetada por uma moléstia, por uma doença, por
uma enfermidade.

Esta noite também é uma noite de
alegria, porque assinamos, no fim de tarde de
hoje, um dos sonhos que vínhamos traçando
algum tempo atrás, que é justamente fazer a
parceria com o Instituto Santé. E aqui agradeço
a presença do dr. Tércio Kasten, que é o
presidente do Instituto Santé. Mais uma vez,
agradeço pela confiança, não só na nova
diretoria da Fundação Hospitalar, mas também
no município de Rio Negrinho.

Quero cumprimentar o meu querido
amigo Ronei José Lovemberger, que é o
presidente desta Casa de Leis. Aliás, a Câmara
de Vereadores nesta legislatura está excelente.
Estamos num trabalho fantástico. Com a união
dos nossos esforços e com a união dos nossos
objetivos, estamos conseguindo traçar um rumo
diferente para a nossa cidade. Os projetos que
estão vindo para cá estão sendo discutidos. Há
diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo,
e tomamos as decisões em conjunto. Então,
obrigado, mais uma vez, a todos os vereadores
que realmente fazem a diferença para nós.
[Degravação: Taquígrafa Sara]

Assinamos a parceria e a partir de
amanhã o Instituto Santé começa a prestar os
seus serviços no município de Rio Negrinho. E
aí teremos certeza absoluta de muito sucesso
na área da saúde. Temos aqui o Canísio
Winkelmann, que levará à frente os trabalhos
do Instituto Santé em Rio Negrinho. Quero dizer
a todos os presentes que o nosso objetivo é
trabalhar em união, olhando para o futuro,
desde já, desde o presente.

Para finalizar, quero agradecer mais
uma vez a presença de todos, dos convidados,
das autoridades militares e civis, da imprensa,
das autoridades que compõem a mesa. A
Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo,
estará à disposição no que puder ser útil,
presidente Alexandre Battistella, prefeito e
presidente da Câmara, com o nosso trabalho,
que é legislativo, mas também representativo.
Nem sempre tudo aquilo que desejamos,
almejamos e pretendemos, nós conseguimos,
mas não podemos desistir nem nos omitir. As
pessoas de bem não podem se omitir e nem
desistir. Só vamos melhorar nossa vida, seja na
educação, na saúde, na atividade de prefeito,
de vereador, da classe política, se
convencermos mais pessoas de bem a
participarem da vida pública, da vida voluntária,
do dia a dia da comunidade.

Quero cumprimentar o dr. Rubens
Ribeiro Da Silva Neto, que é o Juiz de Direito da
Comarca de Rio Negrinho e faz um trabalho
excelente. Vem-nos ajudando muito em relação
aos pleitos do município. Muito obrigado, dr.
Rubens! Não está há muito tempo aqui em Rio
Negrinho, mas pelo pouco tempo que está
realmente vem demonstrando ser uma pessoa
séria, coerente. Muito obrigado dr. Rubens!

Realmente, como bem falou o
presidente Alexandre Battistella, queremos,
sim, fazer com que todos nós possamos ter
uma sociedade mais justa, mais perfeita, para
que, futuramente, nossos filhos, netos e nós
mesmos, quando precisarmos de atendimento
médico, tenhamos a certeza de onde iremos
nos tratar. Deus queira que sempre tenhamos
na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho a
certeza de um excelente atendimento, como
está acontecendo.

Quero cumprimentar o promotor de
Justiça, dr. Rafael Petri Sampaio, que também
é uma pessoa fantástica. Em tudo que
precisamos, sentamos, conversamos,
dialogamos de uma forma tranquila. Aliás, o
tratamento que estamos tendo do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério
Público, simplesmente, é fantástico. Isso faz a
diferença, nos dá ânimo, porque todos que
falam conosco, indagam: “Você é prefeito? Tem
que ter muita coragem!”. Mas, quando temos
esse trânsito entre todos os Poderes, a carga
se torna leve, tranquila, porque sabemos que
estamos aqui para somar esforços.

Então, muitíssimo obrigado!
Antes de encerrar a sessão, gostaria

de justificar também a ausência do nosso
colega, deputado Darci de Matos, que tinha a
pretensão de vir, mas não conseguiu
comparecer por outro motivo, mas deixa aqui
também o seu reconhecimento.

Muito obrigado ao deputado Silvio
Dreveck, à Assembleia Legislativa por esta
homenagem, e quem agradece é o município de
Rio Negrinho.

Muito obrigado a todos!
(Palmas) A Presidência agradece a presença

das autoridades e a todos que nos honraram
com seu comparecimento.

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

Dreveck) - Antes de finalizar, gostaria de fazer
algumas considerações, mesmo que breves.
Primeiro, em nome da Assembleia Legislativa,
em nome dos 40 parlamentares, é uma honra
poder conceder esta sessão solene.

Quero cumprimentar meu amigo Abel
Schroeder, representando o governador João
Raimundo Colombo neste ato, atualmente
secretário executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional de Mafra. Sempre
que precisamos de algo temos seu pronto-
atendimento. Quer cumprimentar também o
meu querido amigo, Alexandre Batistella, que
assume um posto importantíssimo dentro da

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

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

a Presidência convoca, outra, especial, para o
dia 02 de outubro do corrente ano, às 19h, em
comemoração aos 20 anos de Atividades do
Consórcio Intermunicipal Quiriri. [Degravação:
Iago Zilli] [Revisão: Taquígrafa Cristiany].

São poucas as entidades, poucas as
pessoas que recebem esta comenda especial,
porque o estado é grande, as entidades são
muitas e nem sempre é possível,
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ATA DA 092ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Altair Silva - Ana Paula Lima -
Antônio Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro
- Darci de Matos - Dirceu Dresch - Dóia
Guglielmi - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - José Milton Scheffer -
José Nei Ascari - Luciane Carminatti - Manoel
Mota - Marcos Vieira - Mário Marcondes -
Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Natalino Lázare - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Nilson Gonçalves - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi -
Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini.

deputado Antônio Aguiar é um dos mais
preocupadas com a questão da área da saúde
na Casa. [Taquígrafa: Ana Maria]

relatos, mesmo sendo adversários políticos,
fazia um bom mandato na Universidade Federal
de Santa Catarina, um mandato que respeitava
a diversidade, que respeitava as ideologias, o
debate ideológico, e que respeitava,
fundamentalmente, o outro, como deve fazer
qualquer autoridade neste país.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Reporta-se à normativa da secretária
de Educação que trata da distribuição de aulas
e organização do quadro das unidades
escolares para o ano de 2018, considerando a
desgraça do Magistério catarinense. Cita que o
referido documento traz ainda mais prejuízos
aos professores do estado.

Foi acusado de obstrução da justiça,
por um processo que desconheço o seu teor,
mas sei da acusação, que foi obstrução da
justiça. Por conhecê-lo, sei que provavelmente
esta obstrução da justiça deve ter acontecido
mais ou menos da seguinte forma - alguém
chegou lá dizendo que tinha um problema
passado, uma confusão, e ele deve ter dito
para tratar para frente, cuidar da universidade,
tratar da universidade e esquecer o que passou.
Presumo que deve ter sido mais ou menos assim.
Mas isso é um processo que está correndo, e vai
continuar correndo, evidentemente, porque vai
correr independentemente da não mais presença
do Cao no nosso meio.

Discorre sobre depoimentos de
professores que demonstram o sentimento de
desaprovação de tal ato ao exemplificar o
reordenamento de carga horária de uma
determinada disciplina de 20 horas/aula que
para ser preenchida o(a) professor(a) deverá se
deslocar para outro município. Solicita que o
secretário de Educação reveja a situação que
está desencadeando angústia aos profissionais
da Educação do estado de Santa Catarina.
[Taquígrafa: Sílvia]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Mário Marcondes
Ana Paula Lima
Maurício Eskudlark

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.

********** Mas ele foi preso, e sobre a prisão
eu posso falar. A prisão temporária na situação
colocada certamente foi um exagero. Talvez
tenha sido autoritária, talvez tenha sido
abusiva. Eu digo isso porque a prisão, o próprio
Direito Penal, deputado Altair, é chamado de a
última ratio, o Direito Penal funciona pelo
princípio da intervenção mínima, e a prisão, que é
a pena mais defendida muitas vezes pelas
pessoas naquele ímpeto de vingança, ela deve ser
utilizada em situações muito especiais, principal-
mente quando não se tem ainda culpa formada.

Partidos Políticos
Partido: PR

********* DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Evidencia a grave situação da saúde
no estado de Santa Catarina, por falta de
recursos financeiros, ao mesmo tempo critica a
posição do governo estadual em relação ao
empréstimo de R$ 700 milhões do Fundam
para distribuir aos prefeitos municipais, sem
ônus financeiro, em detrimento dos cidadãos
catarinenses.

Breves Comunicações
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Faz considerações sobre a campanha Outubro
Rosa, que tem o objetivo de estimular a partici-
pação da população no controle do câncer de
mama. Ressalta que um diagnóstico precoce
favorece a cura da doença e por isso é
importante que os exames de mamografia e
biopsia sejam agilizados e de qualidade,
destacando que há um projeto de lei no
Congresso Nacional que fixa um prazo de 30
dias para que o SUS realize os exames neces-
sários para a elucidação de diagnóstico médico
que preveja como hipótese o câncer de mama.
Entende também que não deve haver demora
na inclusão dos remédios de última geração no
Sistema de Saúde. Espera que a Assembleia
continue ajudando a cobrar dos órgãos
específicos para que de fato todas as mulheres
tenham um atendimento de saúde adequado.

Sugere ao governo que o empréstimo
de R$ 700 milhões seja distribuído de maneira
racional, destinando R$ 300 milhões para atender
às necessidades emergenciais dos municípios,
referindo-se à saúde e à segurança pública.

A prisão, inclusive, no Brasil, é uma
espécie de pena, e uma pena perpétua, porque,
quando o sujeito é preso, aquele estigma o
acompanha pelo resto da vida. Então, na
prática, prender é uma penalidade antecipada,
e o Brasil tem abusado. Sob o pretexto de que
há impunidade, sob o pretexto que pode haver,
sob o pretexto que o mundo está muito
atabalhoado, principalmente na política, e tem
uma roubalheira danada, está se exagerando
na prisão temporária e na prisão preventiva. E
se prende por qualquer motivo, está banalizada
a tal prisão temporária.

Deputado Neodi Saretta (Aparteante) -
Sugere que o governo mantenha a proposta
original do Fundam no valor de R$ 1,500
bilhão, e do montante destine o valor de
R$ 300 milhões de forma emergencial à saúde.

Deputado Nilso Berlanda (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pelo relevante assunto,
e destaca a notícia do secretário da Saúde
sobre a renovação do convênio de R$ 800 mil
com o Hospital Regional de Curitibanos.
[Taquígrafa: Elzamar]

Por fim, reafirma seu apoio e adesão
ao Outubro Rosa e registra também a
realização de um seminário pela comissão de
Saúde da Casa sobre alimentação saudável,
tema da campanha Setembro Verde.
[Taquígrafa: Cristiany]

Então, digo que esta prisão, sem
dúvida nenhuma, foi um exagero, pelas circuns-
tâncias, pelo que está colocado, independente
de conhecer o teor do que lá aconteceu. Esta
pena, que é uma pena perpétua, atenta contra
a dignidade da pessoa humana. A prisão liquida
com a honra, esta pena antecipada cria na
pessoa, num país como o Brasil, onde as pessoas
tem uma ânsia de prender. É muito comum ver
notícias na mídia, relatando fatos acontecidos, que
finalizam com a afirmação de que ninguém foi
preso, como se prender fosse a solução.

Partido: PMDB
Pronunciamento relatado na íntegra.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)
- Traz a tribuna projeto de lei de sua autoria,
que autoriza o Poder Executivo a regulamentar e
consolidar, a implantação do prontuário
eletrônico nos serviços de saúde pública e
privado do estado.

DEPUTADO FERNANDO CORUJA (Orador)
- Senhora Presidente, senhoras e senhores
parlamentares! Quero saudar também os
alunos do estado de Santa Catarina que aqui
comparecem.

No dia de ontem foi enterrado o
reitor da Universidade Federal de Santa
Catarina, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, o
Cao, e eu tive a oportunidade de participar
do ato que houve em sua homenagem, e
depois do velório e do seu enterro.

Justifica que a modernização nos
procedimentos realizados na área se faz
imprescindível nos dias atuais, e vai facilitar o
acesso às informações da saúde do paciente
aos médicos, além de racionalização de gastos,
acrescentando que o mesmo será manipulado
somente por profissional, e que vai preservar o
sigilo dos dados e também agilizar os atendi-
mentos de emergência.

A prisão, e aqui temos estudantes, é
uma situação de extrema degradação. Quando
se fala que vai se reabilitar na prisão, é
certamente uma mentira, porque o povo já não
reabilita. Quando o sujeito é preso uma vez, não há
reabilitação, porque é da índole da população
brasileira não perdoar nesta situação.

Luiz Carlos Cancellier, o Cao, era
reitor da universidade, e particularmente um
amigo de longa data, pois militamos por longo
tempo juntos, num partido político, e, inclusive,
ele trabalhou comigo como assessor jurídico
quando fui Secretário Estadual da Saúde.

Bom, após a prisão, ele foi liberado.
Foi liberado logo a seguir por outra juíza. Mas
após ser liberado, foi impedido de comparecer
à universidade, de reassumir o cargo. Impedido
de comparecer a universidade! Ele morava ali
na frente, uma pessoa sem posses, nem carro

Finaliza registrando que visitou a cidade
de Santa Terezinha, agradecendo a recepção e
parabenizando as autoridades do município. Então, perdi um amigo e entendo que

Santa Catarina perdeu uma grande liderança
política-educacional, e que, segundo todos os

Deputado Fernando Coruja (Aparteante)
- Elogia o pronunciamento, afirmando que o
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tinha, tem um apartamento e, não sei se é
dele. Foi impedido de comparecer a
universidade, sendo permitido que
comparecesse apenas no sábado, por duas
horas e meia, para orientar uns alunos.

estão ficando desta forma, autoritárias,
abusivas, e abusando do direito à liberdade!

recém criada comissão de Assuntos
Legislativos, e apresentar a advogada Claudia
Bressan da Silva, nomeada para presidi-la, e
também ressaltar o papel do advogado e da
OAB na defesa do estado democrático de
direito e do devido processo legal, no combate
à corrupção, primando por uma justiça mais
célere e, ainda, defendendo tantas outras lutas
pela melhoria da justiça e da nação.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Na ditadura militar ninguém ousaria
prender o reitor de uma universidade! Na
ditadura! Ninguém ousaria prender um reitor!
Agora, se ousou prender o reitor por uma
“obstrução da justiça”.

Isso levou, presumo eu, a uma
situação de se encontrar sem saída, sem saída
no sentido de que sabia que se voltasse para a
universidade, mesmo que conseguisse juridica-
mente, no futuro, provavelmente seria lá um
morto-vivo, dentro da universidade. Sabia que a
sociedade, por causa da pena de prisão, que é
uma pena perpétua, acaba olhando para as
pessoas de maneira atravessada.

Então, o meu amigo Cao, que
suicidou-se, e veja deputado Valduga, eu não
sou daqueles que estou dizendo que lamento a
morte do meu amigo, não deveria ter feito isso.
Talvez eu entenda que ele foi bem! Não vou
ficar naqueles que simplificam! Acho que ele
tomou uma atitude típica dele, de coragem, de
bravura, não foi um suicídio depressivo, não foi
o suicídio do covarde, não foi o suicídio de
quem não encontrou saída, foi o suicídio de
quem queria entrar na universidade, fazer um
ato político, e como alguns já disseram, dar
uma última aula. Que esta aula que ele nos deu
sirva para nós, para as instituições, para
aqueles que puderam ouvir o que aconteceu.
Ouvir o barulho da sua queda no shopping, e
que o barulho da sua queda no shopping tenha
algum significado para que o Brasil avance para
ser como ele defendia, um Brasil mais
aglutinado e que olhe o futuro, que construa o
futuro, que caminhe em direção ao futuro.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO SILVIO DREVECK
(Presidente) - Reabre a sessão e dá início à
Ordem do Dia.Eu liguei para ele umas duas vezes,

conversamos, e pareceu-me que estava sereno,
mas, ao que parece, sentiu-se sem saída. O
sem saída, que o levou ao suicídio, não é,
entretanto, e aí eu posso falar, como político,
como amigo pessoal dele, e como médico, não
foi um sem saída do sujeito deprimido, que não
vê como sair e comete um suicídio, o que é
comum. A causa mais frequente de suicídio é a
depressão, a pessoa se mata porque não
encontra a saída, fico deprimido e não vê saída.
Às vezes uma saída pode ser possibilitada por
um remédio. Mas não vê saída e suicida-se.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0011/2017, de
autoria do deputado Patrício Destro, que inclui
no calendário oficial de eventos do estado de
Santa Catarina a Festa do Maracujá, no
município de Araquari.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura e Desporto e de Turismo e
Meio Ambiente.

Em discussão.
(Pausa)

O suicídio é um dos temas mais
complexos que existe na Medicina e na
Filosofia, aliás, o pensador francês, franco-
argelino, Albert Camus, que ganhou o Premio
Nobel de Literatura em 1957, escreveu vários
livros, e dizia que a única coisa que vale a pena
filosofar é o suicídio, porque o suicídio é uma
questão complexa, o sujeito decide tirar a
própria vida.

Em votação.
Foi uma bela aula, camarada Cao!

Um grande abraço!(SEM REVISÃO DO ORADOR)
[Taquígrafa: Sara]

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

Aprovado.
Partido: PT Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0027/2017, de
autoria do deputado Antônio Aguiar, que inclui
no calendário oficial de eventos do estado de
Santa Catarina a Festa Estadual da Ovelha, no
município de Campo Alegre.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Como presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Economia Solidária
em Santa Catarina, anuncia que foi protocolado
o Projeto de Lei n. 0124/2016, resultado de
um trabalho com entidades e órgãos
competentes para criar uma Política Estadual
de Economia Solidária no sentido de valorizar o
cooperativismo, a geração de oportunidades e
renda. Ressalta que foi construído um diálogo
do Parlamento com o secretário de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação,
Valmir Comin, com a conscientização de que
essa lei precisa ser apresentada e discutida
nas diferentes regiões do estado. Destaca que
serão promovidas seis audiências públicas
regionais, iniciando por Criciúma, depois Lages,
São Miguel do Oeste, Chapecó, Blumenau e
Itajaí, para apresentar a referida legislação e
abrir o debate a fim de colher sugestões e
alterações. Informa que no dia 21 de novembro
realizar-se-á a última audiência na Assembleia
com todas as contribuições propostas em cada
região, a fim de criar uma Política Estadual de
Economia Solidária que assegurará que pequenos
grupos possam ser contemplados com recursos no
Orçamento do Estado. Por fim, convida todos os
40 parlamentares a participarem dos encontros.
[Taquígrafa: Cristiany]

Ele não se suicidou, a aí volto a dizer,
como médico, e conhecendo o Cao, por estar
deprimido, para fugir dos problemas.
Suicidou-se, em minha opinião, na procura da
resgatar a sua honra. É muito comum em
alguns países, por exemplo, no Japão, muita
gente se suicida para resgatar a honra.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Turismo e Meio Ambiente.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

No Japão, eu estava vendo uma
estatística, deputada Ana Paula, em 2014 seis
pessoas foram assassinadas. Mas lá tem
suicídio para resgatar a honra, muito mais do
que homicídio. Ele se suicidou para resgatar a
honra, porque ele sabia, como jurista, como
mestre, doutor em Direito, e como jornalista,
porque também era formado em Jornalismo, um
político, capaz de perceber que iria acontecer o
que aconteceu. Uma comunidade que, de
repente, estava se afastando dele, de imediato
se aglutinou em seu nome. E ontem, lá no ato,
nós tivemos os discursos mais fortes que
poderíamos ter, do senador Nelson Wedekin,
do desembargador Lédio, de todas as pessoas,
na defesa dele, de um conciliador, porque era o
estilo dele, um conciliador, que sempre
procurava ver as coisas da forma positiva,
levando para frente, para produzir.

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

Aprovado.
Discussão e votação em segundo turno

do Projeto de Lei n. 0097/2017, de deputado
Milton Hobus, que institui a Rota Turística
Caminhos da Neve no estado de Santa Catarina.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Turismo e Meio Ambiente.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Partido: PSDB Discussão e votação em segundo turno
do Projeto de Lei n. 0191/2017, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera, que inclui no
calendário oficial de eventos do estado de Santa
Catarina a Mostra do Vinho Catarinense.

E ele sabia também, afastado da
universidade, lá não podendo entrar, que talvez
a única forma de ele voltar, e ele voltou para a
universidade, era morto. Conseguiu entrar na
universidade morto. Conseguiu entrar no lugar
que ele gostava, que amava, morto, num
caixão. Como Getúlio deu um tiro e disse que ia
entrar para a história, o Cao também entra para
a história, e vai entrar porque o debate vai
começar a partir de agora, de certas questões
que estão acontecendo, mas entrou para a
história e entrou na universidade. Morto, mas
entrou na universidade.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -
Cumprimenta todos os jovens que estão a
convite de vários deputados, assistindo a
presente sessão.

Enaltece o Congresso Nacional por
ter concluído a votação de questão importante
da reforma política, que foi o fim das coligações
proporcionais entre os partidos, justificando
que as mesmas criaram o crescimento de
partidos, e garantiam participação de recursos
do fundo partidário, destacando que sempre
defendeu a extinção destas negociações.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Turismo e Meio Ambiente.

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

permaneçam como se encontram.
Finaliza criticando novamente o

“distritão”, dizendo que iria arrasar os partidos.
Aprovado.

E o suicídio dele não foi um ato de
desespero, talvez tenha sido um ato político, o
ato daquele que acredita que o país, o nosso
Brasil, está caminhando para um nível perigoso
de autoritarismo, e vejam que não quero culpar
ninguém, porque não são as pessoas, às
vezes. Não é questão de procurar culpados, é
perceber que as instituições, por sua natureza,

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0264/2017, de
autoria do deputado Nilso Berlanda, que institui
o Dia Estadual do Rio Canoas, no estado de
Santa Catarina.

[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO SILVIO DREVECK

(Presidente) - A Presidência suspende a
sessão, por até 10 minutos, para que possa
usar a tribuna o dr. Paulo Marcondes Brincas,
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
Seção Santa Catarina, OAB, para divulgar a

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Turismo e Meio Ambiente.
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Em discussão. menos sejam mantidos os mesmos valores
previstos para 2017.

na Alesc, que contou com a participação de
lideranças e trabalhadores do setor energético
de Santa Catarina e do Brasil. Tal movimento
está mobilizando todo o país, na defesa do
patrimônio público, a soberania nacional e uma
das grandes riquezas, que é o setor energético.

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

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

deputados Neodi Saretta, Luciane Carminatti,
Nilso Berlanda e Cesar Valduga, e solicitaram
subscrevê-la, tendo aquiescência do autor.

Aprovado.
Pedido de Informação n.

0111/2017, de autoria do deputado Rodrigo
Minotto, a ser enviado ao secretário de
estado da Saúde, solicitando informações
acerca de exames colpocitológicos, câncer
do colo uterino e HPV.

Afirma que, infelizmente, o atual
governo volta à estratégia do entreguismo, do
petróleo, da energia, das terras da Amazônia,
retornando a uma política que já existiu nos
anos 90, não trabalhando a estratégia de
construir um Brasil soberano para o povo
brasileiro. Declara que o anúncio da venda da
Eletrobrás para fazer caixa é uma das
iniciativas mais aberrantes do governo Temer, e
ressalta que o ex-presidente Lula tem
anunciado que vai voltar a governar e frear todo
esse processo de entreguismo absurdo que
está em curso no país.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0200/2017, de autoria do

deputado Jean Kuhlmann, a ser enviada ao
Padre João Bachmann, manifestando aplausos
pelos 25 anos de vida sacerdotal e pela atuação
como líder espiritual e comunitário junto à
comunidade católica do município de Blumenau.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0112/2017,

de autoria da deputada Luciane Carminatti, a
ser enviado ao secretário de estado da Educação,
solicitando informações referentes a quais
unidades escolares do estado de Santa Catarina,
discriminadas pelas Agências de Desenvolvimento
Regional, estão em fase de construção, ou se há
previsão de ampliação ou de reformas, do
presente momento até o final de 2018.

(Pausa)
Em votação. Destacando que energia é estratégia,

indaga se com a privatização os empresários
conseguiriam competir e arcar com o
consequente aumento do custo da produção.
Também responde aos que criticam os governos
do PT, que enquanto esteve à frente do país não
foram e jamais serão entregues as empresas
públicas brasileiras. [Taquígrafa: Sara]

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

Aprovada.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0911/2017, de autoria da deputada Ana Paula
Lima; 0912/2017, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann; 0913/2017, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera; 0914/2017, de
autoria do deputado Dóia Guglielmi;
0915/2017, de do deputado Cleiton Salvaro;
0916/2017 e 0917/2017, de autoria do
deputado Antônio Aguiar; e, 0918/2017, de
autoria do deputado Nilso Berlanda.

Em discussão. DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Critica o entreguismo e sucateamento das
estatais brasileiras, ressaltando que forças
ocultas e as multinacionais estão abocanhando
o Brasil aos poucos.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. O deputado questionou os

senadores e deputados federais catari-
nenses com relação ao posicionamento que
terão ao votar sobre o sistema de energia
elétrica, a Petrobrás e a Amazônia,
chamando atenção para o valor subavaliado de
venda das estatais. [Taquígrafa: Cristiany]

Pedido de Informação n. 0113/2017,
de autoria da deputada Ana Paula Lima, a ser
enviado ao secretário de estado da Fazenda,
solicitando informações acerca da relação dos
contratos firmados e repasses financeiros
efetuados pelo governo do estado de Santa
Catarina e/ou suas autarquias com diversas
empresas e entidades.

Igualmente, a Presidência comunica
que serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0694/2017, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; e, 0695/2017, de
autoria do deputado Natalino Lázare. DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -

Fala sobre a Efapi, Exposição da Feira
Agropecuária, Industrial e Comercial de
Chapecó, que está comemorando 50 anos, e
que tem como objetivo liderar o setor
agropecuário no estado.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
Em discussão. A Presidência suspende a sessão,

por até 10 minutos, para que possam usar a
tribuna o sr. deputado estadual e secretário de
estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel
Pavan; bem como o presidente da Fundação
Catarinense de Esporte - Fesporte, sr. Erivaldo
Nunes Caetano Júnior; e o excelentíssimo senhor
vice-prefeito de Lages, Juliano Polese, para divulgar
a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina,
no período de 3 a 11 de novembro, no referido
município. [Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram. Informa que a abertura do evento
será sexta-feira, seis de outubro, e que repre-
senta um grande movimento econômico do
setor produtivo do agronegócio, que juntamente
com a Aurora e outras cooperativas filiadas
formam uma grande força e geram empregos
em toda a região.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0114/2017,

de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera,
a ser enviado ao governador do estado,
solicitando informações acerca dos repasses
para o ano de 2017 das bolsas dos art.s: 170
e 171, da Constituição do estado de Santa
Catarina, às instituições do sistema Acafe,
como a existência de pendências, previsão para
regulamentação e motivos dos atrasos.

********** Finaliza convidando a população
catarinense e os colegas parlamentares a
prestigiarem a feira.

Explicação Pessoal
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Presidente) - Reabre a sessão e passa à
Explicação Pessoal.

Deputado Cesar Valduga (Aparteante)
- Registra que a Efapi, vai divulgar o que de melhor
se produz em Santa Catarina, e que vai estar
presente na inauguração. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão.
(Pausa) DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -

Manifesta consternada à trágica morte do
professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor
da Universidade Federal de Santa Catarina,
afastado da instituição por determinação judicial,
considerando consequência de fatos absurdos
acontecidos no país com a participação ativa da
mídia sem o mínimo de humanidade.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Orador) - Discorre sobre a situação financeira
do governo do estado em relação às empresas
estatais ao mencionar o empréstimo para a
Celesc, o que demonstra que diante de
qualquer crise necessita de dinheiro
emprestado, destacando que a função principal
do governo é legislar. Menciona a dificuldade
para manter as empresas públicas e a falta
dinheiro nas áreas prioritárias - saúde,
educação e segurança.

Aprovado.
Moção n. 0198/2017, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, a ser enviada ao
governador do estado, manifestando preocu-
pação e contrariedade quanto às novas
orientações para a distribuição de aulas nas
unidades escolares da rede estadual e apelando
para que sejam revogadas, mantendo, assim, o
critério atual para o ano de 2018.

Compartilha, por meio de vídeo, um
trecho do discurso proferido, na data anterior,
pelo desembargador Lédio Rosa de Andrade,
durante a homenagem na sessão solene
Fúnebre do Conselho Universitário realizada na
UFSC, salientando a intolerância, a histeria
coletiva, o ódio, o estado de exceção que se
instalou o país.

Em discussão. Cita a questão da carga tributária
absurda que os empresários brasileiros
suportam, exemplificando a justiça do trabalho, a
previdenciária e a fiscalização ambiental, que
muitas atrapalham o desenvolvimento
socioeconômico de uma região. [Taquígrafa: Sílvia]

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Emocionada, ratifica as palavras do

desembargador e faz um convite à reflexão sobre
as considerações proferidas pelo representante do
Poder Judiciário. [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovada.
Moção n. 0199/2017, de autoria do

deputado Antônio Aguiar, a ser enviada ao
presidente da República, apelando pela revisão
da proposta orçamentária do Sistema Único de
Assistência Social para 2018, a fim que ao

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador)
- Fala sobre o movimento que começou
segunda-feira, no Rio de Janeiro, com diversos
eventos, culminando com a audiência pública
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ATA DA 093ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2017
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dóia Guglielmi - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - João Amin - José Milton Scheffer - José
Nei Ascari - Kennedy Nunes - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Natalino Lázare - Neodi Saretta - Nilso Berlanda -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Serafim Venzon -
Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

Entende que o Congresso Nacional
precisa barrar o que está acontecendo no
Brasil, com o STF querendo se meter onde não
é chamado e constitucionalmente não lhe é
permitido. Argumenta que o Tribunal de Contas
e de Justiça do estado, e Ministério Público
estão numa guerra institucional que nada vai
resolver, destacando que deveriam trabalhar
em prol da sociedade e dos mais necessitados,
fazendo com que a justiça seja efetivamente
feita e de forma correta. [Taquígrafa: Sara]

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0191/2017.
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. 0264/2017.
PRESIDÊNCIA - Deputados: Não há emendas à redação final.

Silvio Dreveck DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Lamenta a trágica morte do reitor da
UFSC, Luiz Carlos Cancellier. Declara que no
caso ocorreram várias maldades, quiseram
expor a honra da pessoa, e cita o corregedor da
Universidade que por vaidade começou a
envenenar a Polícia Federal, o Ministério
Público e a própria juíza. Não concorda com a
forma como se deu a prisão e entende que o
terem levado para a penitenciária e colocado o
uniforme de presos foi abuso de autoridade.
Afirma que tal procedimento não ocorre em
prisões preventivas e que foi proposital para
humilhá-lo. Entende o suicídio do reitor como
um ato de coragem para que atitudes maldosas
assim não aconteçam. Também comenta que o
próprio nome da operação, Ouvidos Moucos,
não tem a ver com a investigação sobre as
bolsas de estudo, apenas tem a intenção de
fazer parecer que Cancellier estava sonegando
documentos, que seriam facilmente
conseguidos com uma intimação ou até um
telefonema. Ressalta que, com o tempo, os fatos
seriam apurados pela Justiça, porém a
condenação moral imediata já tinha sido feita, e
algumas pessoas não estão dispostas a esperar
tanto tempo para que a injustiça seja corrigida.

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

permaneçam como se encontram.Ana Paula Lima
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.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0269/2016.
Não há emendas à redação final.
Em votação.

********* Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Breves Comunicações

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Repercute o assunto abordado, no dia anterior,
referindo-se a julgamentos sem provas,
condenação aleatória pela mídia e opinião
pública, acarretando graves consequências
morais, psicológicas e políticas, referindo-se à
trágica morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de
Olivo. Concomitantemente, cita o exemplo do
que aconteceu com o ex-prefeito de Brusque,
Paulo Eccel, que foi cassado em 2015, por
acusação de uso indevido de dinheiro público,
sem provas e, após dois anos da decisão
judicial, foi absolvido na revisão do processo.

Aprovada.
Pedido de Informação n. 0115/2017,

de autoria do deputado João Amin, a ser
enviado ao secretário de estado da Saúde,
solicitando informações acerca da existência de
plano emergencial para sanar os problemas
que resultaram no fechamento temporário de
dois leitos da Unidade Coronária Clínica do
Instituto de Cardiologia de Santa Catarina.

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

permaneçam como se encontram.Finaliza recomendando aos parla-
mentares e sociedade a refletirem sobre a
importância da vida, do direito à liberdade, da
livre expressão para que não hajam
condenações indevidas, promovendo a injustiça
no país. [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0116/2017,

de autoria do deputado Neodi Saretta, a ser
enviado ao secretário de estado da Saúde,
solicitando informações referente ao forneci-
mento e distribuição de insulina tipo regular,
NPH e análoga pelo sistema público estadual,
bem como o valor mensal despendido pelo
estado para custear as insulinas e se possui
dívidas com empresas fornecedoras.

Deputado Mauro de Nadal (Aparteante)
- Comenta o cenário nacional de absurdos, em
que pessoas buscam aparecer na imprensa, nas
redes sociais, e entende que precisamos de uma
nova Carta Constitucional que seja adequada à
realidade brasileira. [Taquígrafa: Cristiany]

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Orador) - Fala sobre as injustiças cometidas
por decisões judiciais, muitas vezes antecipadas,
que acontecem de forma liminar, mas que a mídia
já tem o papel da condenação no mérito. **********

Também lembra pessoas injustiçadas,
como Nego Lima e Paulo Eccel, que tiveram que
esperar por anos para que fosse feita a justiça, e
alerta que esse é um debate deve ser feito no
geral, porque é bom ser justo e correto com todos.
Concorda com as palavras da deputada Ana Paula
Lima, quando refere-se às decisões de forma
precipitada e a condenação de mérito que a mídia
faz e tem feito no Brasil, nos últimos anos.

Partidos Políticos Em discussão.
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Presidente) - Não havendo oradores inscritos
no horário destinado aos Partidos Políticos,
passa a Ordem do Dia.

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

permaneçam como se encontram.
********** Aprovado.
Ordem do Dia Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
0919/2017, de autoria do deputado João
Amin; 0920/2017, de autoria do deputado
José Milton Scheffer; e 0921/2017, de autoria
do deputado Neodi Saretta.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Dá início a Ordem do Dia.

Ressalta que o sistema está
equivocado, citando os desmandos da Justiça
Eleitoral, e destaca que o STF tem que ser
jurídico e não político, e que o Poder Judiciário
tem que cumprir a lei sem criar as próprias
interpretações. Afirma que as pessoas estão se
calando por temor ao Ministério Público, Poder
Judiciário e Tribunal de Contas, mas entende
que as decisões equivocadas das pessoas que
lá estão acontecem porque não existe
profissionalismo, e sim cargos políticos.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário aos Projetos de lei n.s:
0028/2016, e ao 0380/2016. Igualmente, a Presidência comunica

que serão enviadas aos destinatários,
conforme determina o art. 206 do Regimento
Interno, a Indicação n. 0696/2017, de autoria
do deputado Neodi Saretta.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0011/2017.

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

permaneçam como se encontram.
Finda a pauta da Ordem do Dia.
A Presidência suspende a sessão,

por até 10 minutos, para que possa usar a
tribuna o sr. Ciro José Ceruti, diretor-presidente
da Fundação Empreender, que tem como
objetivo apresentar os trabalhos desta
importante entidade.

Aprovada.
Considera que o Brasil não será

mudado com este sistema democrático
bagunçado, com um Congresso Nacional que
não trabalha e que está mais preocupado em
criar fundo partidário, tirando dinheiro da
Saúde, Educação, Segurança e obras de
infraestrutura. Cita obras federais paralisadas,
se deteriorando, onde milhões em dinheiro
público foram jogados no lixo, porque ninguém
é responsabilizado. Também fala que as
prefeituras estão deixando dívidas para os seus
sucessores e o Ministério Público e o Tribunal
de Contas não cumprem o seu papel educativo.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0027/2017.

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

permaneçam como se encontram.
Na sequência, mantém a suspensão

para a manifestação do sr. Leandro Daniel
Ristow, responsável pela delegação de
estudantes alemães e brasileiros, para que possa
apresentar importante projeto de “Intercâmbio
Cultural Educacional Brasil-Alemanha”, que está
sendo realizado por estudantes dos dois países.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0097/2017.
Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. **********
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Explicação Pessoal bem e que é enviado ao estado e redistribuído
aos municípios, alertando que essa trajetória
provoca desvio do dinheiro público, dissimulado
pela lei, além representar injustiça aos
municípios que recebem pequeno retorno,
porque não têm fábrica, mas pagam imposto.
Reforça que tal injustiça é proveniente de quem
faz a lei, beneficiando alguns municípios, e sugere
mudança na forma de tal distribuição, mas sempre
esbarra nas lideranças sociais e políticas,
beneficiadas pela legislação atual, posicionando-se
resistentes a qualquer tipo de alteração.

um indivíduo aparece nu, mostrando a imagem
de uma santa, e na sequência a elimina,
através de um processo lento de destruição.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Reabre a sessão e passa à
Explicação Pessoal. Apesar de não professar a religião

católica, declara-se chocado com a falta de
respeito com um ícone da igreja, ainda mais
quando das comemorações dos 300 anos da
aparição de Nossa Senhora. Também declara
que lhe causa estranheza a falta de atitude dos
representantes da Igreja Católica com tal
descaso, lembrando ainda que no Código
Penal, em seu artigo 208, consta que
escarnecer, vilipendiar atos ou objetos
religiosos publicamente é crime, e conclama
seus pares a manifestarem-se contra tais obras
de arte. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO NILSO BERLANDA (Orador)
- Discorre sobre a verificação de precariedade
nas dependências da EEB Professor Henrique
Stodieck, localizada no centro de Florianópolis,
após um pai de aluno solicitar, em seu gabinete,
sua visita às dependências do colégio.

Exibe vídeo que mostra a situação
caótica da quadra esportiva da escola. Acredita
que o secretário de Educação não tem conheci-
mento de tal fato. Assim, pede um olhar
especial para a referida instituição de ensino.

Por fim, reforça a responsabilidade da
Assembleia Legislativa redistribuir os recursos
do orçamento para 2018, com justiça.
[Taquígrafa: Elzamar]Deputado Maurício Eskudlark

(Aparteante) - Corrobora com a fala do deputado
e demonstra seu posicionamento em relação à
distribuição do dinheiro do Fundam para educação,
saúde e segurança. [Taquigrafa: Sílvia]

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador)
- Tece comentários sobre algumas exposições,
ditas de arte, que estão acontecendo em várias
cidades do país, e causando muita polêmica e
constrangimento. Ilustrando tais fatos, faz
apresentação de vídeo que mostra uma
performance, chamada de arte moderna, onde

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, solene, para o dia 06 de
outubro do corrente ano, às 19h, em
comemoração dos 100 anos do município de
Mafra. [Taquígrafa: Sara].

DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -
Faz uma breve reflexão sobre o ICMS, imposto
oriundo no município que produz determinado

A T O S  D A  M E S A

ATO DA MESA DL
nº 213, de 2017, que “Altera o art. 11 da Lei nº 14.610, de 2009, que
dispõe sobre o Programa Catarinense de Inclusão Social
Descentralizado, e estabelece outras providências”.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de outubro de 2017.ATO DA MESA Nº 047-DL, de 2017

Deputado SILVIO DREVECK - PresidenteA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de
acordo com o art. 51, § 6º, da Constituição do Estado e com o art. 316,
§§ 2º e 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições

Deputada Dirce Heiderscheidt - 2ª Secretária
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

*** X X X ***COMUNICA a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE
Deputado Darci de Matos, que determina que conste no Certificado de
Registro Veicular (CRV), a quilometragem exibida no hodômetro dos veículos,
a cada transferência de propriedade no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Requereu diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0159.1/2016, de
autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que altera o art. 3º da Lei nº 6.063, de
1982, que "Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências", para permitir o parcelamento do solo urbano em terrenos com
declive igual ou superior a 30% (trinta por cento), desde que atendidas as
exigências das autoridades competentes. O Deputado Mauro de Nadal
devolveu vista da matéria sem manifestação; PL./0159.1/2017, de autoria
do Deputado João Amin, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para equipamentos
de adaptação, acessibilidade, locomoção e de tecnologia da informação
adquiridos por pessoas hipossuficientes com deficiência, no âmbito do
Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Requereu diligência à
Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0168.2/2017, de autoria do Governador do
Estado, que altera o art. 2º da Lei nº 14.652, de 2009, que institui a
avaliação integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento
ambiental e estabelece outras providências. O Deputado Dirceu Dresch
devolveu vista da matéria sem manifestação. Deputado Valdir Cobalchini
devolveu vista da matéria sem manifestação. O parecer do relator (Deputado
Jean Kuhlmann) favorável a matéria foi recolocado em discussão e foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Marcos Vieira;
PL./0349.5/2017, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao
amparo do art. 2º da Lei Complementar federal nº 156, de 2016. O parecer
do relator (Deputado Jean Kuhlmann) favorável a matéria foi recolocado em
discussão e foi mantida vista coletiva; PL./0350.9/2017, de autoria do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos
aditivos ao contrato firmado com a União com base na Lei federal nº 9.496,
de 1997, e na Medida Provisória federal nº 2.192-70, de 2001, para adoção
das condições estabelecidas pela Lei Complementar federal nº 156, de
2016. O parecer do relator (Deputado Jean Kuhlmann) favorável a matéria foi
recolocado em discussão e foi mantida vista coletiva; PLC./0022.2/2017,
de autoria do Deputado Mario Marcondes, que regulamenta os §§ 9º, 10,

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas, em cumprimento aos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
reuniram-se no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor
Deputado Jean Kuhlmann, os Deputados Membros da Comissão de
Constituição e Justiça: Darci de Matos, Dirceu Dresch, João Amin, José Nei
Ascari, Marcos Vieira, Mauro de Nadal, Rodrigo Minotto e Valdir Cobalchini.
Havendo quorum regimental, o presidente abriu a reunião e submeteu à
apreciação as Atas da 28ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária
da comissão, que postas em discussão e votação, foram aprovadas por
unanimidade. Na sequência, o presidente concedeu a palavra aos membros,
obedecendo a ordem de chegada, para discussão de matérias. O SENHOR
DEPUTADO MARCOS VIEIRA DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: PL./0330.5/2017, de autoria do Deputado Serafim Venzon,
que altera o Anexo I da Lei nº 16.720, de 2015, que "Consolida as Leis que
dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de
Santa Catarina", para dar nova denominação à Rodovia que liga a BR-470 ao
Município de Mirim Doce. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./354.2/2017, de
autoria do Deputado Milton Hobus, que declara de utilidade pública a
Associação Cultural Coral Iluminar, de Rio do Sul. Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0360.0/2017, de autoria do Deputado Serafim Venzon, que declara de
utilidade pública a Associação Brusquense de Proteção aos Animais -
ACAPRA, de Brusque. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO
JEAN KUHLMANN DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PEC./0002.0/2017, de autoria do Deputado João Amin e outro(s), que dá
nova redação ao art. 13, § 5º da Constituição do Estado de Santa Catarina,
para vedar a alienação superior a quarenta e nove por cento das ações
ordinárias da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A. (CASAN),
que implique em troca do controle acionária da Companhia. Requereu
diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0049.7/2017, de autoria do
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11, 12 e 13 do art. 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Exarou parecer favorável a matéria com Emenda Modificativa, que posto em
discussão, foi concedida vista coletiva. O SENHOR DEPUTADO RODRIGO
MINOTTO DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0075.9/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe
sobre a inserção de "link" que possibilite ao consumidor realizar a
suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via
internet, na forma que especifica. Exarou parecer favorável à matéria, que
posto em discussão, foi concedida vista em gabinete ao Deputado José Nei
Ascari; PL./0305.4/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que
declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de
Santa Catarina a Usina Sertão do Imaruim, localizada no Município de São
José. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Darci de Matos. O SENHOR
DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: PL./0135.4/2017, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que
dispõe sobre período de gratuidade nos estacionamentos públicos e
privados para pessoas idosas. Exarou parecer pelo apensamento da matéria
ao PL./0048.6/2011 para tramitação conjunta, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0028.2/2016, de autoria do
Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de repelentes eficazes contra o mosquito "aedes aegypti"
para todas as mulheres gestantes no Estado de Santa Catarina e adota
outras providências. Exarou parecer pela rejeição da matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0040.9/2016, de
autoria do Deputado Neodi Saretta, que dispõe sobre a distribuição gratuita
de leite com fórmula especial para crianças lactentes. Exarou parecer pela
rejeição da matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Dirceu Dresch. O SENHOR DEPUTADO MAURO DE
NADAL DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0025.0/2015, de autoria do Deputado Fernando Coruja, que dispõe
sobre a implantação do Sistema de Reaproveitamento da Água da Chuva
para utilização não potável nos prédios públicos da Administração direta e
indireta do Estado de Santa Catarina. Exarou parecer pela rejeição da
matéria e do PL./0377.9/2015 (apensado), e favorável ao
PL./0133.2/2016 (apensado) com Emendas Aditiva e Modificativa, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0021.6/2017, de autoria da Bancada do PT, que dispõe sobre a
exploração de gás de xisto, ou gás de folhelho, através do método de
perfuração seguido de fraturamento hidráulico (fracking). Requereu nova
diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO JOÃO AMIN
DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0313.4/2017, de
autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública a
Associação Lar Recanto do Carinho, de Florianópolis. Exarou parecer
favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0380.4/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga,
que institui o Programa Educativo Lei Maria da Penha na Escola. Exarou
parecer pela rejeição da matéria, sugerindo sua transformação em indicação,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0406.8/2013, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que acrescenta
o inciso VII ao § 2º do art. 15 e o inciso VI ao § 2º do art. 18 da Lei nº
7.541, de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais, para isentar as
entidades declaradas de utilidade pública do pagamento da taxa de
segurança contra incêndios, bem como da taxa de fiscalização de projetos
de construção e vistoria. Requereu nova diligência ao Autor da matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0344.0/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que garante o
direito de lactantes e lactentes à amamentação nas áreas de livre acesso ao
público ou de uso coletivo nas instituições do sistema estadual de ensino,
no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer favorável à matéria, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ao fim da reunião
quando foi concluída a deliberação das matérias em pauta, o presidente
destacou a presença na reunião do Senhor Ralf Zimmer Junior, Defensor
Público-Geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, e do
Senhor Willian Righetto (Billy), Vereador do município de Rio Negrinho. O
presidente agradeceu a presença do grupo de 49 universitários,
representantes de 28 municípios do estado, que acompanharam a reunião
da comissão participando de atividade do programa estágio-visita da Escola
do Legislativo Lício Mauro da Silveira. Nada mais havendo a tratar, o
presidente agradeceu também a presença dos Senhores Deputados e dos
demais presentes e encerrou a presente reunião, da qual, eu Robério de
Souza, Chefe de Secretaria da Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e
aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO 026/2017
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina comunica
aos interessados o resultado de julgamento e classificação final da
licitação abaixo:
REF: PREGÃO 026/2017
OBJETO: Aquisição de 120 (cento e vinte) licenças de software de
gerenciamento e monitoramento e 60 (sessenta) câmeras de
monitoramento interno e externo com 36 (trinta e seis) meses de
garantia. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e
Manutenção da ALESC.
Após análise dos Recursos Administrativos impetrados pelas Empresas
4KSEG Soluções Tecnológicas, XPTI Tecnologias em Segurança e
Coringa Comércio e Representações de Equipamentos Eletrônicos, a
Autoridade competente da ALESC decidiu pelo provimento dos mesmos
por considerar, através de análise da área técnica, que os objetos ofer-
tados nas propostas referentes ao Lote 1 diferem das Especificações
exigidas no Termo de Referência no Edital do referido Pregão. Em face
do exposto ficam desclassificadas as propostas do Lote 1, que
portanto restou fracassado, sendo classificada somente a primeira
colocada no Lote 2, cujo objeto é a aquisição de 120 (cento e vinte)
licenças de software de gerenciamento e monitoramento de câmeras, a
empresa 4KSEG Soluções Tecnológicas, com o valor de R$ 28.500,00.
Florianópolis/SC, 6 de outubro de 2017.

Antônio Henrique C. Bulcão Vianna
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

*** X X X ***

EXTRATO

EXTRATO Nº 244/2017
REFERENTE: DISTRATO do Contrato nº 075/2016 celebrado em
29/09/2017
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
CONTRATADA: Geni Trevisan Pierdoná.
OBJETO: O presente termo tem por finalidade resilir o Contrato nº
075/2016-00 cujo objeto era a locação de imóvel destinado às
atividades parlamentares do Deputado Valdir Vital Cobalchini (casa em
alvenaria com 190,00 m2, localizada à Rua Maria Deomar Costa Neves
nº 96 - Centro - Caçador/SC, matriculado no Cartório Registro de
Imóveis da Comarca de Caçador/SC sob nº 19.903, Livro 3 M, folha nº
168.), matrícula atual nº 13161.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93;
Cláusula Quarta, item 4.5 do Contrato Original; Despacho da Autoridade
Competente (Ofício nº 068/2017); Atos da Mesa 128/2015,
131/2016 e 101/2017.
Florianópolis, 06 de outubro de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Geni Trevisan Pierdoná- Proprietária

*** X X X ***

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1773, de 09 de outubro 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 SANDRO MOTA, matrícula nº
8490, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-70, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Outubro de 2017 (Gab Dep Silvio Dreveck).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1774, de 09 de outubro 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,

Sala de Reunião das Comissões, 03 de outubro de 2017.
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

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

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.

NOMEAR FERNANDA CRISTINA SILVA DA COSTA para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-70, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Silvio Dreveck).

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 9 de outubro de 2017.
Gabinete do Deputado Aldo Schneider

Matrícula Nome do Servidor Cidade
Carlos Antonio Blosfeld

6917 ERALDO NEVES FLORIANÓPOLISDiretor de Recursos Humanos
Carlos Antonio Blosfeld*** X X X ***
Diretor de Recursos HumanosPORTARIA Nº 1775, de 09 de outubro 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,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1779, de 10 de outubro 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: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

NOMEAR GILMAR LUIZ BIAVA, matrícula nº 8384, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-63, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Natalino Lazare - Arroio Trinta).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
CLAUDINOR KRAJEVSKI, matrícula nº 8587, de PL/GAB-75 para o
PL/GAB-34, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Outubro de 2017 (Gab Dep Antônio Aguiar)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1776, de 10 de outubro de 2017 Carlos Antonio Blosfeld
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.

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

PORTARIA Nº 1780, de 10 de outubro 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:
ART. 1º DESIGNAR a servidora LUDMILLA GADOTTI

BOLDA OSTETTO, matrícula nº 6945, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Gerente de Redes Sociais, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, JESSICA CAMARGO GERALDO, matrícula nº 7248, que se
encontra em fruição de licença-prêmio por dezoito dias, a contar de 24
de outubro de 2017 (DCS - Gerência de Redes Sociais).

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
FABRICIO KRELLING, matrícula nº 8249, de PL/GAB-59 para o PL/GAB-
79, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Outubro de 2017 (Gab Dep Antônio Aguiar)

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1777, de 10 de outubro 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1781, de 10 de outubro de 2017RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da

Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

0704 AMILTON DE ARAÚJO SOARES 30 01/09/17 2654/2017
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.

2132 JOÃO BATISTA PEREIRA 120 27/09/17 2656/2017
2167 MARCELO HENRIQUE BELLO 60 23/09/17 2657/2017
7177 RENATA BRESCIANI 30 12/09/17 2658/2017
1916 VILSON PAULO DA SILVA 60 27/09/17 2659/2017
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral NOMEAR NADIA KESSLER, matrícula nº 7777, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-58, Atividade Administrativa Interna, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 10 de Outubro
de 2017 (Gab Dep Nilson Gonçalves).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1778, de 10 de outubro 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 Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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